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I løpet av en åtteårsperiode utga Hamsun tre samlinger med hovedsakelig skjønnlitterær kortprosa . Siesta
(1897), Krattskog (1903) og Stridende liv (1905). Bøkene hadde undertitler som «Skisser», «Historier» og
«Skildringer». Novelletermen ble ikke benyttet. I ettertid har det likevel vært vanlig å omtale disse verkene
som novellesamlinger. Hamsun mente kanskje at «novelle» ikke var en dekkende betegnelse for den litterære
variasjonsbredde han her fremviste? Her finnes alt fra jeg-nære, selvbiografiske tekster til mer tradisjonelle,
episke fiksjonsberetninger. Den psykologiske dybdeboring mangler ikke, ei heller det humørfylte og
småpussige.
Denne utgaven av Stridende liv er basert på Samlede verker 1.27 (2007.2009, ny utgave). Teksten har her
gjennomgått en varsom språklig revisjon i retning av moderne riksmål.
Særemne om litteraturhistorie Litteraturhistorien i korte trekk, med noen få forfattere som står sentralt i hver
periode. Knut Hamsun (1859–1952) har hatt en enorm innflytelse på europeisk og amerikansk litteratur. I
1920 fikk han Nobelprisen i litteratur. Knud Pedersen ble født i. Learn2Academy. Siri Halle er grunnlegger av
Learn2 Gruppen og har bygget opp fem ledende merkenavn, mer enn 20.000 deltagere har vært med på kurs
gjennom Learn2. I. Regimet og opprørere skylder på hverandre etter selvmordsangrepet. Dødstallet stiger
fortsatt. Bilbomben gikk av lørdag ved en opprørsbemannet. Verk og samlinger Antall bøker: 174 Allverdens
fauna. 22 bind Samlerens Bokklubb. Kvartformat. Hvert bind har ca. 155-160 sider og har følgende
titler:Afrika 1-6. Helge hørte prosjektilene slå inn i metallet rundt ham. Pling, pling, pling. – Vi var 12 krigere
som var stuet sammen inne i et pansret kjøretøy. Skjønnlitteratur A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Annet Grunnloven undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814. Constitution
for Kongeriget Norge. A.
Om Statsformen og Religionen. § 1. Kongeriget Norge er et frit. Stedfortredende utenriksminister til Trump:
Ikke del Jerusalem Jewish News, oversatt av Thor Evje 2017.05.17 Før USAs president Donald Trumps besøk
i Israel og 50. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Knut Hamsun og mer enn 3225
andre forfattere.

