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Kompani Orheim er den lille familien som består av mamma, pappa og Jarle. De bor i et rekkehus med carport
i Norges oljehovedstad Stavanger. Det eneste de ønsker, er at alt skal være fint. Men hva er det som skjer med
pappa? Jarle vil gjøre det beste ut av den verden han lever i: Han forelsker seg med stor kraft i jentene, han blir
antirasist og feminist, og popmusikken tar aldri ferie. Men en dag bytter Jarle etternavn, han vil ikke hete Jarle
Orheim lenger - nå heter han Jarle Klepp. Hva var det som hendte med Kompani Orheim? Hvorfor var det slik
at de som ville hverandre så godt, gjorde hverandre vondt?
Denne oppgaven tar for seg forfatteren Tore Renberg og hans mest kjente litteratur.
I oppgaven finner du bakgrunnsinformasjon om Tore Renberg og en gjenn. I Kompani Orheim viste Andresen
at han håndterte vanskelige familietemaer på en usentimental måte. – Arild er ikke en sentimental fyr, ler
Joner. Etter fem nokså selvbiografiske romaner om Jarle Klepp, var Tore Renberg lei. For noen år siden
begynte han å grave i ukjente miljøer, besøkte. Analyse av føljetongen om Jarle Klepp Særemne om Tore
Renbergs tre romaner om Jarle Klepp; Mannen som elsket Yngve, Kompani Orheim og Charlotte Isabel
Hansen. Montages er et filmmagasin på nett – med nyheter, analyser, blogger og egen podkast. Vi setter
filmen i høysete, uten tabloide forstyrrelser eller politiske hensyn. Tema: Helse og rus, Individ/gruppe,

Konflikt/krig og menneskerettigheter, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Vennskap/respekt 2 dager til
juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år med rus og psykiatri endelig
begynt å komme med til hektene igjen. Velkommen Logg inn Glemt passord?

