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Torfinn Sars vokser opp hos sin mor i en kjellerleilighet på Bestum i Oslo. Moren tilhører 68-generasjonen, og
arbeider som sminkør ved Oslo Nye Teater. Når hun er på jobb er Torfinn plassert hos mormoren i Skovveien.
Spriket mellom borgerligheten hos mormoren og verdioppløsningen hjemme hos moren er slående for
Torfinn, og kommer til å sette preg på hans oppvekst. En dag får Torfinn et brev fra sin far, fotograf Fredrik
Løwe i København. Møtet med faren er av stor betydning for tenåringen, men de opprettholder ikke kontakten,
og litt etter litt blekner bildet av denne i Torfinns øyne fantastiske mannen. Og så går årene Torfinns venner
og bekjente får seg utdannelse, jobb og familie, mens Torfinn selv unnlater å drive det til noe. Til slutt sitter
han bare igjen med en vag, men prekær opplevelse av at selve livet har sviktet. For det som i de famlende
åttiårene fortonet seg som en løfterik begynnelse, skal etter hvert vise seg å være alt han har hatt. Dette er en
roman som føyer sammen et ganske udramatisk forløp med en sterk og vedvarende fornemmelse av fravær.
Arne Borg skriver med et eksistensielt alvor kombinert med en særegen humor og en distinkt, litterær
følsomhet.
Jensen kommer opprinnelig fra Nesodden utenfor Oslo og har to barn. Etter å ha blitt uteksaminert fra
politiskolen, i samme kull som nåværende politimester Hans. Sande, grønn og urban bygd. Sande har de siste

ti-årene vært gjennom store forandringer med ny jernbanetrase med dobbelt spor, ny E18, nytt sentrum og
etablering. Hjemmesiden til Tønsberg Fotballklubb (TFK). Juniorlaget : Dobbelmatch for juniorlaget.
Publisert av Roy Ulland 10.05.2017 19:59:04 (10.09.2005) Start fra Standalhytta. Vi gikk et stykke nedover
bilveien mot Myklebustsætra, før vi tok av på en sti mot Sætreegga som etter hvert forsvant. Skiferie eller
sommerferie? Vi har aktiviteter både sommer og vinter! Velkommen til fjells! Det hele startet på Rosenborg,
en bydel i Trondheim, 19. mai 1917. En guttegjeng bestemte seg for å starte en fotballklubb, og navnet ble
Odd, for øvrig oppkalt. Historikk Storkaas Handel AS. Fra gårdssag til byggevarehus. Før 1970. Eiendommen
Brenna ble overtatt av Ingebret Storkaas i 1966. Området bestod da av utmark hvor. 1970-tallet var perioden
da kvinnene marsjerte inn på arbeidsmarkedet. Unge jenter satset på utdanning, og kvinner som hadde vært
hjemme med små barn, gikk ut i. De eldste inndelingene vi kjenner til i Bergen er fjerdingene, som er nevnt i
Magnus Lagabøtes bylov fra 1276; i 1520-årene omtaler lensregnskapene for Bergen. Tyrkia ligger på grensen
mellom Europa og Asia, en plassering som har gitt landet en nøkkelrolle i forholdet mellom de to
verdensdelene.

