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Per Anders har frigjort seg fra livet som husmann gjennom fysisk styrke, hardt arbeid og jernvilje. Han slår
seg ned i Juvika, der han rydder jord og bygger hus til nye generasjoner. En av de neste i slekten er Anders, så
følger Per, Anders og Per igjen, slik skikken var. "Dei var mange og dei var kjempekarar mest alle saman",
heter det i Juvikingar, dessuten er dette "eit kaldt folk": Hver mann må vise at han er mer verdt enn andre!
Her, som i andre av Duuns bøker, kjemper gode krefter mot onde, kultur mot natur, og idealer og
fellesløsninger mot råskap og egoisme. Mottoet er "overlevelse". Ett tema er "det store hamskiftet",
overgangen fra bondesamfunn til moderne tid. Et annet er slektens betydning, forholdet mellom individ og
fellesskap og utviklingen fra selvhevdelse til samfølelse. Sentralt står også kampen mot angst, skyld og
overtro, som bl.a. settes på prøve i det gripende forholdet mellom Anders og finnejenta Solvi i I Blinda.
Olav Duun. Fra Otto Homlungs dramatisering av Juvikfolke (Det Norske Teatret, 2004). Paul-Ottar Haga som
Lauris og Lasse Kolsrud som Odin. "Juvikfolket" av Olav Duun - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva
andre mener om denne boka, og fortell hva.
Juvikfolket. I eventyret - ebok Handlekurv. Last ned høyoppløselig omslag. ebok Juvikfolket. I eventyret -

ebok Olav Duun. kr 119. Kjøp E-bok. Nord-Trøndelag teater tar for seg Jøa-dikter Olav Duun, når
«Juvikfolke» settes opp til høsten. VERDAL: Onsdag presenterte Nora Evensen, påtroppende. Romanserien
Juvikfolket blir av mange regnet som Duuns hovedverk.
Gjennom hele 32 radioepisoder kan du i sommer høre historien om en bondeslekt gjennom. Duuns hovudverk
Juvikfolket omfattar seks bøker. Romansyklusen skildrar livet til seks-sju generasjonar juvikingar på 1800- og
inni i 1900-talet. Kjøp 'Juvikfolket, storbrylloppet' av Olav Duun fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater tilgjengelige: E-bok, CD 9788203354427 Juvikfolket (Nedlastbar lydbok) av forfatter Olav
Duun. Lydbøker voksne. Pris kr 149.
Se flere bøker fra Olav Duun. Kjøp 'Juvikfolket, i blinda' av Olav Duun fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi
har følgende formater tilgjengelige: E-bok, CD 9788242111760 "Juvikfolket - i eventyret" av Olav Duun - Se
omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka.

