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På begynnelsen av 1990-tallet oppdaget Odd Nerdrum at han sto overfor en økonomisk og kunstnerisk
katastrofe. Over 30 malerier malt mellom 1982 og 1988 hadde en feil som ikke kunne repareres. De fleste
maleriene var solgt i USA, og eiere som klaget hadde rett til erstatning til full markedspris på det tidspunkt
feilen ble oppdaget.
I 2012 dømte Borgarting lagmannsrett Odd Nerdrum til fengsel i 2 år og 10 måneder for grovt skattesvik i
perioden 1998-2002, nettopp da han slet mest for å avverge den økonomiske katastrofen som truet ham.
Dag Solhjell påviser at dommen i lagmannsretten bygget på et bokettersyn fullt av feil, at Nerdrum ble
dobbeltbeskattet for USD 900 000, at retten ikke lot rimelig tvil komme Nerdrum til gode og at han
urettmessig ble pålagt bevisbyrde for sin egen uskyld
I «Staten mot Kunstneren» forklares også hvordan problemet med de sigende maleriene fra 1980-tallet og
skattesaken hører sammen. Bokens konklusjon er klar: Odd Nerdrum er ingen skattesnyter.
Máret Ánne Sara er så oppgitt over at staten anker saken mot hennes bror at hun sier nei til invitasjonen til å
feire kongeparets 80-årsdager. Mens staten, AUF og de etterlatte etter 22. juli fortsatt er uenige med naboene
ved Utøya, løper regningen for 22. juli-monumentene. Tre år etter at den. «Oppy Wood, 1917» kalte
kunstneren John Nash dette maleriet. Ved byen Oppy i Frankrike raste kampene under første verdenskrig.

Kunstverket kan stå som symbol på. «Oppy Wood, 1917» kalte kunstneren John Nash dette maleriet. Ved
byen Oppy i Frankrike raste kampene under første verdenskrig. Kunstverket kan stå som symbol på.
Mennesker i tid 2 Verden og norge etter 1750 Hansen • Bakkerud • Hagen Hamran • Jacobsen • Heum Forslaget innebærer at naboene på Utstranda, som lenge har kjempet en innbitt kamp mot minnesmerket på
Sørbråten, omsider får støtte i sin sak. 2. verdenskrig Oppgave om andre verdenskrig. Tar for seg svært mye,
inkludert invasjonen av Polen, Operasjon Barbarossa, Pearl Harbour og krigen i Norge. LPO arkitekter er i dag
et av landets ledende arkitektkontor med 76 ansatte og 55 partnere. Vi håndterer komplekse prosjekter
innenfor plan, arkitektur og. Dette er en foreløpig versjon. Sidene er i oppbyggingsfasen. - Mer kommer etter
hvert - men det vil ta tid, da dette er nokså arbeidskrevende. Omsetning av aviser som er trykket på papir og
som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, er fritatt for merverdiavgift.

