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"Det var vær til å flagre i, å sverme i.
Det gikk ungdom langs veiene om nettene og de sang og slo i luften med seljekvister. Og fra alle øer og
holmer hørtes fuglelyder fra teist og tjeld og måke og ederfugl. Også Ove Rolandsen svermet på sin måte. Det
hørtes undertiden sang og gitarspill fra hans rom om nettene ..." Slik begynner Knut Hamsuns Svermere,
skrevet som bestillingsverk i 1904. Lett og muntert skulle det være. Og morsomt er det blitt. - Er det ikke
utrolig hvor ordene synger? sa Per Bronken som dramatiserte og regisserte for Radioteatret. Og han fikk det
til. Medvirkende: Bjørn Sundquist, Marianne Krogh, Maryon Eilertsen, Ivar Nørve, Jan Wiig m.fl.
Svermere eller tussmørkesvermere (Sphingidae) er en gruppe av sommerfugler som hører til overfamilien
spinnere (Bombycoidea). De fleste artene har et ganske. Official website for Norwegian folk music band
Svermere Svermere, eldre betegnelse for ulike grupper av sommerfugler som spøkelsessvermere,
bloddråpesvermere og tussmørkesvermere. Arild Hagen tar oss med på svermeri i sommernatta. Mange
sommerfugler er kun aktive i ly av nattemørket og lever et hemmelighetsfullt liv for de fleste av oss. Med.
Handlingen i Svermere (1904) er lagt til det nordnorske handelsstedet Rosengaard, der en bror av Mack på
Sirilund regjerer. Hovedpersonen er den trauste, men. "Svermere" av Knut Hamsun - Se omtaler, sitater og
terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva. Bygdas store mann og velgjører er Mack som
bor med sin sønn Fredrik og sin vakre datter Elise. Han eier flere fiskebåter og den innbringende
fiskelimsfabrikken på. Svermere 5:5 - Sesong 1. Et hørespill av Knut Hamsun i fem episoder dramatisert for
radio av Per Bronken (5:5). Telegrafist Rolandsen har rømt, og ingen vet hvor. Romanen er bygget opp i
kronologisk rekkefølge. Den inneholder en hel rekke intriger. Alle venter spent på den nye presten som skal
komme til Rosengård i Nordland. Kjøp 'Svermere' av Knut Hamsun fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater tilgjengelige: E-bok, CD 9788205417205

