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urban tranportation i London- 1967

Kongeriget Norges ... ordentlige Storthings
forhandlinger in året-Norway. Stortinget 1982

Vegbygging-T. B. Riise 1966
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Norges offentlige utredninger- 1984

Arbeidsrapport- 1995

Einleitung in Die Entomologie-William Kirby
1827

De secte der Hillisten tegen de magistraet
van Alckmaar-Robbert Robbertsz Le Canu 1611

Den store MNELANDINGEN-Knut Horvei
2014-04-17 "? og dette skal bli var manelanding"
Statsminister Stoltenbergs budskap til det norske
folk i nyttarstalen 2006. Det var noe anebrytende
som skulle skje, noe med fullskala rensing av
CO2 pa vart nye gasskraftverk. Norge skulle
igjen vaere foregangslandet. Men usserne, de
trodde ikke at Var Manelanding handlet bare om
CO2-fangst og umiddelbart fikk statsministerens
nyttarshilsen et nytt fokus: Frykten for en
rakettbase pa selveste Nordpolen. Denne boken
tar for seg livet i skyggen av de hemmelige
tjenestene pa sytti- og attitallet og utvikler seg til
en krimspionroman med flere stormakter
involvert, godt inn i det nye arhundret. Deler av
handlingen refererer seg til forfatterens egne
opplevelser. Men det meste er fiksjon. Reisen gar
blant annet til Dracula-land i ksotiske
Transilvania. Bestikkelser, forsok pa verving,
overvaking, jaerlighet, brutte lofter, insest,
selvmord og mord. Det er nok a ta av.
Spenningen topper seg ved avslutningen i
Moskva, i Bymarka, Trondheim og den nedlagte
rutetider
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vurderinger av forfatterskapet som bl.a. settes
inn i enfaglig-metodisk sammenheng. Boka er
beregnet på litteraturlærere på alle nivåer og
nordisk/litteratur/lærerhøgskole-studenter.
Sv./hv. illustr.

Tynset bygdebok-Ivar A. Streitlien 1978

Norsk litteraturhistorie: 1750-1920-Egil
Børre Johnsen 1998

Bok og samfunn A-utgave- 1979
Biafra, landet som nekter å dø-Arne Bru 1969

Kvinne med bananer-Per-Erik Skramstad 1993

Norsk næringsliv gjennom tidene-Bernt
Lorentzen 1969

Hvem svarer på hva i staten-Norway. Statens
informasjonstjeneste 1970

Gjerstad kommune, 1837-1987-Andreas
Vevstad 1987

Innstilling om Naertrafikken i Osloomraadet-Norway. Naertrafikk-komiteen for
Oslo-omraadet 1971

Paradis på jord-Kjartan Fløgstad 2002

Noe til snakk-Mona Lyngar 2006
Vinteren varer så lenge-Arthur Klæbo 1976
Teknisk tidskrift- 1939
Kvinner, fins de?-Ebba Haslund 1980
Det Norske naeringsliv- 1952
Norge: Ressurser og arbeid-Just Gjessing 1984
Ny eksplosjon i natt-Arne Bru 1970
Journal of Norwegian ethnology- 1989
Noe skal komme-Aud Korbøl 1999
Larvik handelsstands forening, 100 år-Øyvind
Næss 1950

Brev 1970-1975-Olav H. Hauge 1996 ISBN
82-521-4827-1 Dette er historien om to offentlige
personer som blir kjent med hverandre gjennom
brevveklsing, fra Bodil Cappelen skriver til
Hauge for første gang ifebruar 1970, til hun
flytter til han i april i 1975. Brevene viser to
sterke og modne personer, rike på følelser,
kunnskap og ikke minst artikul- eringsevne.
Brevene handler om litteratur og lesing, om
biledkunst og annen kunst, om astrologi og
filosofi og om praktiske ting i hverdagslivet.
Brevene viser to personer som utdyper seg selv
og hverandre gjennom brev, for til slutt å finne
frem til hverandre. Boka er illustrert med
fotografierav billedtepper som Bodil Cappelen
vevde i årene 1970-75. Navneregister.

Sigdal og Eggedal-Thormod Skatvedt 1965

Med blyant og prøvekoffert-J. Lie 1969

Frøkorn av ild-Ole Karlsen 1993 Boka
gjennomgår Rolf Jacobsens forfatterskap og
består av tre hovedavdelinger. Første del
inneholder et redigert utsnitt av intervjuer
meddikteren, og en samling dikt skrevet av noen
av våre ledende lyrikere. De tosiste delene består
av fagartikler der bl.a. Jacobsens forfatterskap
belysesfra ulike vinkler gjennom en serie
forelesninger som ble gitt under Rolf- Jacobsenseminaret på Åsnes videregående skole våren
1992. Videre gir kjentedikterkolleger sine
rutetider
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