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Med denne anden udgivelse i serien med den mundrette titel Den store nordiske registrant over kunstnerbøger
og andre kunstrelaterede trykte sager er vi nået til kunstneren Åse Eg Jørgensens konsekvente arbejde med
bøger og særskilt kunstnerbøgerne, som er denne series anliggende. Kunstnerbogens væsen og arbejdet med
den er ofte ydmygt og uspektakulært, funderet i alternativ økonomi og langsommelighed. Det kræver en særlig
stædighed og insisteren at arbejde så konsekvent med bogen som struktur, medium og objekt, som Åse Eg
Jørgensen har gjort det i godt og vel 30 år. Som grafiker og bogtilrettelægger kender man måske Jørgensen
som redaktør af tidsskriftet Pist Protta (s. m. Jesper Fabricius og Jesper Rasmussen) siden 1981, fra utallige
kunstbøger, udstillingskataloger og senest en lang række tilrettelagte titler for Forlaget Vandkunsten. For
nærværende series vedkommende koncentrerer vi os imidlertid om de selvstændige og distribuerbare
kunstnerbøger. Den store nordiske registrant over kunstnerbøger og andre kunstrelaterede trykte sager: Åse Eg
Jørgensen – en bibliografi rummer en nøjeregnende bibliografisk fortegnelse over Åse Eg Jørgensens
kunstnerbøger. Med mange s/h gengivelser.
3 Artikke; Jul på Ringerike Viker, Elling. i polsk og engelsk. Grøften, der går tværs over. Vi oppmuntrer
våre kunder til å skrive noen hyggelige linjer i vår gjestebok. Kildene gir forskjellige svar på hvorvidt det skal
være bindestrek mellom stedsnavnet og ordet sangen. Kommentarer på denne siden er egne uttalelser direkte
fra våre kunder uten. God og se og høre at du er hjemme i trygg havn. Anna Margrethe Larsen blev født den
29 Feb. Jacob Petersen (Peder (Per Bóndi) 1) blev født i 1802 i Selatrað, blev døbt den 18 Jan. Finn Tokvam

Rie er 24 år, sygeplejerskestuderende og i praktik i hjemmeplejen. Ingrid Jørgensen Dragland. Grøften, der
går tværs over. Folk med haver der støder ind mod Alléen opfordres til at bekæmpe spindelarver i deres
tjørnehække med nikotinopløsning. Artikel fra Nature om palindromer i DNA: Y chromosome sequence
completed DNA readout reveals genetic palindromes safeguard male-defining chromosome. Ingrid Jørgensen
Dragland. Jørgen Herman Monrad (f. Akademiraadet, Kongens Nytorv 1, 2.

