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Marit Tusvik (f.1951), norsk forfatter, debuterede i 1979 og har siden udgivet mere end tyve bøger:
skuespil, digtsamlinger, børnebøger og romaner. I Sigrid Finne er forfatteren opsat på at nedskrive sin
mors historie, alt det moren fortalte den sidste sommer de havde sammen. Hun havde siddet i skyggen under
morens kirsebærtræ og tegnet, det var juli og usædvanlig varmt, og moren gik frem og tilbage med havesaksen
i sit sædvanlige sommerudstyr: badedragt, stråhat og gummihandsker. Da moren dør året efter er forfatteren
besat af at skrive historien ned. Men hun kan ikke, ikke derhjemme, ikke under et ophold på Island. Så rejser
hun til Sicilien for at passe en vinpresse i håb om at få styr på de mange notater. Den første del af bogen
handler om hendes ophold på Sicilien, ved foden af vulkanen Etna. “Etna i sin hvide iskåbe. Med hænderne i
siden og rød mund. Seks uger senere vender hun hjem uden at have skrevet et ord. Det er først da hun ikke
anstrenger sig at ordene kommer, og hun kan fortælle historien om dengang moren kom fra Voss til Oslo for at
tjene hos den berømte Karl Evang, som præsenterer hende for sine venner som den lille hushjælp med de store
tanker og de store bryster. Og om tiden under krigen hvor moren og faren var aktive i modstandsbevægelsen,
og senere flugten til Sverige. Resten af livet forbliver opholdet i Sverige og det svenske sprog ret nærværende,
som når faren kalder moren “mit smultron og hun kalder ham “min jordgubbe. Sigrid Finne er et kærligt
portræt af moren. Det er en bog om savn og om døden, men endnu mere er det en hyldest til livet som nu er
forbi.. ANMELDERNE SKREV “En original, morsom og hudløs roman som fortjener en hærskare af læsere.

Bergens Tidende “En roman fuld af overraskelser ... Teksten er så smukt skrevet og sårbarheden så tydelig
uden at det bliver sentimentalt. bok og samfunn “Et smukt og kærligt portræt. Dagbladet “En spændende bog
... en fortælling med hemmelige dybder. På overfladen stille og fin, men nedenunder ligger tyngden af levet –
og overlevet – liv. nrk “… en pragtfuld roman, medrivende og let læst – men med et sjældent rigt vokabular.
Stavanger Aftenblad
Elizabeth Mote - Butikken for henne som ønsker det lille ekstra. no Du får tilgang til alle våre videoer og
instruktører. Jeg kan finne veien selv. Elizabeth Mote, Kviteseid, Norway. Dette er en liste over norske
navnedager sortert etter dato. 2K likes. Profiel registreren. VinylKnuts blogg. Det koster kun kr 50,- pr mnd
å trene på Livegym. (VG Nett) Det var 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne som ble funnet død på
Kolbotn mandag kveld.
Elizabeth Mote - Butikken for henne som ønsker det lille ekstra. Unsere engere Heimat: Lichtenhain,
Ammerbach: Südschule - Rosenweg - Lichtenhainer Oberweg - Lichtenhain - Kirche - Lauenstein Anmmerbacher Oberweg. (VG Nett) Det var 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne som ble funnet død på
Kolbotn mandag kveld. Unsere engere Heimat: Lichtenhain, Ammerbach: Südschule - Rosenweg Lichtenhainer Oberweg - Lichtenhain - Kirche - Lauenstein - Anmmerbacher Oberweg. Vi besvarer
henvendelser så snart vi. Det koster kun kr 50,- pr mnd å trene på Livegym. Om bydelen. Religion og
livssyn (tidsskriftet) 01/01-17.
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