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"Det er arbeiderklassen som skal bli historiens seierherrer, glunt, også her i landet... det er vi fattige jævler
som skal arve bruket – skjønna du dæ?"
Spranget fra bestefaren som ror fiske på Helgelandskysten og håper på revolusjon, til brødrene som starter
eget datafirma i Oslo to generasjoner senere, er langt.
Roy Jacobsen skildrer dette store tidsspennet med en imponerende innsikt og kunnskap. I romanens
brennpunkt står bruddet, eller spranget, i det norske etterkrigssamfunnet: generasjonen som ved hjelp av fedre
og mødre skulle komme seg oppover, ut av arbeiderklassen, og som samtidig mer eller mindre vendte ryggen
til de verdier som muliggjorde "oppstigningen". Og med Rogern fra Grorud som forteller i bokas andre del har
Roy Jacobsen levert en generasjonsroman som vil bli stående.
Med Seierherrene fikk Roy Jacobsen Bokhandlerprisen i 1991 og ble samme år innstilt til Nordisk Råds

Litteraturpris.
Helt siden starten av NSG har det å reise på tur vært en kjærkommen møteplass for medlemmene. I
begynnelsen var turen til Danmark vårens vakreste eventyr.
Oversikt over bøker, filmer,musikk og begivenheter i 1991 Union med Danmark: Da året startet var Norge i
union med Danmark med Fredrik 6. som konge. Vi hadde vært i union med danskene i mer enn 400 år! Den
internasjonale Man Bookerprisen er en av de mest prestisjefylte litteraturprisene i verden – og det
internasjonale motstykket til den britiske. A Child Called "It" by Dave Pelzer Anmeldelse av boken "A Child
Called It" av Dave Pelzer. En ubehagelig rørende bok. Bokmål Hva fikk Sovjet til å invadere nabolandet
Afghanistan? Hvorfor blandet USA seg inn i Vietnamkrigen? Hva fikk USA til å blande seg inn i
Vietnamkrigen? FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks
distriktskontorer som dekker hele landet. Bakgrunn. Irak oppsto som en stat i krigsoppgjøret etter 1.
verdenskrig, da seierherrene Storbritannia, Italia og Frankrike delte Midtøsten mellom seg under San.
Fagstoff: Et resultat av sosialiseringen er at vi som individer utvikler vår identitet. Vi må lære å tilpasse oss
samfunnets krav gjennom oppdragelsen, men vi.

