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SELJEFLØYTENE er fortsettelsen av den historiske slektsromanen PÅGANGSMOT, som handlet om
husmannsgutten Jacob Hansen fra Vang i Hamar og odelsjenta Marthe Olsdatter fra Nordre Rustad i Elverum.
De reiste nordover med elleve barn og fikk flere etterkommere i Varanger.
SELJEFLØYTENE er fiksjon bygget på fakta fra Norge og lokalhistorien, folketelling og kirkebøker på
1800-tallet. Enkemannen Lars Johannessen Moen reiser fra den seks år gamle sønnen sin på Støren til
Varanger i 1869. I Vardø opplever han pomorhandelen, en byttehandel med fisk fra Norge mot mel fra
Russland. I livlige, lyse sommerdager blir han med på sommerfisket, men også i kalde januar på vinterfisket
med uvær og rorbutilværelse.
På Storskog møtte han Jacobine.
Hun var enslig og preget av skammen ved å ha en «lausunge». Slikt skulle forties. Var livet hennes derfor
uten muligheter? Boken handler om kjærlighet og håp, savn og fortvilelse. Ensomhet, angst og forvirring i
alderdommen er også en del av livet.
kredsvigs maleri «Gutten med seljefløyten» er det mange som kjenner, men ikke fullt så mange vet at det er
malt ved Dælivann i Bærum. Lag en seljefløyte selv Her er oppskriften på seljefløyte. SELKEFJØYTER: Det
er morsomt å lage en egen fløytre ute i naturen. Foto: FOTO: Anders. Den spesielle, lange norske seljefløyten
er ca. 40–80 cm lang, uten fingerhull, og spilles på ved å variere blåsestyrken (overblåsing). Tryllefløyten

utvidet i 1997 med Seljefløyten, en nydelig oppusset gammel skipsredervilla i engelsk stil og med stor hage, i
Rieber-Mohnsvei 7. Seljefløyten av Christian Skredsvig. Falt i det fri (Public domain) En studietur til
Telemark sammen med Anders Kongsrud i 1887 resulterte i to betydningsfulle. Kontaktinformasjon for
Seljefløyten Steinerbarnehage Paradis, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Kjøp
'Seljefløyten' av Sigrid Lunde fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Heftet, E-bok 9788202429812 "Seljefløyten - fabler og eventyr" av Peder Wright Cappelen - Se omtaler,
sitater og terningkast. Se hva andre. "Seljefløyten" av Sigrid Lunde - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva
andre mener om denne boka, og fortell. Seljefløyte kan lages både av selje, rogn og pil. Slik kan der

