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Levd liv - vevd liv er en bok om billedvevsteppene til kunstneren Else Marie Jakobsen (1927-2012).
Kunstneren har vevd 583 tepper og utsmykket private og offentlige bygg fra Bodø i nord til Dubai i sør.
Boken starter med introduksjonskapittel: Veien til (billed)veven og fortsetter med 7 kapitler med ulike temaer
å problemstillinger som er viktige for Jakobsen. Hun er opptatt av verne gammel trehusbebyggelse,
ytringsfrihet, likestilling, menneskeverd, tro, landskapet, kulturarven, kunstpolitikk og vever tepper om glemte
og underkjente helter.
Boken inneholder over 90 tepper, direkte sitater fra Jakobsen, CV, tidslinje og verksliste. Jakobsen har vevd
Norges største billedvevsteppe på 90 kvadratmeter på UiB. Kunstneren har også vevd 33 altertepper til kirker i
Norge og utlandet og regnes som en av de største norske kirkekunstnerne i det 20. årh. Hun er blant annet
innkjøpt av Nasjonalmuseet, Nordenfjelske kunstindustrimuseum, Sørlandets kunstmuseum, Stortinget,
Norges bank og Statoil. Jakobsen ble i 1998 tildelt Ridder av 1. Klasse St. Olavs orden og ble Æresdoktor på
Menighetsfakultetet i 2008.
Velkommen til 180 Lokal for Son. Her finner du en komplett oversikt over alle personer på stedet samt lokale
nyheter og værvarsel. Velkommen til 180 Lokal for Skedsmokorset. Her finner du en komplett oversikt over
alle personer på stedet samt lokale nyheter og værvarsel. Dampskipstrafikken til Kjørseøra starta i 1866 da
D/S “Kong Oscar” viste seg “nogle gange” som det står i gamle skrifter. Året etter kom “Kong Oskar. Skjema
for personalia Autodeler.
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Hokksund Dramatisk berging Bleik gamle kirkegård Nr. 02 i Andøy kommune ble tatt i bruk fra 1908 og før
denne tid ble folk fra Bleik gravlagt på Andenes. Den første som ble gravlagt på Historisk nøtteknekking er
interessant, ikke bare som i Roar Øyens tilfelle, som tidtrøyte i form av folkelige julenøtter i fjernsynet.
Slektsforskerne spør seg. Anenr. Navn Bosted(er) Født Død ----- 1. generasjon + 1 Ketil Firing Hanssen
Tønsberg. Galleri for samtidskunst i Oslo. Viser norske og internasjonale samtidskunstnere En tilbakemelding
på “Per Gjendem: Korreksjoner til J. Julnes: Bygdebok for Fræna bd. 3” Jonny Lyngstad sier: mandag 13.
april 2009 klokken 09:34 Fredrikstad og omegn lokallag.
Leder: Linda Byggstøyl. Gartnerveien 9. 1618 Fradrikstad. TLF: 970 08 210. Epost:
Fredrikstad@fibromyalgi.
no. Sarpsborg lokallag

