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Granit Toril Brekke Hent PDF Spillemand og stenhugger Anton Syrén lever ved den isolerede, men

naturskønne Iddefjord i Norge. Vi befinder os i 1880‘erne, og her tager Toril Brekkes velkomponerede
slægtskrønike "Granit" sin begyndelse. Anton og hans familie lever under fattige kår, men det betyder ikke, at
man ikke kan have et rigt liv. Og Anton elsker sine kvinder, så han får mange efterkommere. Gennem tre
generationer følger vi stenhuggerens slægt, og livshistorierne spreder sig ud over hele kloden, mens

tyngdepunkterne ligger i Iddefjorden og i Bruxelles. Toril Brekke (f. 1949) er en norsk forfatter, oversætter og
litteraturkritiker, som især er kendt for sine historiske romaner. Hun er uddannet typograf, debuterede som
forfatter i 1976, og har siden 1982 kunnet leve af at skrive. I begyndelsen af 1970‘erne var hun medlem af
Arbeidernes kommunistparti, men hun har siden opgivet kommunismen. Brekke har modtaget flere priser for
sine bøger, hun har været leder af Den Norske Forfatterforening og juryformand for Riksmålsforbundets

litteraturpris.

 

Spillemand og stenhugger Anton Syrén lever ved den isolerede, men
naturskønne Iddefjord i Norge. Vi befinder os i 1880‘erne, og her
tager Toril Brekkes velkomponerede slægtskrønike "Granit" sin

begyndelse. Anton og hans familie lever under fattige kår, men det
betyder ikke, at man ikke kan have et rigt liv. Og Anton elsker sine
kvinder, så han får mange efterkommere. Gennem tre generationer
følger vi stenhuggerens slægt, og livshistorierne spreder sig ud over

hele kloden, mens tyngdepunkterne ligger i Iddefjorden og i
Bruxelles. Toril Brekke (f. 1949) er en norsk forfatter, oversætter og
litteraturkritiker, som især er kendt for sine historiske romaner. Hun
er uddannet typograf, debuterede som forfatter i 1976, og har siden
1982 kunnet leve af at skrive. I begyndelsen af 1970‘erne var hun
medlem af Arbeidernes kommunistparti, men hun har siden opgivet
kommunismen. Brekke har modtaget flere priser for sine bøger, hun
har været leder af Den Norske Forfatterforening og juryformand for



Riksmålsforbundets litteraturpris.
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