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Irr! Grønt! er Solstads debutroman. Geir Brevik er fra Holmestrand og kommer til Oslo som nyutdannet lærer.
Han beveger seg i utkanten av studentmiljøet på Blindern, og får kontakt med en gammel klassekamerat.
Gjennom vennen blir han kjent med Benedikte Vik, som er vakker, velkledd og sikker, samt Benediktes
venninne Brit, som er blek og fargeløs i forhold, og det utvikler seg en trekanthistorie som grenser mot et
identitetseksperiment. Romanen demonstrerer hvordan Geir Brevik bevisst velger å opptre fordekt og forkledd
framfor åpnet og ærlig - i forhold til sin lærergjerning og i forhold til Benedikte Vik - og boken kan leses som
en studie i spill og roller. For Irr! Grønt! mottok Solstad Kritikerprisen, og ble også nominert til Nordisk Råds
Litteraturpris for første gang.
Vi har en kobberhette over inngangspartiet i boligsameiet vårt i Oslo. Denne er nå helt grønn.
Hvordan kan vi få pusset denne tilbake til sin. Aschehoug 1974, En Fontenebok. Heftet bok i meget bra stand.
207 sider Venstres Kolbein Haakon Lunde stilte med irrgrønt hår i Stavangerbystyre mandag. Forklaringen på

den uvanlige hårfargen, var littmindre uvanlig. Det kalles oksidering, og belegget som dannes kalles irr. Det er
tre mineraler som danner irr på kobber: Cu3(CO3)2(OH)2 Cu2CO3(OH)3 Cu4SO4(OH)6. Kristin Halvorsen
hyllet SVs Lofoten-seier som det nye barnehageløftet.
Men sentrale SV-ere frykter at ensidig miljøfokus kan fjerne partiet fra folk. Long Island: Forvalter David J.
Schoenwald oppnådde superavkastning på sitt etiske fond ifjor, blant annet på grunn av norske REC. Sjekk
strategien hans. Selv om konstruksjonen er i nye og moderne materialer, skal taket på kirkespiret til Melbu
kirke framstå som originalt; inngrønt. det vitenskapelige navnet på irr. Så langt er det likevel ikke funnet nok
kobber i fjellet til å etablere gruvedrift i området. Irr! Gront!, Professor Andersens natt, Ellevte roman, bok
atten, Svik. Forkrigsar, Brod og vapen, T. Singer, Gymnaslærer Pedersens beretning om den store.
Og her er det gront! Jeg har kanskje ikke sagt det, men selvom man skulle tro at Australia. jeg vet ikke.
Utrolig irr. Jeg skal proeve litt til. 11.nov.2009 kl.12.

