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I Den korte veien hjem møter vi der Vater og Gretchen, to østerrikere som arbeidsinnvandret til Sverige på
femti- og sekstitallet.
Nå er der Vater førtidspensjonert, og i egne øyne svenske så god som noen. Paret bor hver for seg, og fyller
arbeidsdagen med utallige små og store gjøremål, som vedkapping, hagearbeid, bilvask og matauk. Gretchen
har dessuten sin hjemmeboende 96-årige mor, Mutti, å stelle for.
Tilværelsen består ikke bare av slit og strev, paret unner seg gjerne en ekstra god søndagsmiddag hjemme hos
Gretchen som belønning for sitt strev. Likevel blir Gretchen nærmest stum da der Vater vil spandere en
weekendtur til Danmark på henne, som takk for hennes iherdige innsats i skogen.
Men en dag blir rutinene brutt, og tilværelsen snudd på hodet: På vei hjem fra et hyggelig middagslag kommer
der Vater opp i en slåsskamp, med noen flyktninger ...
Den korte veien hjem er en varm og underfundig historie om to særegne, men svært gjenkjennelige sjeler.

Handlingen utspiller seg i en värmlandsk bygd, der jernverksdrift, arbeidsløshet og naturidyll eksisterer side
om side i folkenes hverdag.
Historien er skildret i et lett gebrokkent språk, og overalt i teksten merker man poeten Johann Grips sikre
penn.
Johann Grip (f. 1964) debuterte i 2003 med diktsamlingen Enkle dikt. Han er forfatter, oversetter og
gjendikter. Den korte veien hjem er hans første roman.
Øvlinglia hytteforenings webside. Langfredag 14. april gikk årets påskeskirenn av stabelen ved hytta "Endeli"
til Laylyn og Kay Roger Jensen.
(16.03.2005) Parkering langs veien nedenfor den markerte rennen mellom Masdalsklova og Storhylla.
Turen gikk rett opp i rennen og til toppen av den. Sandefjord Næringsforening (SNF) er en
medlemsorganisasjon hvor bedrifter fra de fleste bransjer og i alle størrelser er representert. 10-FAKTOR KS'
medarbeiderundersøkelse. Innhold, design og funksjonalitet i 10-FAKTOR er levert av KS, som også er
rettighetshaver. Dine medarbeidere får en bedre arbeidsdag med Toma Facility Management.
Vi er din virksomhets lokale totalleverandør av servicetjenester. Ta kontakt Det har vært en snørik vinter på
fjellet og vi følger spent med på snøsmeltingen. Foreløpig ligger det en del snø på veien, men på gårsdagens
tur til.
Teakmøbler er in. De finner veien fra loft, loppiser og bruktbutikker inn i stuene våre. Men hvordan hjelper
man teaken tilbake til sin fordums glans? Neimen god kveld kjære blogglandia. Dette var jammen meg lenge
siden. Altfor lenge ser jeg. Men slik går no dagane. Et nytt år er godt i gang, og jeg sitter da. Lillehammer IF http://www.lillehammer-if.com/. De fleste av dere har vært med og trent flittig gjennom hele vintersesongen
og den 30. mai starter vi med stevner. Småskolen skulle avslutte før jul med et stort julespill som alle var
svært opptatt av. Men en dag kom lille Anders hjem og var aldeles utrøstelig.

