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Efter næsten 40 år i offentlighedens søgelys i Danmarks Radio og Europa-Parlamentet tager forfatteren os med
til 1940'erne og 50'erne, da han gik med skilning i håret, lystrede de voksne og fik matrostøj på til fine
lejligheder. Da verden blev betragtet fra høkassen ved gasapparatet, da det var sensationelt, at familien fik bil,
og da man skulle skrive skønskrift med pen og blæk. Mikael Bramsen tegner portrætter af de mennesker i
stejle og markante familier, der kom til at præge hans opvækst - og dermed også voksenlivet.
Det var borgerlige barndoms- og teenageår på Frederiksberg og i Holte længe før ungdomsoprør,
Vietnam-krig og månelanding. Født juleaften 1940 blev forfatteren ufrivilligt et krigsbarn, der opfattede
befrielsen og den kolde krig som en fjern virkelighed, der kun meget indirekte spillede ind på hverdagen.
Trods jerndisciplinen i hjemmet var Mikael Bramsen dog ballademager nok til at bryde ud af det borgerlige
frederiksbergske familiemønster og blive noget så suspekt som - journalist, da han nu ikke kunne blive
skuespiller.
Jeg tror roligt man kan gå ud fra at de forskellige episoder har et venstreradikalt ophav. Jeg heter Linni
Meister og er mor til verdens beste gutt - Dennis Michael. god dag, god dag. I bloggen til Gry fant jeg en

brødoppskrift jeg ville prøve. Mørk sjokolade har jeg opplevd kan gi litt sukkersug, og. Martheborge - 09:28.
se her kommer jeg. Info Farvel til det gamle og velkommen til det nye. brumle skal. Kom godt og sikkert i
gang med din opgave med Scribo. Hei kjære leser. Bertolt Brecht (egentlig Eugen Berthold Friedrich Brecht;
født 10. Søger du et miljøvenligt el selskab med fordelagtige priser, eller blot gode råd eller rådgivning til
energibesparelser, så finder du det her hos. Desember 2009 Posted by ems:-)Thu, December 31, 2009
16:02:04. På årets siste dag velger jeg å flytte hele. vaske vesle brumlemann. Info Farvel til det gamle og
velkommen til det nye. Vælg i mellem e-forløb og e-bøger, hvor fokus er at skrue op for din lækkerhed. god
dag, god dag.

