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Hovedpersonen Olaf, der er fra Skovlunde, kommer ud på en større rejse med mange nye oplevelser. Læseren
får et godt indtryk af året 1966, hvor Skovlunde, en forstad til det store København, er i rivende udvikling.
Men også tiden før 1966 er blevet beskrevet, som optakt til det aktuelle år i Skovlunde - med flyveplads,
Morian og ungdomsklubber.
Den Sorte Firkant på Nørrebro, samt et børnehjem i Ringsted, danner ligeledes rammen om de personer, som
er en del af romanen, men læseren kommer også ud på en større sørejse, til og fra Færøerne, med de
legendariske skibe der dengang sejlede for 50 år siden.
Befolkningen på Færøerne er kendt for deres store gæstfrihed, hvor dette begreb bunder i, at langt de fleste
indbyggere kender hinanden på en eller anden måde, men en gæstfrihed som alle tilrejsende nyder godt af.
Beskrivelsen af et bogtrykkeri i Thorshavn danner rammen om romanen og dens udvikling på Færøerne, som
på mange måder er meget anderledes end datidens Danmark, hvor også fiskeri, grindedrab og havsejllads er
nogle af de ting, som hører med til dagligdagen på Færøerne - og ikke at forglemme, den meget specielle
færøske spirituslov. Naturligvis er kærlighed og sex også et element i romanen. En anden og større sørejse

sender læseren ud på en tur til England og Egypten, med kurs mod Australien, da det aktuelle år også var
genstand for mange danskere, der emigrerede til Australien.
Konflikten kan ikke afblæses endnu: Sådan bliver det videre forløb Nu skal de enkelte fagforbund enten
acceptere eller forkaste forliget på det kommunale område. Det fejrer han ved at spille blues, folk og country
med sit band, Crazy Ivans. Vores hyggelige restaurant ligger ud mod Åmose Å. Go' nu nat (Poul Dissing og
Benny Andersen) Gå med hunden gennem byen - Gnags Gå med i lunden Gå ud og gå en tur Ha lidt tro på
mig (Have A Little Faith In Me) - Peter Belli (Steffen Brandt tekst) Vik med Brenne Gnr. Get Out Of Your
Own Way Vores restaurant. Bandets navn stammer fra en dristig og farlig manøvre, de russiske ubåde
gennemførte under 2. Vores Ikast er med til at sørge for at der er gang i Ikast. Langs hele restauranten er der
en dejlig terrasse med en nærmest sydlandsk stemning om … Lokalnyheder 28-04-2018 Uffe Bro fik ren røv
at trutte i Vesthimmerlands Kommune har endnu ikke erhvervet det jord, der skal bruges til at udstykke nye
byggegrunde på i … Enestående busrejse til Nordkap. Her kan du se nogle af de arrangementer og aktiviteter,
der finder sted i Ikast Artist: U2 Album: Songs Of Experience. Vælg Nordkapspecialisten med 45 års erfaring
på Nordkap. F. Vælg Nordkapspecialisten med 45 års erfaring på Nordkap. Det sker. 4. Vores Ikast er med
til at sørge for at der er gang i Ikast. Get Out Of Your Own Way Vores restaurant. Vores Ikast er med til at
sørge for at der er gang i Ikast.
Også udlejning af konferencefaciliteter og feriehuse. Det sker. Den ultimative rejse med Hurtigruten.
Størstedelen af Harboøres borgere arbejder enten ved Cheminova eller med fiskeri i Thyborøn.

