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Barndomsfortællinger Mimi Jacobsen Hent PDF Vidste du, at man kan kurere jalousi over at have fået en ny
lillesøster med lyst rugbrød? Det lykkedes i hvert fald for den tidligere DR-radiovært Monica Krog-Meyer. I
Barndomsfortællinger får du hendes og fjorten andres levende, morsomme og rørende fortællinger om at

vokse op. Blandt andet to søskende, hvis barndomsminder viser, hvor forskelligt man kan opleve den samme
familie. Fortællingerne strækker sig fra det hårde slid i mark og stald på Mors i 30’erne til at vokse op i
Albertslunds progressive nybyggeri i 80’erne. Tilsammen tegner de et billede af et samfund i hastig

forandring og viser, hvordan barndommen præger os som voksne og ikke mindst hvor forskellige livsvilkår,
vi hver især har. Og så er ”de gode gamle dage” måske ikke altid så gode endda? Læs blandt andet om,

hvordan det er som barn: At se en mand hænge på hovedet i et træ og spille trompet At kede sig til døde i en
sønderjysk landsby At vokse op i et alkoholikerhjem At få fødderne skrubbet med en hård børste som straf for
at have udforsket seksualiteten sammen med en anden dreng At have en far, der var psykopat – eller en far,
der led af traumer fra 2. verdenskrig At blive mobbet, fordi ens far er borgmester At have en far, der pludselig
ikke vil se dig mere, fordi han har fundet en anden At vokse op i et religiøst hjem. Og at vokse op i et rodet,
men kærligt kollektiv. Barndomsfortællinger har bidrag fra Monica Krog-Meyer, Mimi Jakobsen,Kim Fupz

Aakeson, Lone Thiels, Annegrethe Felter Rasmussen og mange flere, kendte som mindre kendte.

 

Vidste du, at man kan kurere jalousi over at have fået en ny
lillesøster med lyst rugbrød? Det lykkedes i hvert fald for den

tidligere DR-radiovært Monica Krog-Meyer. I Barndomsfortællinger
får du hendes og fjorten andres levende, morsomme og rørende
fortællinger om at vokse op. Blandt andet to søskende, hvis

barndomsminder viser, hvor forskelligt man kan opleve den samme
familie. Fortællingerne strækker sig fra det hårde slid i mark og stald

på Mors i 30’erne til at vokse op i Albertslunds progressive
nybyggeri i 80’erne. Tilsammen tegner de et billede af et samfund i
hastig forandring og viser, hvordan barndommen præger os som



voksne og ikke mindst hvor forskellige livsvilkår, vi hver især har.
Og så er ”de gode gamle dage” måske ikke altid så gode endda? Læs
blandt andet om, hvordan det er som barn: At se en mand hænge på
hovedet i et træ og spille trompet At kede sig til døde i en sønderjysk
landsby At vokse op i et alkoholikerhjem At få fødderne skrubbet
med en hård børste som straf for at have udforsket seksualiteten

sammen med en anden dreng At have en far, der var psykopat – eller
en far, der led af traumer fra 2. verdenskrig At blive mobbet, fordi
ens far er borgmester At have en far, der pludselig ikke vil se dig
mere, fordi han har fundet en anden At vokse op i et religiøst hjem.

Og at vokse op i et rodet, men kærligt kollektiv.
Barndomsfortællinger har bidrag fra Monica Krog-Meyer, Mimi
Jakobsen,Kim Fupz Aakeson, Lone Thiels, Annegrethe Felter

Rasmussen og mange flere, kendte som mindre kendte.
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