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I grunden har vi det jo godt Finn Wiedemann Hent PDF I Grunden har vi det jo godt handler om at bevæge
sig fra den trygge barndomsverden, hvor familien betyder alt, hen imod en pubertetsverden, hvor piger,

kammerater og fester dominerer. Alt imens den store verden, fra at have udgjort et fjernt ekko, rykker tættere
og tættere på. Bogen rummer en række fortællinger fra årene 1970-1979 og kan læses som et personligt

portræt af en tid og et miljø. Langsomt udvides fortællerens forståelse af sig selv og den verden, han vokser
op i. Hvert år afsluttes med et kort uddrag af regentens nytårstale, som sætter de personlige historier ind i en
større sammenhæng. I grunden har vi det jo godt foregår i 70'erne og er første bind i den triologi, som består
af Vi er her kun til låns i al slags vejr, der primært foregår i 50'erne og 60'erne og Sådan en dag glemmer man
aldrig, der foregår i 80'erne. Med udgangspunkt i forfatterens egen historie spejles den personlige historie i
samfundet og kulturens store historie "Forfatteren har på fornem vis genfundet meget af det, som kendetegner
et årti og det ér en lang tidsrejse tilbage til 70´ernes drømme og diskussioner." Bibliotekets lektørudtalelse.

"Bogen er skrevet i et smukt, rytmisk sprog. Den er let læst, tankevækkende og et fint lille historisk
dokument om 1970ernes Danmark til en populær pris." Kerteminde avis. "For os, der er vokset op i 70’erne,

er der masser af skæve smil og fint sansede øjeblikke af genkendelse. Det var jo sådan, det var."
Bogrummet.dk. "et stykke biografi gældende for alle danskere over 50 år, især for dem der dengang i 1978
var rigtige drenge med læderjakker, forvaskede Wrangler og aversion mod butterfly, laksko og opera." Birte
Strandby, bogvaegten.dk. "jeg læste bogen med fornøjelse, og som sådan kan jeg anbefale den til andre, der

har lyst til en tur i tidsmaskinen." K´s bognoter. Finn Wiedemann (f.1964) er cand. mag. i dansk og
kulturstudier og har en ph.d. i kulturanalyse. Han er lektor ved Syddansk Universitet. Bogen fås også i

papirudgave.

 

I Grunden har vi det jo godt handler om at bevæge sig fra den trygge
barndomsverden, hvor familien betyder alt, hen imod en

pubertetsverden, hvor piger, kammerater og fester dominerer. Alt
imens den store verden, fra at have udgjort et fjernt ekko, rykker

tættere og tættere på. Bogen rummer en række fortællinger fra årene
1970-1979 og kan læses som et personligt portræt af en tid og et
miljø. Langsomt udvides fortællerens forståelse af sig selv og den
verden, han vokser op i. Hvert år afsluttes med et kort uddrag af



regentens nytårstale, som sætter de personlige historier ind i en større
sammenhæng. I grunden har vi det jo godt foregår i 70'erne og er
første bind i den triologi, som består af Vi er her kun til låns i al

slags vejr, der primært foregår i 50'erne og 60'erne og Sådan en dag
glemmer man aldrig, der foregår i 80'erne. Med udgangspunkt i

forfatterens egen historie spejles den personlige historie i samfundet
og kulturens store historie "Forfatteren har på fornem vis genfundet
meget af det, som kendetegner et årti og det ér en lang tidsrejse
tilbage til 70´ernes drømme og diskussioner." Bibliotekets

lektørudtalelse. "Bogen er skrevet i et smukt, rytmisk sprog. Den er
let læst, tankevækkende og et fint lille historisk dokument om

1970ernes Danmark til en populær pris." Kerteminde avis. "For os,
der er vokset op i 70’erne, er der masser af skæve smil og fint
sansede øjeblikke af genkendelse. Det var jo sådan, det var."

Bogrummet.dk. "et stykke biografi gældende for alle danskere over
50 år, især for dem der dengang i 1978 var rigtige drenge med

læderjakker, forvaskede Wrangler og aversion mod butterfly, laksko
og opera." Birte Strandby, bogvaegten.dk. "jeg læste bogen med

fornøjelse, og som sådan kan jeg anbefale den til andre, der har lyst
til en tur i tidsmaskinen." K´s bognoter. Finn Wiedemann (f.1964) er
cand. mag. i dansk og kulturstudier og har en ph.d. i kulturanalyse.

Han er lektor ved Syddansk Universitet. Bogen fås også i
papirudgave.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=I grunden har vi det jo godt&s=dkbooks

