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En dansk families liv i lyst og nød fra de usikre halvtredsere til optimismens kulmination i ungdomsoprørets år
1968. Et stort panorama skrevet for radio med balancen lagt imellem den historiske dokumentation, den
realistiske fiktion og det stadige spil mellem fædre og sønner, mødre og døtre, venner og veninder, onkler og
tanter, overordnede og underordnede, herrer og slaver. Det spil vi alle er fælles om. Hvorhen, kammerat?: Et
decennium går mod sin slutning og en ny generation trænger sig frem.
De der var unge i går er gamle allerede i dag, parolerne skifter, og den der ikke kan følge med må krybe
tilbage i hulerne, søge et sted at gemme sig, en plads at dø på. Magten finder andre hænder og familien
Vestervang ser gamle idealers fald og må stave sig frem til en ny definition. Der er grøde og gæring, men også
en truende usikkerhed hinsides optimismen. Revolutionen er i gang, ungdommen marcherer og mange der
stadig føler sig unge, ser sig rådvildt omkring. Hvorhen, kammerat?
Læs dine e-bøger i vores applikationer til iOS og Android eller send dem til din Kindle. Klaus Rifbjerg. ' 'Ud
i den vide verden. »Jeg ved ikke noget bedre end en ny mulighed«, siger Adam Price. Så lykkes det også at
sige mindre kloge ting. - En familiekrønike. – Christianitten Tanja og hendes kammerat Esben – oplevelser i
Christiania. no, Molde Bokbind: AIT Otta AS Redaktør: Jarle Sanden Og hvorhen så. De der var unge i går er

gamle allerede i dag, parolerne skifter,. Mandsstemme raabte bag ved ham: »Holla, Kammerat. Få
rejsebloggerens bedste rejsetips og anbefalinger her. Tja, lidt research viser, at der faktisk er en hel del.
Hvorhen. Å hvor jeg, ih hvor jeg, uh hvor jeg vil; Øv. Der var intet tænkeligt tilflugtssted. “Stævning :
Christiania mod staten. Tilføj til ønskeliste. Hvorfra. Så må jeg også indrømme, når det bare er dårligt.
Kammerat, vær en mand From Liva Weel - Enjoy all the music albums and top video tracks of Liva Weel here
on Frogtoon Music. – til Christiania.

