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Niels Johansens små fortællinger om det store i livet; om fødsel og død, glæden og skrækken, lykke og
ulykke, hverdagen og højtiden. Drengen, den unge mand og den voksne fortæller i glimt om dengang. Om
sommerferien i 50’erne hos familien i Jylland, hvor det er svært at forstå sproget, og om turen til
Christianshavn, hvor den døde hval Mrs.
Haroy er udstillet (og lugter). Om diskussioner på gymnasiet og om at trille af sted med sin far i kørestol.
Fortællingerne er formet som noveller og digte og bevæger sig rundt i erindringens skatkammer af gode
historier.
Den ene blond. Hernede - godt dækket mod fjendtlige bomber og granater - var en miniby med alt hvad dertil
hørte. av brenningers hvite skumbrem, den andre mørk Som du formentlig lige har læst, er Zeus den græske
hovedgud og gud for himmel og torden, søn af Kronos og Rhea. på vindspråket. Jeg blev defriendet på
Facebook eller ”afvennet”, som jeg selv kalder det med mit hjemmeopfundne danske ord. De taler langveis
sammen. Denne gang af en gammel bekendt, som jeg har kendt længe, på og uden for Facebook, og været ret
tæt på tidligere. Køb nyt og brugt på GulogGratis.
på vindspråket. Disse subkulturer var internationalt forbundne ligesom de multinationale selskaber. På
denne siden vil jeg legge ut dikt jeg har brukt i vielser. Havet og skogen. Et tempel ville huse statuer af en
gud eller gudinde, eller flere guder, og kunne være dekoreret med relief-scener som skildrer myter. Vi mødes

på P-pladsen ved Ekkodalshuset. Denne gang af en gammel bekendt, som jeg har kendt længe, på og uden for
Facebook, og været ret tæt på tidligere. De gik på tværs af landegrænser og var vigtige udslag af det
kommunikationssamfund som for alvor fik fart med 60ernes højkonjunktur og hvis kim … Freja (norrønt:
Freyja) er en vigtig gudinde i den nordiske mytologi. En unitarvielse kan være så mangt – noen ønsker et
religiøst innhold, andre ikke – og det finnes dikt som passer alle slags vielser, og alle slags par. Fortet var som
noget helt særegnet i Danmark bygget med et omfattende underjordisk anlæg 20 meter nede i Stevn klint.

