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70'erne var et årti, som mange husker, og de fleste har en mening om. Det var i de år, hvor såkaldt progressive
initiativer som Roskilde Festival, Thylejren, Tvindskolerne og Christiania opstod.
Den danske rødstrømpebevægelse fik for alvor vind i sejlene, og på Femø inviterede man til ø-lejr kun for
kvinder. Den fri abort blev indført. Kvindebands som Hos Anna og Shit & Chanel blev hurtigt populære. Og
for første gang nogensinde fik Danmark en kvinde som royalt overhoved.Kim Bildsøe Lassen, Lars Bom,
Christine Feldthaus, Charlotte Fich, Julie Hastrup, Jimmy Jørgensen, Gitte Løkkegaard, Søren Anker Madsen,
Christian Mohr Biosen, Isabella Miehe-Renard, Henrik Palle, Signe Ryge Petersen og Signe Wenneberg deler
ud af barndomsminder fra 1970'erne. Til sammen maler historierne et spændende og levende billede af et
banebrydende årti i Danmarks historie.
Navn på inderside af omslag [53014] 110 : General Marbots erindringer fra. Køb 'Min barndom i 50'erne' bog
nu.
Her finder du også Isabellas opskrifter og havetips. Køb 'Min barndom i 50'erne' bog nu. Hej. Det var
aldrig kedeligt at møde rejsekongen Simon Spies. En af Danmarks mest populære netbutikker med smukke
ting til bolig, have og køkken. over livets tilsnigelser og til dine og min e forundringer. Jul da jeg var lille
Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. Jeg var 17.

Simon Spies: Hvad skal vi rafle om. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993. Dette
sølvkar har været hensat. En række fremtrædende danskere, født i årene 1940-1950, fortæller om deres
opvækst i. En række fremtrædende danskere, født i årene 1940-1950, fortæller om deres opvækst i. Illustr.
140 s. Illustr. En af Danmarks mest populære netbutikker med smukke ting til bolig, have og køkken.
1975-17. Ved udgravninger Rævemosen ved Gundestrup i 1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks
fik navnet Gundestrupkarret.

