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UNG i BRØNSHØJ er et tidsbillede af 5 år i de glade og vilde 1960’ere for den 22 årige Erik Tougaard
Jepsen, hans kone Kirsten og deres baby, som endelig kan flytte sammen - i eget lille hus! Det handler meget
om den unge isenkræmmer og hjemsendte sergent, der ved en usædvanlig udvælgelsesproces er blevet tilbudt
en trainee position i et af tidens største selskaber, BP Olie-Kompagniet A/S. Fortællingen beskriver hans start
i firmaets afdelingskontor på Halmtorvet i København, det omfattende træningsprogram og første salgsjob i
oliebranchen. Det handler også meget om et forelsket ungt pars udfordringer og valg samt samarbejdet om

børnepasning, husførelse, budgetlægning og boligforbedring. 

Kirsten bliver sygeplejerske, og de laver en pagt om deres videreuddannelser. De får et barn mere og tilbydes
kort efter et fantastisk 13 måneders uddannelsesophold i swinging London hos Shell-Mex & BP - med

afstikkere til Cornwall og Scotland!

Der sker så meget i samfundet og omverdenen på den tid - politisk, økonomisk, køns- og samlivsmæssigt,
som selvfølgelig også påvirker vore hovedpersoner, deres familier og venner! Det handler også om mødet

med en masse spændende mennesker, muntre fritidsoplevelser, selskabelighed samt en del sport og
kærlighed!

Bogen er andet bind af Eriks erindringer!
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