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Et kys af år Finn Holten Hansen Hent PDF Finn Holten Hansen fortsætter sine erindringer: Første del, DE

FORSVUNDNE SOMRE udkom i 1996 og sluttede i sommeren 1958 med forfatterens afsejling fra Göteborg
til USA som Fulbright-stipendiat med det formål at lave fjernsyn. ET KYS AF ÅR – ERINDRINGER 1958-
1973 begynder om bord på Svenska Amerikaliniens "Stockholm" og fortsætter i New York og Michigan
inden studieopholdet i Californien. Her handler det om at lære det nye håndværk på UCLA, en særdeles
praktisk fagskole med nær tilknytning til filmhovedstaden Hollywood. Der er også tid til romantik under

stjernehimlen, inden turen går hjem til gøgeungen i Radiohuset i København, hvor Jens Frederik Lawaetz er i
fuld gang med at opfinde fjernsynet i Danmarks Radio. Bogen følger forfatteren gennem en, på adskillige

måder, tumultarisk freelance-periode som filmtekster, filmkonsulent, producer, tekstforfatter og optrædende i
underholdnings- og filmprogrammer, indtil han bliver fastansat, lykkelig gift, far til tre, kollektivist,

omkringfarende film-, kultur- og forbrugerreporter og ivrig deltager i det hektiske liv i de glade tressere. Finn
Holten Hansen (f.1928) er cand.mag. i engelsk og tysk og meget berejst. Den filminteressede Holten Hansen
har været ansat som programassistent på BBC og som radio- og TV-medarbejder på Danmarks Radio. Udover
at være forfatter til en række filmmanuskripter og romanen "Lige på og blødt" har Holten Hansen udgivet
novellesamlinger og oversat værker af Joseph Heller, Nadine Gordimer og Tom Wolfe. Tv-journalisten og
forfatteren Finn Holten Hansen beretter i denne trilogi om sit liv: om kærligheden til filmen, tv, bøgerne,

sproget, familien og rejserne.
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