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En skøn tid John Erik Olsen Hent PDF Forlaget skriver: John Erik Olsen, opvokset i Ø-gadekvarteret, tager
læseren med på en nostalgisk rejse igennem 50ernes og 60ernes Aalborg, set med hans øjne. I 1968 rykkede
han teltpælene op, men kærligheden til Aalborg har han bevaret., hvilket tydeligt skinner igennem i hans
erindringer. Vi får indsigt i de glade staunder i kolonihaverne på Th. Sauersvej, legene i Østre Anlæg,

besøgene i idylliske Blegkilde, afdansningsballerne i Håndværkerforeningen med Vera Jensens danseskole,
starten i skolen på ´Østermarken´, børnehjælpsdagene på Budolfi Plads, sidste søndag for jul i Borgporten, det
ugentlige bad i Løkkegade, ´skrive U og P-bilnumre´, amatørkonkurrencerne i Karolinelund, musikken fra
´Inge Aasted til Cliff Richard´, det dejlige kammeratskab på Vejgaard Østre Skole, dukkerterne i ´Friluften´,
Radio Luxembourg under hovedpuden, pigtrådens indmarch i Aalborg, skøjtebanen med vafler og glaserede
æbler, byens biografer med ´Far til fire´ i Palads og Morten Korch i Palæ, glæden over besøgene ved havnen,
samebillederne fra Richs, Danmark og Foska, besøgene af gårdmusikanter, københavnerbådene, læretiden

som typograf og meget meget mere.
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