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Men DU bliver jo aldrig til noget Kurt ...Sådan sagde Kurt Petersens mor til sin dengang 11-årige søn i 1943,
da hun læste en artikel om en ung mand, der var blevet optaget som cellist i Det Kongelige Kapel. Ordene er et
af de tydeligste minder den i dag 80-årige Kurt Petersen har fra sin barndom.Men Kurt Petersens mor fik
heldigvis ikke ret i sin påstand, for den fattige, omsorgssvigtede og stærkt ordblinde københavnerdreng blev
ikke bare til noget – han blev til meget, blandt andet maskinmester, ingeniør og ikke mindst atomfysiker. Kurt
Petersen livshistorie er en barsk personlig fortælling om, hvordan det var at vokse op på Christianshavn i
København fra 1932, og om hvordan det at komme på børnehjem i ny og næ var en naturlig del af opvæksten,
som også havde fnat, rå havregryn og et par på hovedet som faste bestanddele i hverdagen. Set i lyset af
uddannelsesmulighederne dengang og datidens normer burde Kurt Petersen virkelig ikke være blevet til noget,
men med den rette portion stædighed, intelligens og jernvilje satte han sig for at bryde den sociale arv – med
stor succes til følge.Ud over Kurts Petersens personlige historie er – Men DU bliver jo aldrig til noget et
danmarksbillede portrætteret fra en sjælden synsvinkel nederst på den sociale rangstige, der i den grad
herskede i 1930’ernes og 1940’ernes Danmark.
Dejligt at høre du syntes om artiklen, som jo er skrevet at min samarbejdspartner Aiko Sho Nielsen fra
Fantastiske Firbenede. Velkommen til Superhelten Legetøj, Københavns bedste legetøjsbutik. Turen går
nemlig til intet. Har du nogensinde tænkt over, hvad du skal have på, eller hvor meget udstyr du egentlig skal
bruge på skiferien. Det er en del mere eksotisk, vil jeg påstå. Information om dækkener til heste og ponyer.

Hej Daniel, Jeg har kun været igang et par år, så jeg lærer også stadig.
Hvis man kikke på alle mulig forskellige undersøgelser der er gjort indenfor rygning og de skadelige
virkninger. Forestil dig, bare et øjeblik, en verden uden kunst. Jeg tror at du har fat i noget rigtigt. Vi skal ud
at rejse, men turen går ikke til Lalandia eller Lego i Billund. En ting er, at du kommer hurtigt fra A til B, men
en anden ting er, at det i sig selv er mega spændende. Nu får jeg jo nok på puklen , men den originale opskrift
på Paprikagryde kommer fra Svostrup Kro og den blev lavet til de mænd som trak Pramme op ad. Når man
følger det anbefalede link til afmelding kommer man til en side hvor man kan afmelde – via email. Hej Birgit.
Svært - men muligt: Sådan kan du blive økonomisk uafhængig inden du fylder 40 Leder du efter
måltidskasser. Hej Daniel, Jeg har kun været igang et par år, så jeg lærer også stadig. Og tak for det. Forestil
dig, bare et øjeblik, en verden uden kunst. Forestil dig, bare et øjeblik, en verden uden kunst. Der er virkelig
mange gode idéer her. Når man følger det anbefalede link til afmelding kommer man til en side hvor man kan
afmelde – via email. Men har du nogle idéer til hvad man kan lave hvis man står nogle dage inden en
konfirmation uden noget som helst.

