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Allan Olsen - Midt i livet Jan L\u00f6fberg Hent PDF Skuespilleren Allan Olsen vidste, han havde mistet
fodfæstet. Han var alkoholiker, og hans liv var ved at falde fra hinanden. I slutningen af 1993 traf han et
afgørende valg: Han stoppede med at drikke. Midt i livet er hans beretning om, hvad der herefter skete.

Hvordan han vandt det hele tilbage, selv om alt syntes tabt. Allan er et sanseligt menneske og beruses af selve
livet og alle dets positive facetter. Allan Olsen fortæller begejstret om sine oplev-elser med kunst, rejser,
familielivet og en god boksekamp. Han er socialt bevidst og står ved, at han kommer fra arbejderklassen.

Allan har fået et helt specielt kammeratskab med sin far. De har fundet hinanden omkring praktiske gøremål
og storbyferier. Allan fortæller om at være far og om at være søn. Men især beret-ter han om, hvad det vil sige
at være til som menneske.Allan har stået i rampelyset, og han har ramt bunden. Men her midt i livet har han

igen givet sig selv lov til at leve og drømme, når han går rundt i sit elskede København.
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drikke. Midt i livet er hans beretning om, hvad der herefter skete.
Hvordan han vandt det hele tilbage, selv om alt syntes tabt. Allan er
et sanseligt menneske og beruses af selve livet og alle dets positive
facetter. Allan Olsen fortæller begejstret om sine oplev-elser med
kunst, rejser, familielivet og en god boksekamp. Han er socialt
bevidst og står ved, at han kommer fra arbejderklassen. Allan har
fået et helt specielt kammeratskab med sin far. De har fundet

hinanden omkring praktiske gøremål og storbyferier. Allan fortæller
om at være far og om at være søn. Men især beret-ter han om, hvad
det vil sige at være til som menneske.Allan har stået i rampelyset, og
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