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handler om hans liv og opvækst som københavnerbarn. "Min første mohikaner" samler op, hvor første bind
"Niels Juel og mig" slap og fortæller om Methlings barndom og ungdom. Det involverer blandt andet et hav
af nye møder: skole, venner, sommerferier, barnlig erotik og det første møde med de voksnes verden ... Finn
Methling (1917-2010), dansk forfatter og dramatiker. Skrev inden for adskillige genrer og udgav blandt andet
digtsamlingerne "Fornægteren" (1950) og "Stjernefloden" (1959). Men det var som dramatiker, at Methling
var særligt kendt. Hans første scenestykke, "Dagen i morgen" (1950), blev opført på det kongelige teater, og

efterfølgende blev Methlings stykker opført flere steder både i Danmark og i udlandet. Finn Methlings
erindringer består af seks muntre og oplysende bind, der på den ene side giver et unikt indblik i forfatter og
radiodramatikerens liv, men som samtidig fortæller levende og nærværende om livet op igennem det 20.

århundrede.
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