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I mørket bag min albue Claes Johansen Hent PDF "Vi boede på første sal til venstre ved siden af Østergårds,
der ligesom mine forældre havde to børn. Vi var to drenge, de en pige og en dreng, Birthe og Søren. I

modsætning til os fik de lov at høre reklameradioen, Radio Merkur.

"Esso, Esso, Esso, Esso," messede Søren i én uendelighed, mens han skovlede Foskagryn med sukker og
mælk i sig.

"Foskanerbørn er sunde børn/og sunde børn er nemme børn," faldt Birthe ind."

"I mørket bag min albue" er en samling erindringsessays om bl.a. barndomshjem, legekammerater, forældre
og bedsteforældre, skole, knallerter og kærester fra et Danmark, der var engang.

Den danske forfatter Claes Johansen (f. 1957) debuterede i 1986 med "Frygtelige Vera og andre noveller".
Sidenhen er det blevet til et væld af bøger, der strækker sig over genrer som børnebøger, historiske romaner,

noveller og romaner for voksne.

 

"Vi boede på første sal til venstre ved siden af Østergårds, der
ligesom mine forældre havde to børn. Vi var to drenge, de en pige og
en dreng, Birthe og Søren. I modsætning til os fik de lov at høre

reklameradioen, Radio Merkur.

"Esso, Esso, Esso, Esso," messede Søren i én uendelighed, mens han
skovlede Foskagryn med sukker og mælk i sig.

"Foskanerbørn er sunde børn/og sunde børn er nemme børn," faldt
Birthe ind."

"I mørket bag min albue" er en samling erindringsessays om bl.a.
barndomshjem, legekammerater, forældre og bedsteforældre, skole,

knallerter og kærester fra et Danmark, der var engang.

Den danske forfatter Claes Johansen (f. 1957) debuterede i 1986 med
"Frygtelige Vera og andre noveller". Sidenhen er det blevet til et
væld af bøger, der strækker sig over genrer som børnebøger,

historiske romaner, noveller og romaner for voksne.
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