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Bedstefar, fik du tit røvfuld? Henry J. Smith Hent PDF Under besættelsen havde børn, trods de urolige tider,
masser af udfoldelsesmuligheder. De kunne færdes trygt på gader og stræder, på marker og byggetomter, i
skov og ved strand. De var altid ude, og der var nok at tage sig til. De kunne føre krig mod drengene fra de
andre gader, bygge huler på ubeboede steder og i det hele taget leve en tilværelse uden for hjemmet, som de
voksne ikke kendte noget til. Det havde de også brug for, da kravene til den tids børn var mange og store, og

opdragelsesmetoderne var ikke altid lige blide. Derfor blev den frihed, som de kunne tilvende sig, også
virkelig frihed – en frihed, som vore dages institutionsbørn måske ikke har. Under alle omstændigheder var

det en inspirerende tid, der satte varige spor for resten af livet.

Bogen er Henry J. Smiths farverige beretning om et begivenhedsrigt og udfordrende livsafsnit.

Uddrag af bogen
Mit sværd var det mest frygtede i byen. Det var ganske vist lang tid siden, det havde lynet, men Lorte-Lars
kunne garanteret godt huske det.En overgang havde næsten alle gader en hær, og soldaterne havde enten en
lanse eller et sværd, som var lavet af et stykke træ, som de -havde de stjålet eller købt på det store savværk i
Havnegade. Erik havde kun en lanse; den var til gengæld næsten tre meter lang. Det var en stang, han havde
fundet nede ved stranden, og med den – og når man samtidig tænkte på, hvor lang han selv var – var han en
modstander, som ingen kunne komme ind på livet af. Det ville være umuligt for Lorte-Lars og hans hær at
trænge ind i gården gennem den smalle port; det kunne de godt opgive. Problemet var bare at få dem til at
angribe os gennem porten i stedet for bare at erobre Prærien, som var et ret bredt, fladt område, som det var

let at komme ind på.
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Henry J. Smith er født 1930 i Cleethorpes, Lincolnshire, England. Han har boet i Danmark siden 1937, først i
Frederikshavn og siden 1959 i Kalundborg. Uddannet journalist. Han har skrevet tv-spillene Arseniktimen
(1970), Javel, hr. bøddel (1973) og Nedrykning (1978). Han er desuden forfatter til en række bøger om bl.a.

fodbold, pressehistorie og nordjysk lokalhistorie.

 

Under besættelsen havde børn, trods de urolige tider, masser af
udfoldelsesmuligheder. De kunne færdes trygt på gader og stræder,
på marker og byggetomter, i skov og ved strand. De var altid ude, og
der var nok at tage sig til. De kunne føre krig mod drengene fra de
andre gader, bygge huler på ubeboede steder og i det hele taget leve
en tilværelse uden for hjemmet, som de voksne ikke kendte noget til.
Det havde de også brug for, da kravene til den tids børn var mange
og store, og opdragelsesmetoderne var ikke altid lige blide. Derfor
blev den frihed, som de kunne tilvende sig, også virkelig frihed – en
frihed, som vore dages institutionsbørn måske ikke har. Under alle
omstændigheder var det en inspirerende tid, der satte varige spor for

resten af livet.

Bogen er Henry J. Smiths farverige beretning om et begivenhedsrigt
og udfordrende livsafsnit.

Uddrag af bogen
Mit sværd var det mest frygtede i byen. Det var ganske vist lang tid
siden, det havde lynet, men Lorte-Lars kunne garanteret godt huske



det.En overgang havde næsten alle gader en hær, og soldaterne havde
enten en lanse eller et sværd, som var lavet af et stykke træ, som de -
havde de stjålet eller købt på det store savværk i Havnegade. Erik
havde kun en lanse; den var til gengæld næsten tre meter lang. Det
var en stang, han havde fundet nede ved stranden, og med den – og
når man samtidig tænkte på, hvor lang han selv var – var han en

modstander, som ingen kunne komme ind på livet af. Det ville være
umuligt for Lorte-Lars og hans hær at trænge ind i gården gennem
den smalle port; det kunne de godt opgive. Problemet var bare at få
dem til at angribe os gennem porten i stedet for bare at erobre

Prærien, som var et ret bredt, fladt område, som det var let at komme
ind på.
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Han har boet i Danmark siden 1937, først i Frederikshavn og siden
1959 i Kalundborg. Uddannet journalist. Han har skrevet tv-spillene

Arseniktimen (1970), Javel, hr. bøddel (1973) og Nedrykning
(1978). Han er desuden forfatter til en række bøger om bl.a. fodbold,

pressehistorie og nordjysk lokalhistorie.
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