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Livets gang i 60'erne Thomas van der Graaf Hent PDF Velkommen til Ulshøj og småbylivet i Nordjylland i
1960'erne. Mød 17-årige Keld Poulsen, der er i lære som maskinarbejder, og damefrisøreleven, Jytte

Nedergård. Lær mere om deres forhold til hinanden, til vennerne og kollegerne. Om en tid hvor forholdet
mellem de voksne og de unge var under omvæltning, og de sociale klasseforskelle blev udviskede.

Livets gang i 60'erne er et blik tilbage på Det Glade Aalborg. På godt og ondt beskrives tilværelsen, som den
var dengang, med alt hvad det indebar af ulykker, kriminalitet, kærlighed og omvæltninger.

253 sider. Omslag med flapper.

Uddrag af bogen:
Vores juleaften blev uforglemmelig. Farfar syntes godt nok ikke at lejligheden var ret stor. Men som han
sagde: Hvor der er hjerterum er der husrum. Flæskestegen, de brune kartofler, rødkålen og hvad der ellers

hørte til, smagte ganske fortræffeligt, sagde han. Juletræet glædede ham meget: Det er vist nogle af de gamle
kræmmerhuse og julehjerter fra "Skomagerhuset", er det ikke? Jo, svarede mor. Det er det. Vi har passet på
dem , og de har næsten ikke været brugt siden dengang. Men Keld og jeg blev enige om, at når du skulle
være her, så skulle de også i brug igen ... ikke Keld?. Jo, svarede jeg: Vi ville jo så gerne have mindere om
julen i "Skomagerhuset" frem igen farfar. Og derfor fik vi et juletræ, som blev pyntet med de gamle ting. Tak

skal I ha` begge to, det er jeg virkelig glad for.

Om forfatteren:
Thomas van der Graaf er født i 1942 i Aalborg. Han blev udlært bygningssnedker og har arbejdet 25 år på
Spritfabrikken i Aalborg. I sin fritid har han været fodboldtræner, holdleder og i spilleudvalg i Aalborg Freja
gennem omtrent 25 år. Siden 1988 har han malet i forskellige stilarter. Livets gang i 60'erme er hans første

roman.
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