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Min barndom i 40’erne Diverse forfattere Hent PDF En række kendte mennesker, født i årene 1930-1940,
fortæller om deres personlige oplevelser om en opvækst i et årti, der var præget af besættelse, vareknaphed og

hårde isvintre, men også af fællesskab og hjælpsomhed. Ingen af bidragene har været publiceret før.

Skribenterne er: Niels Barfoed, Hanne Bech Hansen, Vigga Bro, Hans Hertel, Kjeld Hillingsø, Jørn Hjorting,
Bent Jørgensen, Olaf Nielsen, Hanne Marie Svendsen, Poul Thomsen, Henrik Voldborg, Niels Birger

Wamberg, Jane Aamund.

"Fortællingerne handler om livet som barn i en tid, der har sat sig dybe spor. Nogle oplevede ikke
krigshandlingerne helt tæt på og beskriver en barndom med frihed fra de voksne, skolegang og fællesskab.
Andre oplevede krigen helt tæt på med fædre, der deltog i modstandskampen, og Bent Jørgensen fortæller
stærkt om sit russiske år på Bornholm med den russiske besættelse (...) Bogens 13 barndomsfortællinger
beskriver levende og nuanceret, hvordan det var at være barn under 2. verdenskrig forskellige steder i

Danmark."
- Rikke Bruun, lektør
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