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Lykkelige barndom Valdemar R\u00f8rdam Hent PDF Titlen "Lykkelige barndom" skal opfattes ironisk, for
historien om den intelligente, men lidt vege og ubeslutsomme Svends barndom er ikke lykkelig.Alt, hvad er
er forbundet med spirende seksualitet, er knyttet til skyld og skam. Hans mor dør tidligt, og hans far, der er
birkedommer, forstår ham ikke. Han bliver mobbet af de andre drenge. Som elleveårig bliver han opdaget
midt i en seksuel leg med en pige på otte år og bliver bortvist fra hjemmet. Han kommer i pleje hos en

præstefamilie, der skal opdrage ham kristeligt. I en ferie bliver han forelsket i en sytteårig pige, som hans far,
den 43-årige enkemand, også er interesseret i, og en åben strid mellem far og søn undgås kun ved, at pigen
pludselig får en blodstyrtning og dør. Senere er Svend så plaget af, at han giver sig af med det, han kalder
selvbesmittelse, at han fortvivlet skøjter ud over den frosne sø, går gennem isen og er ved at drukne. Bogen
giver et levende tidsbillede med leg og lektier, læsning og stridigheder - og den strenge seksualmoral, der

kaster sin mørke skygge over livet.

 

Titlen "Lykkelige barndom" skal opfattes ironisk, for historien om
den intelligente, men lidt vege og ubeslutsomme Svends barndom er
ikke lykkelig.Alt, hvad er er forbundet med spirende seksualitet, er
knyttet til skyld og skam. Hans mor dør tidligt, og hans far, der er
birkedommer, forstår ham ikke. Han bliver mobbet af de andre

drenge. Som elleveårig bliver han opdaget midt i en seksuel leg med
en pige på otte år og bliver bortvist fra hjemmet. Han kommer i pleje

hos en præstefamilie, der skal opdrage ham kristeligt. I en ferie
bliver han forelsket i en sytteårig pige, som hans far, den 43-årige
enkemand, også er interesseret i, og en åben strid mellem far og søn
undgås kun ved, at pigen pludselig får en blodstyrtning og dør.

Senere er Svend så plaget af, at han giver sig af med det, han kalder
selvbesmittelse, at han fortvivlet skøjter ud over den frosne sø, går
gennem isen og er ved at drukne. Bogen giver et levende tidsbillede



med leg og lektier, læsning og stridigheder - og den strenge
seksualmoral, der kaster sin mørke skygge over livet.
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