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Sol over stråtaget Krista Louise J\u00f8rgensen Hent PDF "Barndommen er ingen parentes – barndommens
skolegang heller ikke. Og skolegang er ikke kun noget der foregår i klasseværelser. Der kan læres meget
langs ad vejen. Måske fik du fortalt historier derhjemme, så sindet blev opladt. Syposen blev fremstillet i
håndgerningstimerne. Siden blev den brugt til tøjklemmer. – Barndommen er grundlaget der griber ind i
voksenalderen. Og der er væsentligt at forstå barnet i den voksne verden. – Livet er et indgribende,

vedvarende spil en skolegang fra barndommen af." "Sol over stråtaget" består af en række erindringer fra den
danske forfatter og digter Krista Louise Jørgensens barndom i 1930‘erne og 1940‘erne. Bogen er et

spændende portræt af en barndom og giver samtidig et unikt indblik i livet i en lille dansk landsby og et
husmandssted i mellemkrigstiden. Den danske forfatter Krista Louise Jørgensen (f. 1928) er oprindeligt

uddannet barneplejerske (vores dages pædagog). Hun debuterede i 1982 med digtsamlingen "Et barn til låns"
og har siden skrevet både romaner, digte og erindringsbøger. Desuden har hun forfattet bogen "Hovedet i

nakken", der skildrer et sygdoms- og behandlingsforløb set indefra.

 

"Barndommen er ingen parentes – barndommens skolegang heller
ikke. Og skolegang er ikke kun noget der foregår i klasseværelser.
Der kan læres meget langs ad vejen. Måske fik du fortalt historier

derhjemme, så sindet blev opladt. Syposen blev fremstillet i
håndgerningstimerne. Siden blev den brugt til tøjklemmer. –

Barndommen er grundlaget der griber ind i voksenalderen. Og der er
væsentligt at forstå barnet i den voksne verden. – Livet er et

indgribende, vedvarende spil en skolegang fra barndommen af." "Sol
over stråtaget" består af en række erindringer fra den danske forfatter

og digter Krista Louise Jørgensens barndom i 1930‘erne og
1940‘erne. Bogen er et spændende portræt af en barndom og giver

samtidig et unikt indblik i livet i en lille dansk landsby og et
husmandssted i mellemkrigstiden. Den danske forfatter Krista Louise
Jørgensen (f. 1928) er oprindeligt uddannet barneplejerske (vores

dages pædagog). Hun debuterede i 1982 med digtsamlingen "Et barn



til låns" og har siden skrevet både romaner, digte og erindringsbøger.
Desuden har hun forfattet bogen "Hovedet i nakken", der skildrer et

sygdoms- og behandlingsforløb set indefra.
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