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En saga blot Bent Haller Hent PDF Forlaget skriver: Jørn vokser op i 1950’erne i en rigtig arbejderfamilie i
Vendsyssel, og her går det vildt for sig. Indimellem må Jørn søge ly under sin mors skørter, når faren lægger
an til at kaste ham kærligt – men højt – op i luften, eller når en flok rasende gæs kommer skræppende ind ad
køkkendøren! Og nogle gange får Jørn også lyst til at krybe i skjul, når familien giver sig til at snakke politik.

Der er nemlig både kommunister og socialdemokrater i familien, og de er langt fra altid enige!

"En saga blot" er en livsbekræftende og varm fortælling fra et spændende kapitel i danmarkshistorien.

Den danske forfatter Bent Haller (f. 1946) er oprindeligt uddannet som maler og grafiker fra Det jyske
Kunstakademi, men har desuden skabt sig en spændende karriere som forfatter. Bent Haller debuterede som
forfatter, da han i 1972 vandt forlaget Borgens konkurrence for den bedste samfundskritiske ungdomsroman

med romanen "Katamaranen". Bent Hallers forfatterskab favner bredt og rummer både børnebøger,
ungdomsromaner, digte og voksenbøger.
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kaste ham kærligt – men højt – op i luften, eller når en flok rasende
gæs kommer skræppende ind ad køkkendøren! Og nogle gange får
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familien, og de er langt fra altid enige!

"En saga blot" er en livsbekræftende og varm fortælling fra et
spændende kapitel i danmarkshistorien.

Den danske forfatter Bent Haller (f. 1946) er oprindeligt uddannet
som maler og grafiker fra Det jyske Kunstakademi, men har desuden

skabt sig en spændende karriere som forfatter. Bent Haller
debuterede som forfatter, da han i 1972 vandt forlaget Borgens

konkurrence for den bedste samfundskritiske ungdomsroman med
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