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Tiden efter Johanna Hj\u00f8rdis Varmer Hent PDF Den tyske besættelse har ikke brudt det

familiesammenhold, Johanna i sin tid grundlagde, men trods alle gode intentioner føler Ågot, at der er et
vildskud på stamtræet. Familien er ikke helt så konfliktfri, som den giver det udseende af. "Ågot sad med

halvt lukkede øjne i liggestolen og lyttede til solsortens sang og børnenes råben. Lågen blev åbnet, og hun så
et par lange ben i hvide tennissko og det nederste af et par sorte Holmensbukser. Det var Svend. Hun trak
vejret dybt, før hun rejste sig. "Kommer du her?" "Ja, som du ser." Kædernes knirken fra børnenes gynger

standsede brat. "Max kommer først på lørdag." "Det er også dig, jeg vil besøge." Hun rejste sig, kaldte på Ole
og Hjørdis. "Kom og hils på onkel Svend." Hjørdis stod bag Ole, som høfligt gav hånd og bukkede for den
morbror, der aldrig blev talt om. Ole havde ingen anelse om, hvor onkel Svend havde været. Mor ville ikke
tale om det. "Tiden efter Johanna" er en selvstændig fortsættelse af "Johanna fra Småland". Hjørdis Varmer (f.

1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og Torben
pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus på

historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin
Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.

 

Den tyske besættelse har ikke brudt det familiesammenhold, Johanna
i sin tid grundlagde, men trods alle gode intentioner føler Ågot, at
der er et vildskud på stamtræet. Familien er ikke helt så konfliktfri,
som den giver det udseende af. "Ågot sad med halvt lukkede øjne i
liggestolen og lyttede til solsortens sang og børnenes råben. Lågen
blev åbnet, og hun så et par lange ben i hvide tennissko og det
nederste af et par sorte Holmensbukser. Det var Svend. Hun trak
vejret dybt, før hun rejste sig. "Kommer du her?" "Ja, som du ser."

Kædernes knirken fra børnenes gynger standsede brat. "Max kommer
først på lørdag." "Det er også dig, jeg vil besøge." Hun rejste sig,
kaldte på Ole og Hjørdis. "Kom og hils på onkel Svend." Hjørdis

stod bag Ole, som høfligt gav hånd og bukkede for den morbror, der
aldrig blev talt om. Ole havde ingen anelse om, hvor onkel Svend



havde været. Mor ville ikke tale om det. "Tiden efter Johanna" er en
selvstændig fortsættelse af "Johanna fra Småland". Hjørdis Varmer
(f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i
1971 med børnebogen "Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet
over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt fokus

på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks
Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987, Martin Andersen Nexø

Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.
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