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Der gror et træ på Nørrebro Thure Barsøe-Carnfeldt Hent PDF Fortidsromanen om en familie på Nørrebro,
handler om en ung dreng og hans families opvækst på Nørrebro i København i begyndelsen af halvtredserne.

Den gang var der ikke emigrantkvarterer, og kun ganske få som ikke var danskere. Der kom heller ikke
turister på Nørrebro. En levende og opmuntrende fortælling om en flittig familie, hvis liv vi følger, på godt og
ondt. Bogen er på en gang gribende og opmuntrende. En fortælling om de mange fattige familiers vej gennem
livets skole. ”Der gror et træ på Nørrebro,” er taget ud af hverdagens oplevelser, men er alligevel optimistisk.
En halvtredser roman der skaber glæde, især, hos de læsere som selv var unge i halvtredserne. og som i bogen
kan genkende de lydbilleder som de selv oplevede i denne korte, men hektiske periode, hvor ungdommen

absolut står på mål med ungdommen i dag.
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