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Det forår, da far gik under jorden (1. del af serie) Hjørdis Varmer Hent PDF 2. Verdenskrig er brudt ud, og
tyskerne har besat Danmark. 9-årige Bente og hendes forældre prøver så godt som muligt at få hverdagen til
at hænge sammen, men hele sommeren igennem lyder luftalarmen, der er ingen sukker til kagen, og det

grålige stads, de kalder sæbe, kan ikke vaske rigtig rent. Og så er der fars mystiske arbejde. Mor er nervøs,
hver gang far tager ud om aftenen, og da en tysk løjtnant en dag ringer på døren, ved Bente, at noget er galt.
Far er sabotør og bliver nødt til at gå under jorden, og Bente og hendes mor må forsøge at skjule ham. I Det
forår da far gik under jorden får vi en fin beskrivelse af, hvordan livet var under Besættelsestiden, set med et

barns øjne.

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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Bente og hendes forældre prøver så godt som muligt at få hverdagen

til at hænge sammen, men hele sommeren igennem lyder
luftalarmen, der er ingen sukker til kagen, og det grålige stads, de
kalder sæbe, kan ikke vaske rigtig rent. Og så er der fars mystiske
arbejde. Mor er nervøs, hver gang far tager ud om aftenen, og da en
tysk løjtnant en dag ringer på døren, ved Bente, at noget er galt. Far
er sabotør og bliver nødt til at gå under jorden, og Bente og hendes
mor må forsøge at skjule ham. I Det forår da far gik under jorden får
vi en fin beskrivelse af, hvordan livet var under Besættelsestiden, set

med et barns øjne.

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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