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Søn af huset Inger Larsen Hent PDF Jørgen er en rask dreng på 12 år. En dag dør hans mor og far pludseligt,
af en mystisk sygdom. Da dagen kommer, hvor hans forældre skal begraves, har han mest af alt lyst til at
springe den over. Jørgen havde dog holdt så meget af sin mor og far, og de af ham, men han havde grædt så
meget det sidste stykke tid, at han ikke kunne lade være med at føle en lettelse i kroppen, da begravelsen
endelig var overstået. Jørgen optages nu i huset hos sin farbror og et par snerpede tanter. Vil Jørgen mon

nogensinde komme til at føle sig hjemme her? Jørgens spændende oplevelser og gale streger gør bogen til en
frisk og fornøjelig læsning for alle drenge – og for den sags skyld også for piger – i 12-14 års alderen. Bogen
er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning. Inger Larsen er forfatter til ungdomsbøgerne Søn af
huset (1946) og Hanne (1945). Begge titler udkom som en del af forlaget Hagerup's serier af ungdomsbøger
til hhv. drenge og piger. Hanne blev anbefalet til udgivelse af dommerkomiteen ved Pigebogskonkurrencen i

1945.

 

Jørgen er en rask dreng på 12 år. En dag dør hans mor og far
pludseligt, af en mystisk sygdom. Da dagen kommer, hvor hans
forældre skal begraves, har han mest af alt lyst til at springe den
over. Jørgen havde dog holdt så meget af sin mor og far, og de af

ham, men han havde grædt så meget det sidste stykke tid, at han ikke
kunne lade være med at føle en lettelse i kroppen, da begravelsen
endelig var overstået. Jørgen optages nu i huset hos sin farbror og et
par snerpede tanter. Vil Jørgen mon nogensinde komme til at føle sig

hjemme her? Jørgens spændende oplevelser og gale streger gør
bogen til en frisk og fornøjelig læsning for alle drenge – og for den
sags skyld også for piger – i 12-14 års alderen. Bogen er skrevet i

tidens sprog og ud fra datidens retskrivning. Inger Larsen er forfatter
til ungdomsbøgerne Søn af huset (1946) og Hanne (1945). Begge

titler udkom som en del af forlaget Hagerup's serier af
ungdomsbøger til hhv. drenge og piger. Hanne blev anbefalet til



udgivelse af dommerkomiteen ved Pigebogskonkurrencen i 1945.
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