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Dengang jeg drog afsted Knud Erik Larsen Hent PDF "Mens Mikkel blæste i sit horn, faldt der to mænd foran
ham. Den ene var død på stedet. Den anden holdt sig for maven. Han brølede og vred sig i pine. Mikkel stod

som lammet. Så ondt gjorde det altså, når ... når man faldt for konge og fædreland."

Året er 1849, og Danmark er i krig mod slesvig-holstenerne. 13-årige Mikkel er med som hornblæser. Men
Mikkel opdager snart, at krig bestemt ikke er for børn – eller for voksne, for den sags skyld!

Knud Erik Larsen (f. 1936, Århus) er en dansk forfatter og folkeskolelærer. Hans mangeårige kendskab til
børn og unge og deres særegne livsverden har sammen med opvæksten ved den jyske vestkyst dannet
grobund for hans forfatterskab. Børn og unges oplevelser med skolen, kammeraterne og forældrene er

genkommende temaer i forfatterskabet såvel som eventyret og alt det, der gør de første mange leveår til noget
helt særligt.

 

"Mens Mikkel blæste i sit horn, faldt der to mænd foran ham. Den
ene var død på stedet. Den anden holdt sig for maven. Han brølede
og vred sig i pine. Mikkel stod som lammet. Så ondt gjorde det altså,

når ... når man faldt for konge og fædreland."

Året er 1849, og Danmark er i krig mod slesvig-holstenerne. 13-årige
Mikkel er med som hornblæser. Men Mikkel opdager snart, at krig
bestemt ikke er for børn – eller for voksne, for den sags skyld!

Knud Erik Larsen (f. 1936, Århus) er en dansk forfatter og
folkeskolelærer. Hans mangeårige kendskab til børn og unge og

deres særegne livsverden har sammen med opvæksten ved den jyske
vestkyst dannet grobund for hans forfatterskab. Børn og unges

oplevelser med skolen, kammeraterne og forældrene er
genkommende temaer i forfatterskabet såvel som eventyret og alt

det, der gør de første mange leveår til noget helt særligt.
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