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Hvor ryger min skorsten? John Nehm Hent PDF "Pudse-Knud hedder sådan, fordi han pudser kaffekander
ovre på metalvarefabrikken. Pudse-Knud kommer somme tider til at hedde noget andet, når nogen af gutterne
skal være morsomme, og det skønt jeg aldrig har set ham sammen med en pige. Det var Pudse-Knud, som jeg
i øvrigt spillede harmonika sammen med, der fortalte mig, at de manglede en dreng til pudsestuen. Du ved,
det er jo helvedes beskidt, sa‘ han og viste mig sine grabber, som havde den farve, som man ku‘ tænke sig,

man ville få, hvis man gravede sin oldemor op. Jeg beundrede Knud, fordi han trods sine fede
kleptomanpølser spillede så eminent på harmonika."

"Hvor ryger min skorsten?" er en samling af noveller om dem, der ikke rigtig kan finde sig til rette i
samfundet, og som arbejdsgivere kalder for "flakkere". Det er hjertevarme portrætter af forskellige

eksistenser, der ikke altid har det lige nemt hverken på arbejdspladsen eller i hjemmet.

John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden skrevet en lang række romaner, noveller,
digte, børne- og ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den socialrealistiske genre. Romanerne

"Man går ind ad en port" og "Ståsted søges" dannede grundlag for Morten Arnfreds film "Johnny Larsen", og
romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.

 

"Pudse-Knud hedder sådan, fordi han pudser kaffekander ovre på
metalvarefabrikken. Pudse-Knud kommer somme tider til at hedde
noget andet, når nogen af gutterne skal være morsomme, og det
skønt jeg aldrig har set ham sammen med en pige. Det var Pudse-

Knud, som jeg i øvrigt spillede harmonika sammen med, der fortalte
mig, at de manglede en dreng til pudsestuen. Du ved, det er jo

helvedes beskidt, sa‘ han og viste mig sine grabber, som havde den
farve, som man ku‘ tænke sig, man ville få, hvis man gravede sin

oldemor op. Jeg beundrede Knud, fordi han trods sine fede
kleptomanpølser spillede så eminent på harmonika."

"Hvor ryger min skorsten?" er en samling af noveller om dem, der
ikke rigtig kan finde sig til rette i samfundet, og som arbejdsgivere
kalder for "flakkere". Det er hjertevarme portrætter af forskellige

eksistenser, der ikke altid har det lige nemt hverken på
arbejdspladsen eller i hjemmet.

John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden
skrevet en lang række romaner, noveller, digte, børne- og

ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den socialrealistiske
genre. Romanerne "Man går ind ad en port" og "Ståsted søges"
dannede grundlag for Morten Arnfreds film "Johnny Larsen", og
romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.
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