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Tilbage til 40'erne Ove Dahl Hent PDF Forlaget skriver: Via hundredvis af illustrationer kan du her opleve
eller genopleve et årti i selskab med husmødre og helte, raske drenge og pæne piger, et samfund i krise, under

forandring og mod bedre tider - og ikke mindst en hverdag under og efter besættelsen.

Besættelsestidens og efterkrigstidens Danmark bevæger sig gennem årtiet fra krise og krig til befrielse og fred
med genlyde fra det store udland. Krig og fred er naturligvis et gennemgående tema, der præger både hverdag
og fest. Det er en tid, hvor leg foregår udendørs, hjemmet er et sted de voksne bestemmer og det at hjælpe til
er normen, ligesom familieudflugter er almen fritidsbeskæftigelse. 40´erne er fantasi og hjemmelavet legetøj,
den daglige kost, gode kriseråd og venten på gode tider, samt en tid, hvor genbrug blev moderne. Årtiet er
også leg og læsestof, spejderliv og swingpjatteri, kongefamilie og kosmorama, spartanske forhold, unge

sabotører, Poul Reichhardt og en ny og ventende fremtid med helt nye helte og idoler. 

 

Forlaget skriver: Via hundredvis af illustrationer kan du her opleve
eller genopleve et årti i selskab med husmødre og helte, raske drenge
og pæne piger, et samfund i krise, under forandring og mod bedre
tider - og ikke mindst en hverdag under og efter besættelsen.

Besættelsestidens og efterkrigstidens Danmark bevæger sig gennem
årtiet fra krise og krig til befrielse og fred med genlyde fra det store
udland. Krig og fred er naturligvis et gennemgående tema, der
præger både hverdag og fest. Det er en tid, hvor leg foregår

udendørs, hjemmet er et sted de voksne bestemmer og det at hjælpe
til er normen, ligesom familieudflugter er almen fritidsbeskæftigelse.
40´erne er fantasi og hjemmelavet legetøj, den daglige kost, gode
kriseråd og venten på gode tider, samt en tid, hvor genbrug blev

moderne. Årtiet er også leg og læsestof, spejderliv og swingpjatteri,
kongefamilie og kosmorama, spartanske forhold, unge sabotører,

Poul Reichhardt og en ny og ventende fremtid med helt nye helte og
idoler. 
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