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En erindringsbog Asger Thomsen Hent PDF Asger er opvokset på Østerbro i København i 1950’erne, og

omdrejningspunktet i hans erindringer er Ringstedgade 5A i en treværelses baggårdslejlighed. Herfra udgik
hans verden med en opvækst præget af en alkoholisk far, der sjældent var hjemme, og når han var, var han
som regel spirituspåvirket – eller snarere døddrukken og ofte i korporligt slagsmål med Asgers mor. I Asger
Thomsen fortællinger fra dengang fornemmes et stort svigt af barnet, som udmøntes i en skoletid på Øster
Farimagsgades Skole, hvor Asger ikke rigtig forstod, hvad det betød at gå i skole og tit og ofte pjækkede –
godt hjulpet på vej af sin mor. I 1959, da Asger er 13 år, flytter familien til Vesterbro. Asger er nu så gammel,
at han går sine egne veje, og hans erindringer følger han frem til brydningsåret 1968 efter en på mange måder

turbulent barndom, der har sat spor langt ind i Asgers voksne liv.
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