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Englesang og hornmusik Erik Oluf Frederiksen Hent PDF “Frelsens Hær. Blod ild og showbiz på Vesterbro...
en deltajeret skildring af det rapkæftede og forarmede Vesterbro, der er væk. Flyttet ud af byen til dens

udkanter. Ifølge majoren, forfatterens far, bevægede hele flokken af gadesælgere, skærslibere, klunsere og
sprittere sig på kanten af loven. De sidste stod i porte og ved de små stentrapper ned til kældrene langs

drengens skolevej med deres muntre “godmorgen, den herre!” Hans mor bad til Gud om, at der ikke skulle
ske ham noget, og det gjorde der heller ikke.”

Pernille Stensgaard, Weekendavisen

“Den frafaldne... Voksede op som barnesoldat i Frelsens Hær. Han havde ikke bajonetten, men kornetten som
sit våben. Krigen var en guerillakrig, slagmarken Vesterbro i 1950´erne... Bliver fortalt på en sober måde...
Ingen mudderkastning og ingen løftede pegefingre.. et meget sympatisk erindringsværk. Hjertet er med i

prosaen”.

Claus Mechlenborg, Kristeligt Dagblad

"Bogens gode og stemningsmættede skildringer af livet på Vesterbro i 1950´ernes København vil uden tvivl
vække minder hos dem, der kan huske den tid, mens beskrivelselsen af livet i og med Frelsens Hær vil være

nyt for mange af os... en personlig og sansemættet erindringsbog".

Poul Flou Pedersen, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter
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