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Slusen John Elmelund Sørensen Hent PDF Robert satte sig og begyndte at tage sko og strømper af. Derefter
listede han sig ud i åen med bare tæer. Han vadede i retning af det sted, hvor åen forsvandt i den mørke

tunnel.
- Vent lidt, sagde Jens, - Hvor skal vi hen?

Han skyndte sig at smide sko og strømper og satte dem op på en sten.
Robert var allerede forsvundet ind i mørket.

Pludselig lød der et smæld, og vandet sprøjtede op ved siden af Jens´ ben og gjorde hans bukser våde.
Jens soppede videre og kunne høre, at Robert tog ladegreb igen.

- Var det dig der skød, sagde han betuttet.
- Der var en aborre, sagde Robert.

- Den så jeg da ikke.
- Nå, men det var det!

Uddrag fra historien ”Slusen”, som er en af bogens 8 historier om drengen Jens.
Jens vokser op på nordfyn i en lille landsby, som man i dag ville betragte som en del af udkantsdanmark. Men

på dette tidspunkt i begyndelsen af 60-erne, var det de manges livsvilkår. En opvækst med gode
identifikationsmuligheder i forhold til voksenlivet på landet, og samtidig med en klar klasseopdeling, hvor

man kendte sin plads i livet.
En børnetilværelse med pligter, men også med mulighed for et børneliv uden konstant overvågning fra de

voksnes side.
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