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Som forfatteren i sin forrige roman “Lars Holger” viste et godt hjems indre styrke og skønhed i det hårde,
fattige, hverdagsliv i Hammer bakker, skildrer han nu dette hjems værdi og styrke for drengen Lars Holger,
der gennem drenge og ungdomsår strider for at bevare det livssyn og de indre værdier, hans forældre gav ham

i arv.

Der er store idealer i Lars Holgers sind, men hans barndom og ungdom uden for hjemmet bliver både en indre
og ydre dramatisk strid for at stå imod de nedbrydende kræfter, der er al ungdoms farligste fjende.

I sine bøger forstår Niels Anesen at vise, at realisme ikke kun er grå og trist tilværelse i angst og tvivl og
forvirring, men at de gode hjem med klare livsmål, arbejde og fremgang og daglige glæder er lige så ægte en

virkelighed.
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”Lars Holger ungdomsår” er indlæst som lydbog af Fjord Trier Hansen
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