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En podekvist Michael Perlmutter Hent PDF "Far, hvor er du egentlig født, og hvor var du, da du var barn?

Spørgsmålet kom fra min søn, den otteårige Michael engang i begyndelsen af 1950’erne. Jeg fortalte noget af
det, jeg kunne huske fra den tid, da jeg som fire-femårig flakkede rundt i det nu sanerede slumkvarter

omkring Landemærket, Pilestræde og Åbenrå i København, at jeg ingen forældre havde, at jeg boede hos en
gammel blind kone og var barbenet, beskidt og halvsulten."

Sådan indleder Akiba Perlmutter sine erindringer fra årene 1907-1945. Akiba blev født af jødiske forældre,
kom i pleje, blev opdraget i den jødiske tro, men fandt senere i livet sig selv som kommunist, kvindeforfører

og mange andre ting.
Akiba Perlmutter døde i 1981, så, at hans erindringer nu er udkommet, skyldes hans søn, Michael Perlmutter,

som efter sin fars død fandt det manuskript, der er blevet til denne bog.
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