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Et tidsbillede af Merete Næsted Erindringens labyrint er et erindringsværk om forfatterens opvækst i
Vestjylland i en periode, da Danmark ændrede sig radikalt fra landbrugsland til industriland.

Forfatteren fortæller om sit hjem og sin nære familie, om den magt Indre Mission udøvede i det lille samfund
sydvest for Herning. Og også om forholdene i halvtred-serne i en landsbyskole, hvor man "kun" fik

undervisning hver anden dag.

Der fortælles også om overgangen fra land til by. Om det at komme fra landsbysko-len til en byskole med
mere end tusinde elever og skolegang hver dag.

Den handler også om den grænseoverskridende overgang til mellem- og realskolen, om fritidslivet og om en
tid fuld af skyldfølelse og uro over ikke længere at høre fuldt ud til i den missionske verden, som dominerede

i hjemmet.

Det sker med indlevelse, respekt og kærlighed
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