
Afrejsen fra Sverige
Hent bøger PDF

Vilhelm Moberg

Afrejsen fra Sverige Vilhelm Moberg Hent PDF Forlaget skriver: Dette er historien om en lille flok bønder,
der udvandrede til Nordamerika fra deres hjem i Sverige.

De var de første, der udvandrede fra deres egn. De var bønder, og de kom fra små kår. Det var jordens folk.
Deres slægt havde dyrket jorden i flere tusinde år. Men omkring 1850 blev det anderledes. Et land langt borte

fristede.

I det nye land var der jord, men der var ingen bønder. Landet kaldte på bønder, der ikke havde nogen jord.
Det åbnede sig for dem, der ønskede den frihed, de ikke havde i hjemlandet. Andre udvandrede, fordi de var i

store vanskeligheder og ville flygte fra det gamle land.

De første udvandrere vidste kun lidt om det nye land, der ventede dem. Og de kunne ikke vide, at mere end
en million mennesker skulle følge efter dem fra hjemlandet.

De mænd og kvinder, som denne historie handler om, er døde for længe siden. På den egn, hvor de blev født,
er deres navne glemt. Men eventyret om deres udvandring vil snart blive fortalt.
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Forlaget skriver: Dette er historien om en lille flok bønder, der
udvandrede til Nordamerika fra deres hjem i Sverige.

De var de første, der udvandrede fra deres egn. De var bønder, og de
kom fra små kår. Det var jordens folk. Deres slægt havde dyrket

jorden i flere tusinde år. Men omkring 1850 blev det anderledes. Et
land langt borte fristede.

I det nye land var der jord, men der var ingen bønder. Landet kaldte
på bønder, der ikke havde nogen jord. Det åbnede sig for dem, der
ønskede den frihed, de ikke havde i hjemlandet. Andre udvandrede,
fordi de var i store vanskeligheder og ville flygte fra det gamle land.

De første udvandrere vidste kun lidt om det nye land, der ventede
dem. Og de kunne ikke vide, at mere end en million mennesker

skulle følge efter dem fra hjemlandet.

De mænd og kvinder, som denne historie handler om, er døde for
længe siden. På den egn, hvor de blev født, er deres navne glemt.

Men eventyret om deres udvandring vil snart blive fortalt.

Titlen tilhører serien Lette klassikere.
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