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Marie Gadekær Ebba Møller Hent PDF Ebba Møller (f. 1938) har lige fra barndommen altid været
interesseret i historier om menneskene i det nære samfund, ikke mindst på Vestfyn. Hun har især haft stor
betydning for landsbyerne Køng / Gummerup, hvor hun er kendt for at have gravet dybt i de lokalhistoriske

arkiver og for at have skrevet flere bøger og artikler om sine fund.

Bolthøj-krøniken udspiller sig i perioden 1770 til nutiden. Handlingen finder sted i den lille fynske landsby,
hvor alle kender alle på godt og ondt, og lever med i hinandens liv. Her hersker de store følelser mellem rig
og fattig, både kærlighed og had, hjælpsomhed og forbrydelser, sammenhold og svigt. Disse (næsten) alle
autentiske hændelser kommer fra forskellige egne af Fyn, men udspilles her i det fiktive sogn Bolthøj.

Det er tiden for den store landbrugsreform. Mange familier bliver tvunget til at bryde op fra det trygge
landsbyliv for at bosætte sig langt ude på marken, og ganske vist får de nu egen jord og gård, men de mister
det tætte nabo og familieliv. Det er ensomt at bo i de nye udflyttergårde, og ikke ret mange familier har endnu

haft råd til at anskaffe sig en hest.

Ved en tilfældighed bliver Marie Gadekær et bindeled mellem de mange udflytterfamilier og samtidig et
bindeled til landsbyen. Marie går på landevejene hver eneste dag, hun besøger hver familie en gang om
måneden. Hun går med mange nyheder, men hun går aldrig med sladder; for Marie kan noget, som kun

ganske få kan: hun kan læse, og hvert sted læser hun sine beskeder højt for modtagerne. Nogle gange er det
officielle beskeder, andre gange nyhedsbreve om, hvad der sker i landet, men tit er det også vigtige beskeder
mellem mennesker, der er knyttet sammen, familiemæssig eller som venner. Folk lytter høfligt til det, der

bliver læst op, men når det foregår i København, så det er ikke særlig interessant, og så lyder spørgsmålet: "Er
der nogen nyheder hjemmefra?" For hjemmefra er landsbyen, og derfra har Marie altid noget at fortælle.

Bogen er første bind af seks i Bolthøj-krøniken.
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læse, og hvert sted læser hun sine beskeder højt for modtagerne.

Nogle gange er det officielle beskeder, andre gange nyhedsbreve om,
hvad der sker i landet, men tit er det også vigtige beskeder mellem
mennesker, der er knyttet sammen, familiemæssig eller som venner.
Folk lytter høfligt til det, der bliver læst op, men når det foregår i

København, så det er ikke særlig interessant, og så lyder
spørgsmålet: "Er der nogen nyheder hjemmefra?" For hjemmefra er

landsbyen, og derfra har Marie altid noget at fortælle.

Bogen er første bind af seks i Bolthøj-krøniken.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Marie Gadekær&s=dkbooks

