
Ad lønlige stier
Hent bøger PDF

A.J. Gejlager

Ad lønlige stier A.J. Gejlager Hent PDF Mads og Maren har bryllupsdag på samme dag, som de begge har
fødselsdag, og derfor tillader Mads sig hvert år at gå fra arbejde allerede klokken fem, så de kan fejre dagen
sammen. Det er ikke alle, der er lige forstående, men for Mads og Maren er det nu en højtidsdag. Da Mads
kommer hjem fra arbejde, løber børnene ham i møde og fortæller, at der er kommet en pakke til dem på
posthuset. Det er en enormt stor trækasse, og dens indhold kommer til at ændre familiens tilværelse...

"Ad lønlige stier" indeholder novellerne:

En højtidsdag

Niels Post

Søster Martha

En hjælpende hånd

Tålle Laust

Mikkelsens juleaften

Ad lønlige stier

Anton Jacobsen Gejlager (1878-1955) blev født i Seest ved Kolding og flyttede sidenhen til landsbyen
Stensballe ved Horsens, hvor han ernærede sig som skolelærer. Det var landsbymiljøet og de smukke bakker
ved Horsens fjord, der inspirerede A.J. Gejlager til at blive forfatter, og mange af hans historiske romaner

handler om landbrugsreformer, industriens fremkomst og andelsbevægelsens opståen.
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Anton Jacobsen Gejlager (1878-1955) blev født i Seest ved Kolding
og flyttede sidenhen til landsbyen Stensballe ved Horsens, hvor han
ernærede sig som skolelærer. Det var landsbymiljøet og de smukke
bakker ved Horsens fjord, der inspirerede A.J. Gejlager til at blive

forfatter, og mange af hans historiske romaner handler om
landbrugsreformer, industriens fremkomst og andelsbevægelsens
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