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De frie bønders tand : en bornhotmsk bondesaga om en
gård og dens mennesker gennem 1.000 år
Erik Jensen (f. I 950-02

I 5)

Bog Historien om den bornholmske bonde igennem i000 år.
En fiktiv bornholmsk gård og dens beboere b[iver sat ind i en
historisk fortætling som strækker sig over syv tidsperioder, fra
vikingetiden tiL i dag.
lndhold:Trygves saga :fremtiden kom sejlende ; Sådan Lå
Landet på Trygves tid ; FrejLevs saga : br@d på bordet og skat til
bispen ; Sådan Lå Landet på Frejlevs tid ; Sverres saga :
bondekonen og den tybske tyran ; Sådan l.å Landet på Sverres
tid ;Jochums saga : hjem med grevens ideer i kufferften ; Sådan
Lå Landet på Jochums tid ; Peders saga : en mand og hans
stemme ; Sådan l.å Landet på Peders tid ; Mortens saga : det kan
kun b[ive større ; Espens saga : det svære valg ; Sådan Ligger
[andet
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En perle af en bog om den bornholmske bonde og den
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udvikLing af LokaLsamfundet som bornho[mske bønder stod
for.Historien fortælles som syv sagaer og strækker sig fra
vikingetiden til nu. lsær for læsere som interesserer sig for

Bornho[ms historie eL[er Danmarks historie.

Beskrivelse
Bogen fortæLLer om den bornholmske bonde og det
bornholmske bondesamfundsudvikting fra vikingetiden tiI nu, i
form af syv sagaer. Efter hver af de syv sagaer, afstuttes med
faktasider om den pågæl,dende historiske periode. Bogen
består af både fiktion og faKa. Nogte af faktasiderne handler fx
om kirker, vandmØ[[er, hekseprocesser, kartoffe[avl., @kologi og
konger. I sagaerne er der illustrationer og faktasiderne er
suppleret med fotos.

Vurdering
Bogen er i utroLig fLot og Lækkert layout. Sagaerne er
dramatiske og velskrevne og kan tå[e mange genlæsninger.

Andre bøger om samme emne
Bogens forfatter, Erik Jensen, har også skrevet
bogen Atmindingen. Derudover kan det anbefates at læse
bogen Bornholms historie hvis man viL vide mere om øens
historie.
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