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Sværkeslægten 5 Helene Strange Hent PDF Da Morten Sværkes ældste søn dør, står den unge Niels pludselig
med det store ansvar for sværkeslægtens fremtid. Han klarer slægten helskindet gennem statsbankerotten i

1813, som ellers var skæbnesvanger for mange af tidens bønder og husmænd. I kærligheden går det imidlertid
knap så godt for Niels.

Efter Niels' død overtager sønnen Hans ansvaret for slægten, og han fører den gennem gode tider frem mod
grundlovgivningen og treårskrigen. Hans splittes mellem to kvinder - den humørsyge Maren og den kønne,

energiske Kirsten.

Helene Strange kender den falsterske bondekultur indefra. Hendes blik for bondesamfundets hverdag i det 18.
og 19. århundrede tilbyder os både indlevelse i de enkelte personers skæbner og en rig indlevelse i

landbrugssamfundets mange kulturformer.

Sværkeslægten er en saga om menneskets evne til at ændre forholdene til det bedre.
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