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En stærk og smuk bog om en bondeslægt – dens kærlighed til jorden og til arbejdet og dens kamp, der i en
vanskelig tid med kriser og manglende forståelse kan skabe uoverkommelige problemer.

Men også en bog om glæden ved livet og arbejdet med jord og dyr og den kærlighed, der giver styrke og
kraft til at klare modgangen og som knytter to mennesker mere sammen.

Serie:

Jorden gav – (1)

Arv og gæld (2)

”Arv og gæld”er indlæst af Søren Elung Jensen
i 1995 hos AV Forlaget

Hvis du kan lide at høre historier om ”dengang” og er til gode gamle danske film, så er Niels Anesens bøger
måske også et også et oplagt emne for dig.
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