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Sådan lå landet Henrik Pontoppidan Hent PDF Forlaget skriver: Henrik Pontoppidan var Danmarks første
store social-realistiske forfatter. Han skrev om de store sociale forskelle på landet i slutningen af 1800-tallet.
Dengang levede 80 % af den danske befolkning deres liv på landet. Denne bog indeholder tre af Henrik

Pontoppidans noveller i en bearbejdet og gendigtet udgave.

Ane-Mette
En lille fattig pige, der døde lige så stille, mens familien var optaget af den rasende fulde far. Ane-Mette skal

graves op, fordi hendes gravsted skal bruges til datteren fra landsbyens rigeste familie.

Bondeidyl
Et drama mellem tre unge, den rige gårdmandssøn Olav og de to fattige ansatte. Ane arbejder som malkepige.
Hun er forlovet med den fattige Mathias. Olav mener, at han kan tage Ane som han vil. Og det vil han til den

store høstfest.

Hans og Trine
To unge mennesker, der forelsker sig i hinanden helt på tværs af de sociale skel i landsbyen. Trine bliver
gravid og Hans er svag, da hans mor begynder at bagtale den fattige, med stolte Trine.. Målgruppe: Let at

læse
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