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Fæstebondens børn A.J. Gejlager Hent PDF Fribonden Esben er i modsætning til sine standsfæller et oplyst
menneske, der er opsat på at forbedre sine egne forhold, og i årene efter stavnsbåndets ophævelse kæmper

han en hård kamp for at forjage sløvheden og slavementaliteten hos bønderne, så de kan tage ansvar for deres
eget liv. Romanen er ikke bare en spændende historie om en fars kamp for at skabe en bedre fremtid for sine
børn; den er også et værdifuldt billede på en brydningstid i den danske historie set fra bøndernes synspunkt.

"Fæstebondens børn" er anden del i A.J. Gejlagers serie om stavnsbåndets ophævelse og den tid, der fulgte
efter.

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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