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Gærende kræfter Lars Nielsen Hent PDF Hans Berthelsen er langt fra den første, der er død i en arbejdsulykke
i det lille jyske sogn: Han blev begravet levende i en mergelgrav, og hans enke står nu tilbage uden indkomst.
De store jordbesiddere, som driver mergelgraven, har været enevældige i sognerådet så længe, at ingen har

turdet stille sig kritiske over for de farlige arbejdsforhold, men en dag lykkes det for de små bønder at få valgt
Sivert ind i sognerådet – og til storbøndernes forargelse er han ikke bange for at stille et stort spørgsmålstegn

ved de farlige arbejdsvilkår.

Den danske forfatter Lars Nielsen (1892-1963) debuterede i 1938 med bogen "Bo", og siden da er det blevet
til over 60 romaner. Langt de fleste af Lars Nielsens bøger foregår i landdistrikter og følger slægters gang,

men de har også ofte en udpræget psykologisk vinkel, der gør hans bøger tidsløse og relevante uanset hvilket
miljø, de læses i.
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