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Sabotørens datter Orla Narvedsen Hent PDF En morgen kommer Elsebeths bror løbende hjem og fortæller, at
tyskerne har afvæbnet den danske hær og flåde. Familien tænker med rædsel på far, hvis fiskerkutter for
nyligt er blevet omdannet til en minestryger. Har far nået at sænke båden og stikke af, eller er den faldet i
tyskernes hænder? Hele verden har forandret sig, siden de hørte fra ham i går, og hvis far ikke nåede at
komme væk i tide, kan han være druknet eller sat i tysk fangelejr. Sabotørens datter er en skildring af den
måde, 2. verdenskrig greb ind i de danske hjem på, og af den høje pris, koner og børn betalte, når en
familiefar valgte at gøre modstand mod overmagten. Bogen er en selvstændig fortsættelse af "Hjem til

Danmark", som foregår kort tid, før 2. verdenskrigs brød løs. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Orla Narvedsen (1905-1965) blev født i Helsingør og arbejdede i en årrække som styrmand. I
1944 debuterede han med børnebogen "Venter på far", der hurtigt blev fulgt op af fire andre børnebøger. I
Orla Narvedsens ungdomsromaner "Hjem til Danmark" og "Sabotørens datter" følger vi pigen Elsebeths liv
op til og under 2. verdenskrig. Det er en medrivende fortælling om den måde, den enkelte dansker oplevede

krigen på.

 

En morgen kommer Elsebeths bror løbende hjem og fortæller, at
tyskerne har afvæbnet den danske hær og flåde. Familien tænker med
rædsel på far, hvis fiskerkutter for nyligt er blevet omdannet til en
minestryger. Har far nået at sænke båden og stikke af, eller er den
faldet i tyskernes hænder? Hele verden har forandret sig, siden de
hørte fra ham i går, og hvis far ikke nåede at komme væk i tide, kan
han være druknet eller sat i tysk fangelejr. Sabotørens datter er en
skildring af den måde, 2. verdenskrig greb ind i de danske hjem på,
og af den høje pris, koner og børn betalte, når en familiefar valgte at

gøre modstand mod overmagten. Bogen er en selvstændig
fortsættelse af "Hjem til Danmark", som foregår kort tid, før 2.

verdenskrigs brød løs. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Orla Narvedsen (1905-1965) blev født i Helsingør og
arbejdede i en årrække som styrmand. I 1944 debuterede han med



børnebogen "Venter på far", der hurtigt blev fulgt op af fire andre
børnebøger. I Orla Narvedsens ungdomsromaner "Hjem til

Danmark" og "Sabotørens datter" følger vi pigen Elsebeths liv op til
og under 2. verdenskrig. Det er en medrivende fortælling om den

måde, den enkelte dansker oplevede krigen på.
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