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Lars Holger bliver mand Nis Anesen Hent PDF Lars Holger, der er blevet en kendt skikkelse i forfatterens to
tidligere bøger LARS HOLGER og LARS HOLGER UNGDOMSÅR, arbejder sig i denne bog videre gennem

tilværelsen.

Hans mål er at blive en fri og selvstændig mand, det de gamle slidere i hans fattige hjemegn talte så meget
om. Han gør da også den erfaring, at det ikke er så ligetil at skabe et hjem med jord og dyr, som han og hans

kone og børnene kan samles om og arbejde for.
Men han har også et indre mål, at bevare den tro og det livssyn han fik som arv fra sit fattige hjem.

Familien er den bærende kraft, som Lars Holger bygger sit livsværk på. Familielivet må stå urokket i vor tids
fremstormende materialisme. Det er hverdagsliv i denne bog, der afslører vor tids krise og vækker nye håb.

Niels Anesens forfatterskab er dybt forbundet med den danske jord, den danske folkesjæl og de bedste
traditioner i folkelig litteratur.
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”Lars Holger bliver mand”er indlæst som lydbog af Fjord Trier Hansen
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