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BESKRIVNING

Detta är berättelsen om några människor som "utvandrade" från Småland till framtidslandet Norrland
genom väglöst land där ingen vettig kristelig människa tidigare satt sin fot. Torparsonen Carl Johannisson
Dahlqvist och hans bror Sven från Gårdsby socken bryter upp från ett trångsynt och småskuret bytänkande
där inte mycket finns att välja på än att foga sig under spanskröret på herrgården. Carl har visserligen blivit
antagen till seminariet i Wäxjö, men efter en våt firarkväll fått rådet att dra sig uppåt Norrlandskusten där
man "täljer guldet från husknutarna". Bröderna slår sig på torghandel i Sundsvall. Det är i början av 1880-
talet och järnvägen dras genom mellersta Norrland upp mot Sollefteå. Carl öppnar egen bod 1887 när
Forsmobron byggs, följer sedan rallarna till Västerbottensgränsen där han slår sig ner som handlare i Nyby
vid Umans strand. Han möter Jenny som tvingats upp till denna obygd för att ta hand om sin döda systers
fyra barn- om inte, hotar rallarbasen Nilsson att ta dem och gå i älven. "Från min faster Siris köksbord till
den tryckta boken har vägen varit både lång och krokig. Det mesta följer hennes berättelser. Rallarstan är
dock något friare men miljön är densamma och de flesta personerna har funnits i verkligheten. Jag har
velat göra boken till ett dokument över en tid som flytt, ett samhälle som förändrats." (Lena Mellgren)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Katarina Taikon förde romernas talan - Minabibliotek

Info om Lena Mellgren: Inbunden, Svenska, Fläskpackarbaronen, Skinnskatteberg, Hitta, Onådens år,
Skiran, Resultat, Adress Klara, Hon gjorde bara, Vännäs

Nattstation, distrikt 12 - Lena Mellgren - Bok (9789197418584) | Bokus

Buy Rallarstan: 2 (Vendenäs) by Lena Mellgren from Amazon's Fiction Books Store. Everyday low prices
on a huge range of new releases and classic fiction.

Gerry Lindh | Bokbörsen

Fläskpackarbaronen. 296 kr Finns i lager Book Outlet. 296 kr Finns i lager Book Outlet: Nollresan. 189
kr Finns i lager Book Outlet. 189 kr Finns i lager Book Outlet ...
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FLÄSKPACKARBARONEN
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