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BESKRIVNING

?? ur skyarna nertumblande kom den, det var en dretig dag om husten då sompen steg och vi drefvo
mårdhund mot giftrännet borta vid marsken.? Haven stiger, landhöjningen rullas tillbaka. Det land som en
gång var Sverige ställs under vatten. I Ödmården har folket bosatt sig i gamla gruvhål. Där lever de för
dagen - plumpa, själviska och planlösa, utlämnade åt naturens nycker, åt sina maktfullkomliga furstar och
åt de nederländska ockupanter som lagt under sig stora delar landet. En dag störtar någonting ner i deras
kylslagna träsk - en grönskimrande maskin som snart ska vända om alla maktordningar. En arkivarie gör
sitt bästa för att med begränsade skrivförmågor skildra det som sker: ?? ur det grå kom den, ur molnenas
jämntrista eländ: gnistrande, knettrande, vrålande med stjärnsvansen i släp, sedan tyst, nerjordad; vi
sprungo fram mellan klibb-alarna och stogo häpen vid den glödande kropp: var detta Engelen, var detta
Ljusbringaren, Befriaren, han som skall klippan bräcka och frelsa oss ifrån all ondo & allt oss själf??
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nils Håkanson: Ödmården - DN.SE

Och ensamma ryttare och körkarlar drog sig för att ge sig ut på Ödmården om det så var ljusan dag. Om
man ska tro på gamla sagor ...

Ödmården - Uppslagsverk - NE.se

Idén kom efter att han skrivit en bok om Ödmården, det stora lite ödsliga skogsområdet som sträcker sig
från kusten genom södra Hälsingland och ...

Han bygger sin egen medeltida stavkyrka i Ockelbo | SVT Nyheter

Ödmården, som området heter, är mytomspunnet ända sedan medeltiden. Dels för att det varit Sveriges
svar på Sherwoodskogen med rövare som fick ...
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ÖDMÅRDEN

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%96DM%C3%85RDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=%C3%96DM%C3%85RDEN&ln=se
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