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John Anderson Gorm Stefan Götzsche Hent PDF Jens Andersen bliver født i 1840 på en gård i Dalum tæt ved
Odense Å. Han er forelsket i sognefogedens datter, som han kalder Smørblomst. Ved et julegilde får Jens for
meget øl og snaps og får gjort Smørblomst med barn. Han kan ikke blive gift med Smørblomst, da han ingen
mulighed har for at forsørge hende og barnet. Derfor beslutter han at prøve lykken i Amerika som så mange
andre på hans tid. Her bliver han til John Anderson. Da krigen bryder ud mellem nord- og sydstaterne, melder
han sig som frivillig sammen med sin ven, ireren Joe. Således ender han midt i et af den amerikanske histories
mest dramatiske kapitler. Mens kuglerne flyver om ørerne på de to venner, kan John dog ikke glemme sin

første kærlighed. “John Anderson” er en historisk roman om krig, kærlighed og venskaber.

 

Jens Andersen bliver født i 1840 på en gård i Dalum tæt ved Odense
Å. Han er forelsket i sognefogedens datter, som han kalder

Smørblomst. Ved et julegilde får Jens for meget øl og snaps og får
gjort Smørblomst med barn. Han kan ikke blive gift med

Smørblomst, da han ingen mulighed har for at forsørge hende og
barnet. Derfor beslutter han at prøve lykken i Amerika som så mange

andre på hans tid. Her bliver han til John Anderson. Da krigen
bryder ud mellem nord- og sydstaterne, melder han sig som frivillig
sammen med sin ven, ireren Joe. Således ender han midt i et af den
amerikanske histories mest dramatiske kapitler. Mens kuglerne flyver
om ørerne på de to venner, kan John dog ikke glemme sin første
kærlighed. “John Anderson” er en historisk roman om krig,

kærlighed og venskaber.
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