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Bondeliv i midten af forrige århundrede Anders Christensen Hent PDF "Bondeliv" er en række skildringer af

1800-tallets liv på landet, hvor bønder havde fingrene dybt begravet i mulden og hvor overtroen og
arbejdsfliden stadig herskede. Anders Christensen fortæller på baggrund af sit eget liv og sine egne erfaringer
om tilværelsen som bonde. I medgang og modgang, om de år hvor krige raser og om de år, hvor høsten bliver
storslået og gjorde alt det hårde slid og slæb værd at gennemleve. Anders Christensen (1837-1917) var en
dansk forfatter, som kun udgav et eneste værk i sin levetid. "Bondeliv i midten af forrige aarhundrede"

udkom i 1908, efter Christensen havde solgt sin gård og omsider havde tid til sine litterære sysler. Han havde
forinden uddannet sig, så han ofte blev brugt af sin omgangskreds til at afskrive dokumenter, men den

litterære side fik Christensen først udlevet efter at have levet et bondeliv.
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