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Hjem til Danmark Orla Narvedsen Hent PDF Tiårige Elsebeth synes, det er trist at skulle forlade Spanien,
men far har fået job som kaptajn på et dansk skib, og det er derfor tid til at vende hjem til Danmark, som hun
ikke har set, siden hun var tre. Det er hårdt at sige farvel til de spanske skolekammerater og til far, som skal
med et andet skib end resten af familien. Vejen hjem går over bjergene til Gibraltar, hvor skibet ligger klar til

at sejle Elsebeth, hendes bror Kaj og deres mor til Danmark. Det bliver en hyggelig og begivenhedsrig
hjemtur, hvor Elsebeth møder børn fra hele verden, mens hun forbereder sig på at gense sit hjemland.

Orla Narvedsen fortsætter historien om Elsebeth i ungdomsromanen Sabotørens datter. Bøgerne kan også
læses som selvstændige værker.

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning.

Orla Narvedsen (1905-1965) blev født i Helsingør og arbejdede i en årrække som styrmand. I 1944
debuterede han med børnebogen Venter på far, der hurtigt blev fulgt op af fire andre børnebøger.

 

Tiårige Elsebeth synes, det er trist at skulle forlade Spanien, men far
har fået job som kaptajn på et dansk skib, og det er derfor tid til at

vende hjem til Danmark, som hun ikke har set, siden hun var tre. Det
er hårdt at sige farvel til de spanske skolekammerater og til far, som
skal med et andet skib end resten af familien. Vejen hjem går over
bjergene til Gibraltar, hvor skibet ligger klar til at sejle Elsebeth,

hendes bror Kaj og deres mor til Danmark. Det bliver en hyggelig og
begivenhedsrig hjemtur, hvor Elsebeth møder børn fra hele verden,

mens hun forbereder sig på at gense sit hjemland.

Orla Narvedsen fortsætter historien om Elsebeth i ungdomsromanen
Sabotørens datter. Bøgerne kan også læses som selvstændige værker.

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning.

Orla Narvedsen (1905-1965) blev født i Helsingør og arbejdede i en
årrække som styrmand. I 1944 debuterede han med børnebogen
Venter på far, der hurtigt blev fulgt op af fire andre børnebøger.
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