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Din stund på jorden Vilhelm Moberg Hent PDF Albert Carlsson udvandrede som kun 16-årig fattig
bondedreng fra Sverige til USA. Det var i begyndelsen af 1900-tallet. Nu er der gået 50 år, og Albert har slået
sig ned på et hotel ved Stillehavet, hvorfra han ser tilbage på sit liv. Særligt storebroren Sigfrids meningsløse

død efter den sygdom, han pådrog sig i hæren fylder meget hos Albert.

Vilhelm Moberg (1898-1973) var en svensk forfatter, der i dag er bedst kendt for sin serie om "Udvandrerne",
der blev til i årene 1949-59. I Vilhelm Mobergs forfatterskab var det ofte den lille mand, der var helten, og
historien blev fortrinsvis fremstillet fra folkets perspektiv, hvilket af samme grund gjorde ham til en meget

folkekær forfatter. Han var i øvrigt udtalt republikaner og var en af Olof Palmes største kritikere fra
venstrefløjen. I 1973 tog Vilhelm Moberg sit eget liv som følge af en langvarig depression.

"… et ægte temperamentsfyldt mobergsk angreb på systemet, statens og militærets stupiditet. Man kender et
par stykker, der burde tvinges til at læse denne bog." – Ole Storm, Politiken

"Det er helt enkelt en stor, værdifuld roman for mennesker, som har fået tildelt deres stund på jorden. Sådan
skriver den store epiker om det søgende menneske." – Henning Ipsen, Jyllandsposten
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