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Dagen i morgen Niels Anesen Hent PDF Niels Anesen er eminent til at skildre en dansk egn, der viser den
store udvikling fra århundredskiftet til vore dage – både for bønder og arbejdere.

“DAGEN I MORGEN” giver igennem sine detailerede skildringer af daglejerens, husmandens og gårdejerens
synspunkter et fængslende billede – nærmest en filmisk version – af den udvikling, der er sket fra de første
udstykninger til ungdommens flugt fra land til by. Men det er især skildringen af menneskenes arbejde og
livsmål, af den virkelige landmands kærlighed og respekt over for den jord, der er hans, som griber lytteren.
Det er en følelse, der er så stærk, at den adskillige gange slår bro over det sociale skel, der skiller husmand og

gårdejer.

Det store drama, bondelandets affolkning og de små bondehjems forlis, er skildret med indre medleven og
ydre klarsyn.

”Dagen i morgen” er indlæst som lydbog af Fjord Trier Hansen i 1995
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