
Enkerne på bajonetmøllen¤To familiers liv i
krig og fred fra 1885 til 1915

Hent bøger PDF

Erik Juul Clausen

Enkerne på bajonetmøllen¤To familiers liv i krig og fred fra 1885 til 1915 Erik Juul Clausen Hent PDF
Forlaget skriver: Enkerne på Bajonetmøllen II er anden del af en planlagt trilogi om to danske familiers liv og
skæbne gennem tre generationer. Familiernes liv udspilles i lys og skygge under indflydelse af de forskellige

krige i Danmark og Europa – og af den rivende tekniske udvikling. 
Denne del spænder over årene 1885-1915. I årene efter 1864 er Danmark opfyldt af den livsvilje og
overlevelseskraft, der kan opstå i et folk efter en tabt krig, og Danmark rejser sig med overraskende

hurtighed. De to familier på godset Harrestrup og gården Nonnemøllen, tilsammen kaldet Bajonetmøllen,
fremstiller stadig knive. Da godsejer Wolffsen opfinder en bajonet, der med et snuptag kan monteres på

Indianerdræberen, den nye Winchester-riffel, som er den mest solgte i USA – også solgt i Dansk Vestindien –
sker der voldsomme forandringer i familielivet. Enkerne på Bajonetmøllen er fortællingen om Georgine

Wolffsen og Kathrine Kollekolle, som er vidt forskellige af oprindelse og uddannelse, men ens i viljestyrke
og krav om ligestilling. Handlingen udspiller sig dels i Danmark, dels i Dansk Vestindien, Belgien og
Frankrig, hvor 30.000 dansksindede sønderjyder måtte kæmpe på tysk side under 1. verdenskrig.
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