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Min Sønderho-slægt Lena Krogh Bertram Hent PDF Min Sønderho-slægt er Lena Krogh Bertrams personlige
fortælling om sine tipoldeforældre, oldeforældre og morfar, der alle levede på Fanø. Vi hører om livet på Fanø

i 1800-tallet og får et indblik i, hvordan livet var dengang. Det er en gammel søfartsslægt, så skibene og
havet står helt centralt i fortællingen. Gennem en omfattende samling breve sendt fra forfatterens oldefar til

hans ven får vi et unikt indblik i livet som skibsfører i 1890’erne, og så kommer vi også helt tæt på
mennesket bag brevene. Bogen er således både en oplysende bog om fortidens livsformer og en nostalgisk

rejse tilbage til et lille samfund, hvis lige for længst er forsvundet.
Bogen er rigt illustreret.

Uddrag af bogen
I 1994 fik jeg tildelt en legatbolig, et dejligt skipperhus, ”Digterhjemmet”, i Sønderho på Fanø. Huset havde
tilhørt tidligere kulturminister Julius Bomholt, som i sin tid ejede tre huse i Sønderho. Dette hus forærede han
som en gave til nordiske forfattere, som kunne komme her et år eller to og få skrivero. Jeg boede der et år,
hvor jeg interviewede de gamle i byen, som endnu huskede min oldemor Anne Mortensen og min morfar

Morten Hansen Mortensen, og jeg kom meget i arkivet for at samle materiale om min sønderhoske slægt. Her
fandt jeg ud af, at der lå en stak breve fra min oldefar, Peder Sonnich Mortensen, som var skibsfører på

barken ”Anna” af Sønderho. Brevene var fra ca. 1894-98 og var sendt til hans gode ven, reder og skibsfører,
N.H. Brinch, i Sønderho.

Om forfatteren
LENA KROGH BERTRAM (f. 1943) er uddannet socialrådgiver og var i 1982-88 forkvinde for forlaget og
foreningen Kvindetryk. Hun har udgivet 12 digtsamlinger og 2 romaner og blander sig desuden gerne i den
offentlige debat med kronikker, læserbreve og på Facebook. Hun har desuden oversat en lang række titler til

dansk.
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