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Søfolket Franz Berliner Hent PDF "Det var solskin, da Louise vågnede. Der var helt stille i huset. Hvor var
alle de andre? Så hørte hun mors stemme og Fredes pludren ude i køkkenet. Det var godt. Der var mennesker
i verden endnu, hun var ikke alene. Hun labbede derud på sine bare fødder." 'Søfolket' handler om den sjove
familie med mor og far og de seks børn, Peter, Sofie, Mariane, Søren Fut, Louise og lille Frede. Der sker altid

noget. Familien lever ude på landet langt fra by og larm, og i denne bog bruger børnene blandt andet
sommerferien på at bo i telt på en ubeboet ø, lære hesten Hans at springe, og så får Søren Fut sig en

overraskelse, da han finder ud af, hvad legekammeraten Falkefods rigtige navn er... Søfolket er en sjov
familie med mor og far og seks børn, der sammen bor på landet langt væk fra byens larm og tæt på naturen.

De er hverken velhavende eller har nye, smarte ting – men de har tid, nærvær og plads til hinanden.
Forældrene giver børnene rum, og når ikke alting går, som det burde, er det også deres tro på hinanden, det
unikke sammenhold og det, at de tager hinanden alvorligt, der bærer dem gennem vanskelighederne. De to
bøger om Søfolket er oplagte familie-højtlæsningsbøger for alle aldre. Franz Berliner (1930-2014) var dansk
forfatter. Han blev student fra Horsens Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz Berliner
fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954). Sommetider har det været i samarbejde med hustruen

Bibi, at Franz Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland er ofte omdrejningspunktet. Mange af
bøgerne henter stof fra grønlandsk mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.

Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er gennemgående temaer i forfatterskabet,
og bag forfatterpennen fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et velfungerende

fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig
betydningsfulde og ønskede.

 

"Det var solskin, da Louise vågnede. Der var helt stille i huset. Hvor
var alle de andre? Så hørte hun mors stemme og Fredes pludren ude i
køkkenet. Det var godt. Der var mennesker i verden endnu, hun var

ikke alene. Hun labbede derud på sine bare fødder." 'Søfolket'
handler om den sjove familie med mor og far og de seks børn, Peter,

Sofie, Mariane, Søren Fut, Louise og lille Frede. Der sker altid
noget. Familien lever ude på landet langt fra by og larm, og i denne
bog bruger børnene blandt andet sommerferien på at bo i telt på en
ubeboet ø, lære hesten Hans at springe, og så får Søren Fut sig en
overraskelse, da han finder ud af, hvad legekammeraten Falkefods



rigtige navn er... Søfolket er en sjov familie med mor og far og seks
børn, der sammen bor på landet langt væk fra byens larm og tæt på
naturen. De er hverken velhavende eller har nye, smarte ting – men
de har tid, nærvær og plads til hinanden. Forældrene giver børnene
rum, og når ikke alting går, som det burde, er det også deres tro på
hinanden, det unikke sammenhold og det, at de tager hinanden

alvorligt, der bærer dem gennem vanskelighederne. De to bøger om
Søfolket er oplagte familie-højtlæsningsbøger for alle aldre. Franz
Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra

Horsens Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz
Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954).

Sommetider har det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz
Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland er ofte
omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk
mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.

Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er
gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen
fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et

velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan
være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde

og ønskede.
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