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Canada. Indvandrernes land Arne Falk-R\u00f8nne Hent PDF "... de, som var tilovers i den gamle verden, de
uønskede, de yngre gårdmandssønner, der ikke havde håb om at arve den fædrene jord, de fattigste, men også
eventyrerne og alle de, for hvem forholdene var for små og trange i Europa. Det mægtige Canadas skove og
prærier tog imod dem. Nogle blev pelsjægere, andre landmænd, som var lokket af løfterne om gratis jord.
Men der var også skovhuggere, håndværkere, ingeniører, lykkejægere og fupmagere. Det er dem og deres
efterkommere, som er med til at skabe det endnu ufærdige, store land... Det er om dette indvandrernes land,
jeg vil fortælle på de efterfølgende sider." Eventyrer og journalist Arne Falk-Rønne er taget til Canada for at
følge i fodsporene på de mennesker, der på hver sin måde har gjort Canada – og vores opfattelse af det store
land – til det, det er i dag. Vi føres gennem mohikaner-indianernes land, møder håbefulde guldgravere ved
Klondikeflodens bredder og pelsjægere i Labradors vildmarker, og gennem disse oplevelser bliver vi klogere
på Canadas historie, natur og befolkning. Arne Falk-Rønne (1920-1992) var en dansk forfatter, journalist,

rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser, og slog for alvor igennem
internationalt med en række værker, hvor han følger i flere bibelske personers fodspor. Heraf kan nævnes
"Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses' vej gennem ørkenen (1973) og "Du er Peter - en rejse i

apostelen Peters fodspor" (1976).

 

"... de, som var tilovers i den gamle verden, de uønskede, de yngre
gårdmandssønner, der ikke havde håb om at arve den fædrene jord,
de fattigste, men også eventyrerne og alle de, for hvem forholdene
var for små og trange i Europa. Det mægtige Canadas skove og

prærier tog imod dem. Nogle blev pelsjægere, andre landmænd, som
var lokket af løfterne om gratis jord. Men der var også skovhuggere,
håndværkere, ingeniører, lykkejægere og fupmagere. Det er dem og
deres efterkommere, som er med til at skabe det endnu ufærdige,
store land... Det er om dette indvandrernes land, jeg vil fortælle på
de efterfølgende sider." Eventyrer og journalist Arne Falk-Rønne er
taget til Canada for at følge i fodsporene på de mennesker, der på

hver sin måde har gjort Canada – og vores opfattelse af det store land
– til det, det er i dag. Vi føres gennem mohikaner-indianernes land,



møder håbefulde guldgravere ved Klondikeflodens bredder og
pelsjægere i Labradors vildmarker, og gennem disse oplevelser bliver

vi klogere på Canadas historie, natur og befolkning. Arne Falk-
Rønne (1920-1992) var en dansk forfatter, journalist, rejseleder og
eventyrer. Han har udgivet både rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser,
og slog for alvor igennem internationalt med en række værker, hvor
han følger i flere bibelske personers fodspor. Heraf kan nævnes
"Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses' vej gennem

ørkenen (1973) og "Du er Peter - en rejse i apostelen Peters fodspor"
(1976).
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