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Livet i Store Vildmose Jan Svendsen Hent PDF Forlaget skriver: Bows-Niels i Nørre Halne Vildmose hutler
sig igennem og begiver sig en vinterdag ud i mosen sammen med en søn. Sne og storm overrasker dem, og

mosen tager endnu et offer, hvorefter myterne lever videre.
Monste-Laust kaster sig efter et mislykket eventyr i Amerika ud i en kamp mod mosen, som tidligere havde

fortrængt beboerne. Nybyggeren generobrer efter imponerende slid agerlandet i ødemarken.
I dag vidner kun deres gravstene om mosemændenes kamp i det mægtige morads, som nu blomstrer med græs

og kartofler. Kæruld, lyng og mosser må nøjes med kanterne.

I bogen følger læseren mosefolkets barske hverdag. Livet med natur, mystik, myter, kultur, arbejde, industri
og landbrug. Den enestående historie fænger også turister, som oplever den levende historie.

På den tidligere havbund begynder vendelboere omkring 500 f.v.t. at slå sig ned ved siden af den gryende
mose. De bosætter sig, dyrker marker og begraver deres døde, men i et fugtigt klima vokser mosen

ubønhørligt frem, og Store Vildmose fortrænger fra omkring år 600 de små mennesker.
Mystikken, mosekonen og andre væsener overtager ødemarken.

Ganske langsomt tager Birkelse Gods, tørvegravere og nybyggere kampen op. Efter krigsnederlaget i 1864
vinder tanken om at indvende nyt land indadtil frem, og under de to verdenskrige mangler danskerne

brændsel. Store Vildmose falder i øjnene.  Mennesker tager livet i mosen tilbage, og kvæg græsser efter store
genvordigheder på den våde svamp.

Thøger Frederiksen og L.P. Jacobsen baner vejen for kartoffelavlere, som sammen med Pindstrup Mosebrug
nærmer sig den gamle havbund.

Bogen giver læseren den fantastiske og farverige fortælling, hvor Bows-Niels, Monste-Laust og pionererne
lever videre.
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