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Min Sverigeshistorie bind 1 Vilhelm Moberg Hent PDF Vilhelm Moberg ønskede med bogserien "Min
Sverigeshistorie" at fortælle om folket til folket. Det skulle ikke handle om konger og store krige, men om
almuens historie, og i første bind fortæller Moberg om vikingetiden og middelalderen. Han afholdt sig dog
ikke helt fra de kongelige, for første bind afsluttes med fortællingen om Margrethe 1. "Nordens største

regent".

Vilhelm Moberg (1898-1973) var en svensk forfatter, der i dag er bedst kendt for sin serie om "Udvandrerne",
der blev til i årene 1949-59. I Vilhelm Mobergs forfatterskab var det ofte den lille mand, der var helten, og
historien blev fortrinsvis fremstillet fra folkets perspektiv, hvilket af samme grund gjorde ham til en meget

folkekær forfatter. Han var i øvrigt udtalt republikaner og var en af Olof Palmes største kritikere fra
venstrefløjen. I 1973 tog Vilhelm Moberg sit eget liv som følge af en langvarig depression.
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