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Befrielse Else Muusmann Hent PDF Befrielse er en fortælling om to mænd, en fader og hans søn, hvis liv
ændres på en gennemgribende måde på grund af hustruens og moderens selvmord.

For en tid skilles deres veje. Den kun 14-årige søn rejser uden faderens vidende til Amerika, hvor han ved
strengt arbejde af forskellig art tjener så meget, at han kan studere til læge, og han opnår en anset stilling ved

et amerikansk hospital.

Faderen har hidtil levet et letsindigt liv, men han beslutter sig for at lægge sin tilværelse om og bliver
efterhånden en anset mand på egnen. Nu lever han for at gøre godt, hvad han har forbrudt mod sin hustru og
især sin søn, hvis kærlighed og tillid han for enhver pris vil vinde tilbage, mens sønnens livsmål er at oprejse

sin moders ære ved at påvise, at sindssyge var årsagen til hendes selvmord.

Da de efter mange års forløb mødes igen, er det som mænd, der er nået til forståelse af hinanden og af livets
mening.

OM FORFATTEREN
Else Muusmann (1873-1950) har udover Befrielse blandt andet skrevet værkerne Bondepigen fra Thy (1933),

Det blæser fra vest (1942) og Slægten (1947).
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