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Kampen om Højgården Lars Nielsen Hent PDF Hans Busk vender hjem fra Amerika som en rig mand og
køber sognets største og fineste gård, Højgården. Han er lige så retfærdig og god, som han er en dygtig land-
og forretningsmand, men han besegler sin skæbne, da han vælger at blive kompagnon med den helt forkerte
mand. Det lykkes hans partner Vammen at få presset Hans Busk ud af Højgården med snu og lyssky midler,

men Hans Busks unge søn tager kampen op – kampen om Højgården.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den danske forfatter Lars Nielsen (1892-1963) debuterede i 1938 med bogen "Bo", og siden da er det blevet
til over 60 romaner. Langt de fleste af Lars Nielsens bøger foregår i landdistrikter og følger slægters gang,

men de har også ofte en udpræget psykologisk vinkel, der gør hans bøger tidsløse og relevante uanset hvilket
miljø, de læses i.
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