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Det er tidligt forår i 1844, da bomben springer … Den unge landmand Jens Kristensen vil forlade sin
lollandske landsby og konen Kirsten for at rejse til Argentina. Han har holdt det hemmeligt i lang tid, prøvet at
slippe tanken om at udvandre til Buenos Aires. Men hans trang til at udforske verden uden for andedammen er
blevet en besættelse. Han må rejse – med eller uden Kirsten. Så Jens stikker af med retning mod sin onkels kro
i Bromølle for her at tjene penge til rejsen. Målet er at skabe sig en ny og anderledes tilværelse i et fremmed
land, fjernt fra de danske skove og Kirstens matriarkalske familie. En familie, hvorom det siges, at kvinderne
er som kannibaler – de æder deres mænd levende. Bag sig lægger Jens en hel landsby i oprør. Og Kirsten …
ude af sig selv af vrede og skam.
I haserne på Jens løber et spor af skandaler: På Bromølle Kro møder han onklens unge kone, Marie. De to
forelsker sig hovedkulds og forbudt og inderligt i hinanden.
Dernæst spiller Jens sig med fedt, flid og pokerfjæs til en anseelig sum penge, der betaler hans skibsrejse til
Argentina. Nu må han væk. Det bliver et mareridt. Ombord på skibet er bønder og håndværkere, kvinder og
børn, der alle drømmer om en lysere fremtid i et land, de intet aner om. Alle går de en fremtid som danske
indvandrere i møde. Søsyge, sult og sygdomme rammer dem undervejs og skåner ingen. Fortumlet og sløj får
Jens argentinsk jord under fødderne. Men Argentina er et barskt land, langt vildere end det Vilde Vesten.

Jorden er gratis, men gold, gauchoerne hærger og plyndrer på de argentinske prærier og vejret er
uforudsigeligt.
Dansk Bilferie tilbyder campingferie til for eksempel Languedoc & Cote D'Azur.
I Pinsen - lørdag den 19.
Det er helt almindeligt, at der kommer ræve tæt på sommerhuset og man kan godt blive forskrækket, men
husk ræven er mere bange for os end vi er for den. Naturarealerne er alt fra skov og moser til overdrev og
heder. Vi kender Kroatien. Augustenborg Køb, salg af godser, skov og landbrug samt relaterede
virksomheder og udenlandske ejendomme. Fakta - sådan er reglerne Reglerne for cykling i de danske skove
er fastsat i naturbeskyttelsesloven. Hvor: Skovens navn: Hvornår: 2605 Brøndbyvester: Brøndbyskoven: Kl.
Ifølge loven må du gerne må cykle på skovveje og skovstier. Gourmet Restaurant Bühlmann på Hotel
Scheelsminde i Aalborg byder dig velkommen til gastronomiske oplevelser i særklasse, hvor der er kræset om
detaljerne. Et venskab har en stor betydning for en persons udvikling og de sociale egenskaber.
Naturstyrelsen forvalter langt størstedelen af de statslige naturarealer. De små overraskelsers store sæson.
Disse digte viser netop dette.
maj - slår Sommerland Sjælland endelig dørene op til sæson 2018, der er fyldt med overraskelser og.
Udlejning af jagter skov, vurdering af jagter og. Vi kender Kroatien.
Mere om rejsemålet. Hos FSC Danmark er vi ved at udarbejde undervisningsmateriale, der henvender sig til
studerende på landets tekniske og byggefaglige uddannelser. I Pinsen - lørdag den 19. Naturarealerne er alt
fra skov og moser til overdrev og heder.

