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”De frie bønders land” er en spændende og dramatisk beretning om de mennesker, som gennem 1000 år har
dyrket den bornholmske jord, og den betydning, som landbruget har haft for øens udvikling gennem tiderne.
Det sker gennem syv sagaer fordelt over de sidste 1000 år. De syv sagaer bindes sammen af fakta om de

aktuelle historiske
tidsperioder.

Det bornholmske landbrug og dets mennesker har gennem alle tider skilt sig ud fra det øvrige danske
landbrug. Mens størstedelen af bønderne i det øvrige land trællede for herremanden, var de fleste
bornholmske bønder herre i eget hus. Der var hverken herregårde eller landsbyer på Bornholm.

Forfatter Erik Jensen er opvokset på Bornholm. Han har arbejdet som journalist på Bornholm, nyhedsredaktør
på Berlingske Tidende og chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis. Har tidligere skrevet bøgerne "Den

Fordømte Byfoged" og "Almindingen - bornholmernes skov".
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