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Frihedens vugge Else Faber Hent PDF Forlaget skriver: "Frihedens vugge" er titlen på historien om en ganske
særlig gruppe mennesker og samtidig tilnavnet på et ganske bestemt skib.

Romanen starter i 1609 hos en lille menighed i England, der har til hensigt at flygte fra Jacob 1.'s
undertrykkende enevælde og rejse til Amerika, hvor de vil grundlægge et nyt samfund, hvor hver enkelt har

lov til at dyrke sin religion, som han eller hun ser det passende.

Før menigheden når helt til Amerika, må de dog tilbringe 11 år i det frisindede Holland. Først herefter er de
klar til afrejsen, og de sætter ud mod det nye land ombord på skibet Mayflower.

Else Faber (1900-1988), dansk forfatter og oversætter. Særligt kendt for sine krimier, men udgav også
historiske romaner. Faber skrev også hørespil, der ofte var succesfulde. Heriblandt radiokrimiserien "Siva-

Skriget" (1956) som hun skrev under pseudonymet Cecil Burton.
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