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Mormor på Tåsinge Johnna Kollenberg Baggers Hent PDF Forlaget skriver: Mormor på Tåsinge - brevene
fortæller, er en fortælling om livet i et

lille lokalsamfund på Tåsinge i 50erne, med et righoldigt billedmateriale.

Min mormor, Angela, blev født i 1904 i Tårnby Villaby i et byggeforeningshus, bygget gennem orlogsværftet
byggeforening, som hendes far havde været med til at stifte. Angela voksede op i Tårnby Villaby, hvor hun
også gik i skole, blev konfirmeret og gift. Angela og hendes mand overtog hendes barndomshjem, de fik to
døtre og flere børnebørn. Da Angeles mand døde, giftede hun sig igen og de flyttede til Tåsinge. Det gjorde

de fordi hendes mands søn var styrmand på Vindeby Færgen og boede i Vindeby.

Og det er i sine breve til familien hun fortæller om det lille lokalsamfund, om at være tilflytter, om naboer,
sommergæster, fiskeren, et bryllup, om at være selvforsynende og om savnet af familien. Angela så alt fra den

positive side og fortæller både levende og empatisk.
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