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bønder, der kom fra små kår i Sverige. De udvandrede som de første til Nordamerika fra deres hjem i Sverige.

Bog 1 beskriver forholdene i Sverige og bog 2 beretter om den lange sejltur over Atlanten. Mobergs
Udvandrersaga hører med blandt klassikerne i svensk litteratur, og det er en fortælling, der griber én om

hjertet – også i denne bearbejdede udgave.

I den tredje bog afslutter den lille gruppe svenskere deres 10 uger lange rejse mod Amerika. De fortsætter ad
floder og med tog til Minnesota, hvor de vil starte deres nye liv. En lang og anstrengende tur fuld af

overraskelser, glæder og sorg, da selskabets yngste dør af kolera.
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