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Sanna og hendes mor Anna Kamp Hent PDF Da Sannas far dør i et biluheld, er hendes mor nødt til at sælge
deres dejlige villa i Nordjylland og sende Sanna hjem til onkel og tante i Randers for at bo hos dem, mens
mor tager en uddannelse i København. Men selvom Sanna har det som blommen i et æg i onkel og tantes
herskabslejlighed, så er savnet efter hendes forældre næsten ikke til at holde ud. Da onkel en dag kommer
hjem efter et besøg hos mor i København, står det klart for Sanna, at tingene ikke er, som de skal være med
mor, og hun beslutter sig for at tage sagen i egen hånd. Anna Kamp, født i 1892, har udover Svalereden
blandt andet skrevet værkerne Sanna og hendes mor (1939), Ungdom og kærlighed (1945), To veninder

(1948), Børnene i Pestalozzidort (1950) og Adoptivbarnet (1954).
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København. Men selvom Sanna har det som blommen i et æg i onkel
og tantes herskabslejlighed, så er savnet efter hendes forældre næsten
ikke til at holde ud. Da onkel en dag kommer hjem efter et besøg hos
mor i København, står det klart for Sanna, at tingene ikke er, som de
skal være med mor, og hun beslutter sig for at tage sagen i egen

hånd. Anna Kamp, født i 1892, har udover Svalereden blandt andet
skrevet værkerne Sanna og hendes mor (1939), Ungdom og
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