AMERIKABREVET / THE LETTER FROM AMERICA

Dokumentarfilm 43 min
Norsk og engelsk versjon
Filmen handler om brevene som norske
utvandrere til Amerika sendte hjem i perioden
1825-1900. Stemmene fra utvandrete
nordmenn forteller om slit, sorg og savn og om
lykke og glede, og var med på å lokke stadig
flere over havet til den nye verden.
Utvandringen splittet familier og førte til at
landet vårt mistet arbeidskraft.
Brevene ga leselyst og økte lesekompetansen i
fattige Norge, og åpnet for en verden hvor
demokrati og likeverd var en selvfølge. De
fortalte om nye tekniske oppfinnelser, og alt
dette påvirket det norske samfunnet.
I mer enn hundre år bygget Amerikabrevene
en bro av tanker, håp og tro over Atlanteren.
Nesten alle av oss kan vise til noen i vår slekt
som reiste til Amerika, og båndene over
Atlanteren er fortsatt levende.
Ved starten av 1800-tallet bodde ca 800 000
nordmenn i Norge. I løpet av de neste hundre
årene utvandret om lag 900 000 mennesker til
den nye verden.
Pris pr dvd til privat bruk :
For offentlig visning: gjør avtaler med
produsent.
Filmen ble antatt til og vist ved Filmfestivalen i
Grimstad juni 2011 og ved Bergen
Internasjonale Filmfestival oktober 2011
Kontaktadresse:
SVEKON FILM,Seiersbjerget 5
5018 Bergen, Norge
Telefon : 55 31 02 25 Mobil : 970 05 865
Epost:tinnus@online.no or ksandbe@online.no

Documentary 43 min
Norwegian and English version
This film tells about the Norwegian immigrants
to America in the period from 1825 to 1900.
Through the letters they sent home to Norway
they tell about hard work, sorrow and grief,
but also about happiness and a good life. Their
letters were studied over and over again and
inspired country folk to learn to read. More
and more people were tempted to leave their
homeland for the new world.
The emigration separated families and led to a
loss of working power. The letters told about a
world of democracy, and about all kinds of new
technical inventions. All this had an effect on
the way of life in Norway.
For more than a hundred years the letters
from America built a bridge of thoughts, faith
and hope across the Atlantic.
Almost every Norwegian has a relative who at
one time emigrated to America, and the ties
are still strong between our two countries.
At the start of year 1800 the population in
Norway counted 800.000. During the next
hundred years close to 900 000 people left the
country for the new world.
Price pr. copy for private use:
For public screening: contact the producer.
The film was accepted to and screened at the
Filmfestival in Grimstad in June 2011 and at
the Bergen International Filmfestival Oct 2011
Contact:
SVEKON FILM,Seiersbjerget 5
5018 Bergen, Norway
Telefon : 55 31 02 25 Mobil : 970 05 865
Epost:tinnus@online.no or ksandbe@online.no

