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Om hundrede år Anna Elisabeth Jessen Hent PDF En familiehistorie fortalt fra skiftende perspektiver,
i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, et for hvert år.

Om hundrede år begynder i 1914, da første verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde
må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården. I steder overtager svogeren Marius og søsteren
Helene gården. De får fem børn hvis liv præges voldsomt af deres døve far og de spor som den store krig

trækker helt op til 2014.

Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og
forkludre en familie. Hundrede års danmarkshistorie i et sønderjysk perspektiv.

Pressen skriver:

»Skal vi nu gennem det 20. århundrede én gang til med Besættelsen og 1968 som de evindelige
omdrejningspunkter? Det kræver noget at få den historie til at fænge en gang til. Men det gør Anna Elisabeth

Jessen ... et godt vekselspil mellem store historiske verdensbegivenheder og lokale forhold.« 

*****  –  Lars Handesten, Kristeligt Dagblad 

››Anna Elisabeth Jessen fortæller smukt en families historie.‹‹

  ?  Marie Louise Kjølbye, Information 

»Den respekterede radio-og tv-dokumentarist Anna Elisabeth Jessen udfordrer med Om hundrede år sit
ubestridelige talent for at formidle en god historie. Det sker ved at vælge romanformen til at berette om en

sønderjysk slægt gennem tre generationer, udformet som hundrede små nedslag i hverdagslivet fra udbruddet
af Første Verdenskrig og frem… Udadtil fremstår de som en solidt sammentømret familie med styr på

landbruget, national følelsen og Vorherre. Ingen i det nyfigne landsbysamfund skal kunne gætte, at der i løbet
af de hundrede år er begået to mord, som involverer folk på slægtsgården.« 

– Birte Weiss, Weekendavisen 

››Det er en usædvanligt flot debut… Anna Elisabeth Jessen har en sjælden evne til at skrive både medrivende
drama og ægte følelser frem.‹‹ 

*****  ?  Jyllands-Posten

››Sønderjyden Anna Elisabeth Jessen romandebuterer med en vedkommende familiekrønike. En flot debut …
en række meget præcise miljøbeskrivelser, overraskende handlinger og en passende mængde humor. Man

nyder hver en side.« 

*****  – Hans Christian Davidsen, Flensborg Avis 

»Anna Elisabeth Jessen får forløst sit stof enestående godt. Intet synes hende fremmed, hvad enten det gælder
de sårbare betingelser for en forelskelse eller mere brutale begivenheder. Omstændighederne vil, at familien

ikke kom til at leve op til det normalbillede, man har af, hvordan en familie fungerer.«

***** – Henrik Tjavle, Dagbladenes Bureau 
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det usagtes evne til at forme og forkludre en familie. Hundrede års
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  ?  Marie Louise Kjølbye, Information 

»Den respekterede radio-og tv-dokumentarist Anna Elisabeth Jessen
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en sønderjysk slægt gennem tre generationer, udformet som
hundrede små nedslag i hverdagslivet fra udbruddet af Første
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sjælden evne til at skrive både medrivende drama og ægte følelser
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››Sønderjyden Anna Elisabeth Jessen romandebuterer med en
vedkommende familiekrønike. En flot debut … en række meget
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»Anna Elisabeth Jessen får forløst sit stof enestående godt. Intet
synes hende fremmed, hvad enten det gælder de sårbare betingelser

for en forelskelse eller mere brutale begivenheder.
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