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Slægters gang Jan Kj\u00e6rstad Hent PDF Slægters gang er en stort anlagt fortælling om den rige og

kulturelt betydningsfulde norske slægt Bohre, som følges fra optakten til 2. verdenskrig. Beretningen om
slægtens kærlighedseventyr og magtkampe er indlejret i en utrolig rammefortælling, som begynder i Den

Kinesiske Føderation år 4000 e.Kr. Den vestlige civilisation er for længst gået under i krige og
klimakatastrofer og overbefolkning. Fra dette fjerne perspektiv forsøger kinesiske historikere at skrue en
fiktiv fortælling sammen om et forsvundet rige fjernt mod nord. Om den engang så stolte nation Norge.
Knudepunktet for deres slægtsfortælling bliver den stærke og underfundige geolog Rita Bohre, og herfra
udspringer en rig fortælling.   Pressen skriver: »En slægtshistorie af sjældne dimensioner, fuld af håb,
indsigt, fortælleformat og vingesus.« – Liselotte Weimer, Weekendavisen »Fra begyndelsen er der en tør,
underspillet humor i dialog og personbeskrivelser, men altid med denne dystre nordiske dobbelthed, hvor

humoren ikke bliver brugt for sjov skyld, men for at sætte figurernes livsløgne og personlige tragedier i relief.
[…] som læsere skal vi nu bare glæde os over Slægters gang, en begavet, forlokkende og intens roman, en

fiktion, der føles så virkelig, at man lever med til sidste side.« **** – Iben Tandgaard, Kristeligt Dagblad »En
fyldig og fermt flettet slægtsroman.« ***** – Line Rasmussen, Børsen »Kjærstad var ikke den Kjærstad, der
også skrev den elskede "Wergeland-trilogi" i 1990'erne, hvis han ikke havde orden på fortællingen. Læseren

kan hele tiden følge med i det store persongalleri og får oven i tophuen også lige det uhyggelige
fremtidsperspektiv, der følger i halen på vores tids umådelige kapitalistiske rovdrift på både mennesker og
natur.« ***** – Marianne Koch, Fyens Stiftstidende »Romanens pluspol består af ”åbenhed over for andre

kulturer”, som det hedder et sted, kvinderne […] og af evnen til at åbne sig for det uventede og for
virkelighedens mirakuløse tilbøjelighed til pludselig at skifte perspektiv.« – Thomas Thurah, Information
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