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Historisk roman/slægtsroman der udspiller sig i en dramatisk periode i Danmarkshistorien. Romanen foregår i
Jylland mellem de to krige i 1848 og 1864.

Romanens univers udspiller sig i et bonde- og herregårdsmiljø, hvor nye og gamle ideer i tiden tørner
sammen, strides og brydes. Nye tanker om revolutioner og bondeoprør og frigivelse af slaver i Danmarks

oversøiske kolonier finder også vej til de små landsbyer omkring herregården Harrestrup på Viborgegnen, og
sindene sættes i kog. Borgerkrig, oprør og krigen i 1864 udspiller sig i løbet af bogen - og vi følger to

familiers og flere generationers historie og oplevelser i lys og skygge .En dramatisk periode i
Danmarkshistorien - sat i perspektiv i ganske almindelige menneskers liv.

Bogen er planlagt som 1. del af en trilogi.

Om forfatteren: Erik Juul Clausen er født i 1927. Har i over femogtyve år arbejdet som journalist på
Vendsyssel Tidende og Århus Stiftstidende. Har siden 1993 skrevet børne- og ungdomsbøger og flere

romaner.
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