
Diskussionsoplæg til Anna Elisabeth Jessen: Om hundrede år 

 

Romanen er bygget op med et kort kapitel for hvert år. Hvert kapitel har sin egen synsvinkel 

fortalt i 3. person. Persongalleriet ender derfor med at være ret omfattende. Som genre vil 

man kalde romanen en slægtsroman, men den er ikke så klassisk en slægtsroman pga. de 

mange forskellige synsvinkler. Hvad synes I om den struktur, og hvad betyder den for 

den historie, der bliver fortalt? Hvad er der af svagheder og styrker i den måde at 

fortælle på?  

 

Det er et vildt århundrede, romanen spænder over med store fremskridt, især mht. teknologi, 

levestandard og sundhed, samt hele to verdenskrige. Hvordan synes I at romanen får skildret 

århundredet? Er der vigtige begivenheder eller andet, der efter jeres mening mangler?  

 

Allerede i undertitlen ”En sønderjysk familiekrønike”, bliver geografien fremhævet. Hvilken 

rolle tror I det spiller, at romanen foregår i Sønderjylland? Tror I, at geografien er så 

vigtig at fortællingen var blevet meget anderledes af at foregå i en helt anden del af 

Danmark, f.eks. i en omegnskommune til København? Hvad tror I at geografien 

betyder for vores måde at opfatte Danmarkshistorien på?  

 

I den forbindelse er det også relevant at se på Niels Frederiks udsagn i slutningen på s. 414: ”- 

Men i virkeligheden er vi slet ikke sønderjyder. Vi er heller ikke danskere, det er jeg nået frem 

til. – Nå, nu rabler det virkelig for dig, morfar. Er vi nu tyskere alligevel? – Nej, vi er 

nordslesvigere, vi er anderledes end danskerne.” Hvad tænker I om det udsagn? Findes 

der, eller tror I, der findes andre steder i landet, hvor man ikke definerer sig som 

dansker men som barn af en egn?  

 

Tror I at det er tilfældigt at romanen starter i år 1914?  

 

Hvad tror I, der ligger i titlen ”Om hundrede år”?  

 

Hvilke tanker gør I jer om den slægt, der er beskrevet? Er der nogle af personerne, 

der har gjort mere indtryk, det være sig godt eller skidt, på jer end andre? Er der 

nogen, I savner at høre mere om?  

 

I løbet af de hundrede år rejser nogen til udlandet for at prøve lykken, og verden udefra bliver 

hen imod slutningen bragt tættere på i form af adoptivbarnet Loulou. Hvilken rolle spiller 

det internationale og Loulou for slægten og for historien?  

 

Hvordan forestiller I jer slægtens fremtid? Findes den stadig om hundrede år?  

 

Minder bogen jer om andet, I har læst?  

 

Hvad synes I om bogen? Vil I anbefale den til andre? Vil I anbefale den til andre 

læsekredse?  

 

 

Dette er blot nogle ideer til emner, der kan diskuteres. Listen er bestemt ikke udtømmende og 

I kan sikkert finde mange flere aspekter af bogen at debattere. Men det kan være en måde at 

komme i gang med snakken. Andre generelle tips til at få en god debat i læsekredsen kan 

findes i folderen Læseklub, der ligger på vores hjemmeside: 

https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/klub 

 

Derudover kan det være interessant at gå ind på forfatterweb og læse deres portræt af 

forfatteren:  

• Gå ind på vores hjemmeside: https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/ 

• Gå ind under fanen ”Ebøger og medier” 

Her får I en alfabetisk liste frem med de online kilder, vi betaler for at have adgang til. 

Forfatterweb ligger på side 2.  

• Tryk på ”Se online” 

• Log på med dit cpr-nummer (uden bindestreg) og den 4-cifrede kode, du bruger til at 

låne med. Husk også at vælge Frederikssund som bibliotek.  

https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/klub
https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/


• Find din forfatter, enten ved at søge vedkommende frem i søgefeltet eller få en 

alfabetisk liste frem under fanebladet ”voksne” 

 

Det kan ligeledes være interessant at gå ind og se DR Romanklubbens onlinedebat om bogen: 

https://litteratursiden.dk/ I finder debatten nederst på siden under anmeldelsen af bogen.  

 

Endelig kan det også være nyttigt at se, hvad anmelderne har ment om bogen. Find 

anmeldelserne her: 

 

• Gå ind på vores hjemmeside: https://www.bibliotekerne.frederikssund.dk/ 

• Log ind ved at klikke på det røde ”Log ind” øverst i højre hjørne 

• Søg bogen frem i søgefeltet øverst i billedet, over den grønne bjælke 

• Klik på titlen, når du har fundet den rigtige bog frem.  

Vær opmærksom på at det er bogudgaven, I klikker jer ind på, nogle af dem vil også 

findes på lydbog ol. 

• Under ”Se alle eksemplarer” og ”Detaljer om materialet” ligger ”Anmeldelser”. 

Disse kan læses direkte ved at klikke på de tilhørende links – men kræver at man er 

logget ind. Derfor er det en god ide at starte med:-) 

 

God fornøjelse:-)  
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