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Det onde, mennesker gør, lever videre efter dem - nogle gange i generation efter generation. Det er en bitter
erfaring, som ofte nok gøres, men spørgsmålet er, hvordan man håndterer den? Hvor nogle går til grunde i
kampen for at overvinde det onde, preller det af på andre som vand på en gås.
I Lange spor følger vi to slægter gennem tre generationer og bliver vidne til deres kampe for at overvinde
fortidens skygger. Krøniken tager afsæt i de slesvigske kriges rædsler og fortæller om, hvordan to unge mænd
klarer sig igennem dem og får skabt et liv bagefter. De reagerer meget forskelligt på krigens traumatiserende
oplevelser, og det kommer til at trække spor i de næste hundrede år af slægtens historie. Romanen udspiller
sig i samfundene langs Gudenåen og giver foruden den dramatiske familiehistorie et detaljeret billede af det
mangfoldige liv her.
Uddrag af bogen: »´Få så den fandens krikke spændt for kanen - med klokker og det hele´, brølede den
dødssyge mand! Ane Katrine stod i døren med en snip af forklædet for øjnene; til forkarlen sagde hun: ´Gør
så, som han siger. Vi kan jo få nye meder på kanen bagefter.´Klokker og bjælder hentede hun i øverstestuen
og gav dem til karlen, der hentede oldenborgeren, som blev spændt for med alt det nye tingeltangel på. Så gik
det rundt i gården uden sne, så klokkerne ringede og bjælderne klang. Oldenborgeren var urolig, lyden var
fremmed - både fra klokker og meder. Det skurrede fælt over brostenene i det evige rundløb. Gnisterne føg,
gårdhunden glammede og sprang i lænken.
Om forfatteren: Hans Kristian Jørgensen (f. 1934) er bosat i Viborg og stammer fra Midtjylland. Han har
undervist i folkeskolen, arbejdet som højskolelærer og været ungdomsskoleforstander på Sjælland. Senere
blev han sognepræst og provst i Vestjylland. Lange spor er hans debutroman.«
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