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Vendsyssel 1876 er udgangspunkt for ny
romantriologi på kanten af andelsbevægelsen
I 1882 blev Danmarks første andelsmejeristiftet stiftet i Hjedding i Sydvestjylland. Det viste sig hurtigt, at de
lokale bønder havde fundet en organisationsform, der formåede at kombinere det familiedrevne bondebrug
med en rationel, industriel masseproduktion af internationalt konkurrencedygtige kvalitetsvarer, og snart
blev der anlagt andelsmejerier i stort set hver en flække i Danmark. Således også i Vendsyssel, som er
udgangspunktet for Bjarne Bentzens stort anlagt trilogi om det Danmark, der voksede ud af
andelsbevægelsen i sidste del af 1800-tallet. Trilogien hedder Fællesskab, frihed og lighed, og første del, Gry,
udkommer den 22. juni.
Den 16-årige bondedreng Jens-Peter Skjørring er håbløst forelsket i
godsejerens datter, Caroline på 13 somre. Jens-Peter ved godt
inderst inde, at det er en håbløs affære, og at baronen og
baronessen aldrig vil tillade en sådan forbindelse. I deres kreds er
der en fasttømret tradition for, at det adelige afkom er en fortrinlig
handelsvare, som man ikke sådan frivilligt giver afkald på, men
Jens-Peter drømmer, urealistiske, men herlige drømme. Dem er der
ingen, som kan eller skal tage fra ham – og da slet ikke i en tid, hvor
nye vinde fejer hen over det danske bondesamfund med
andelstanken som primus motor.
Sådan lyder optakten til første bog i Bjarne Bentzens trilogi
Fællesskab, frihed og lighed, der udkommer den 22. juni. Gry er
titlen på den 562 sider lange første del, og trilogiens læsere vil blive
vidner til en omfangsrig skæbnefortælling om bønder, adelige og et
dansk samfund, der rejser sig fra mange års traditionel opdeling i
samfundsklasser og via andelstanken giver bønderne og folk på
landet helt nye sammenhold og handlemuligheder. De to næste
dele udkommer i 2019 og 2020. Bjarne Bentzen er en erfaren
forfatter med syv spændingsromaner på sit cv forud for den nye trilogi.
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