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Krebsens Slot Julie Raben-Korch Hent PDF Forlaget skriver: Krebsens Slot’ er fortsættelsen til
slægtsromanen ’Jomfrudans’, som foregik på Sankt Croix i årene 1890-1900. Hovedpersonen var den unge,

smukke lægedatter Nina Kalmer, hvis liv vi fulgte, fra hun var 13 år, indtil hun som 21-årig tog på
familiebesøg i Danmark. Hvorfor hun valgte aldrig at vende tilbage til sin mand og sit hjem på Sankt Croix,
får vi forklaringen på i ’Krebsens Slot’. Her starter et helt nyt afsnit i Ninas liv. Hun møder kærligheden og får
en tilværelse, hun end ikke havde drømt om.Romanen bygger ikke alene på en sand kærlighedshistorie, men
giver samtidig et nuanceret billede af Danmark mellem 1900 og 1918. Det er en tid med forandringer. Ikke

alene i hovedpersonen Ninas liv, men samfundet ændrer sig både politisk og socialt i dette århundrede. I 1914
bryder første verdenskrig ud. Året efter opnår kvinderne for første gang i historien stemmeret. I disse år
nærmer vi os samtidig den endelige afsked med Danmarks kolonier i Vestindien. Romanen går tæt på

folkeafstemningen i december 1916 og beretter i detaljer om overdragelsen af øerne til Amerika d. 31 marts
1917.I dette år, 2017, er det nøjagtig 100 år siden, vi afstod vore tre små øer i Vestindien til Amerika. Julie
Raben-Korch markerer begivenheden med denne roman, som samtidig er en afslutning på beretningen om

hendes mormor, Nina Kalmers, omskiftelige liv. 
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