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Jubilæumsugen Ditte Cederstrand Hent PDF Tiden er mellemkrigsårene. Kristian Bendtsen er direktør i en
stor handelsvirksomhed. Den seneste tid er han begyndt at opføre sig mærkeligt. Det synes nevøen, der også
hedder Kristian, i al fald. Han har altid været tæt på sin onkel, og nu mere end tidligere, da han er på vej ind i
firmaet. Men da han opdager, at onkel Kristian er ved at planlægge et kup mod virksomheden og føre store

summer udenlands, må han handle. Spørgsmålet er bare hvordan...?

"Jubilæumsugen" er første del af romanserien "Den hellige alliance", om en dansk-tysk handelskoncern og
den stigende indvirkning fra nazismen, som kan mærkes i alle lag.

Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

Ditte Cederstrand (1915-1984) var dansk forfatter. Hun voksede op i Hellerup, nord for København og
uddannede sig blandt andet til korrespondent ved Handelshøjskolen. Ditte Cederstrand flyttede til Tyskland i
1938 og oplevede rædslerne ved det nazistiske regime og krigen på nærmeste hold. I 1944 rejste hun tilbage
til Danmark og kort efter begyndte hendes politiske engagement at blomstre. Cederstrands kommunistiske

overbevisninger prægede i høj forfatterskabet, og hun er således også mest kendt for serien om "De uspurgtes
historie" - et værk i syv bind, som handler om arbejdernes vilkår og historie. Ditte Cederstrand var stærkt

influeret af forfattere såsom Martin Andersen Nexø, Hans Kirk og Hans Scherfig.

Ditte Cederstrand opnåede at modtage Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 1979 samt et stort antal priser
og øvrige hædersbevisninger for sit forfatterskab.
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