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Kan en enkelt familie fortælle Danmarkshistorie?

Ja, det kan den! Og det gør den i Langelands Museums nye bog, Familien, Øen, Verden. Bogen fortæller
historien om familien Jensen fra Strynø og om, hvordan den store historie kan findes i den lille – og omvendt.
Det er en række glimt af ti familiemedlemmers historier og af livet på en lille ø i Det Sydfynske Øhav i det
20. århundrede. Og så er det en fortælling om, hvordan familiens små livshistorier fletter sig ind i de større

historier om Danmark og verden i det århundrede, der gik.

Historien om familien Jensen fra Strynø og deres 20. århundrede blev første gang fortalt i Langelands
Museums populære særudstilling af samme navn som bogen, som åbnede i efteråret 2016 og som i 2017 blev
nomineret til Den Fynske Kulturpris af Langeland Kommune. Bogen Familien, Øen, Verden genfortæller i let

bearbejdet udgave familiens historie i ord og billeder og sætter et historisk perspektiv på de
menneskeskæbner, der i et århundrede udspillede sig med huset på Strynøs Nørrevej 14 som udgangspunkt.
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