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Forfatteren understreger selv, at “Helstedgaard” er fiktion. Men i denne bog fører Jens Bach Andersen sine
læsere til en række andre kendte lokaliteter på Randers-egnen – Fiskergaarden, Kærsminde, Gjessinggaard,
Valdal, Svallinggaard, Fussingø og Overgaard er blot nogle af dem. Og man får så levende personskildringer,

at man næsten synes at kende de mennesker, der boede på disse store gårde.

Hertil spring til selve Randers – sågar med “referater” af møder i den velkendte propagandakomité! Man kan
også følge den skæbne, Danmarks sidst anlagte privatbane mellem Viborg over Faarup til Mariager fik.

Handlingen i “Helstedgaard” begynder i 1915 og strækker sig i kronologisk orden frem til 1945, suppleret
med skildringer fra 2017 og 2018.

Forfatteren har på fantastisk vis skrevet lokalhistorie, danmarkshistorie samt udviklingen i Tyskland og
Europa i årene frem til 1945 ind i en forrygende fiktiv fortælling med udgangspunkt i den engang så

storslåede ejendom, Helstedgaard
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