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Det vil utvivlsomt være svært at finde en slægt med så mange gakkede medlemmer, som der beskrives i denne
skæve og fornøjelige familiekrønike. Da det ildevarslende rygte om bogen begyndte at sive rundt til onkler,
tanter, fætre og kusiner, blev der da også omgående sammenkaldt til ophidset familie-råd! Ikke fordi man var
bange for, at noget, der ikke var sandt, skulle komme frem, man var betydeligt mere bestyrtet ved tanken om,
at noget af det, der passede, skulle komme til offentlighedens kendskab og munterhed. Det er mit håb, at
læsernes brede smil og eventuelle latter viser forståelse for familiens nervøsitet. Uddrag af bogen Grandkusine
Abelone var kær – måske ikke så meget i det ydre – men kær. Hun kæmpede forgæves mod fristelser som
smørsovs og æblekage med flødeskum og makronbund – og mænd! Hun var konstant forelsket, måske ikke så
meget i den eller den mand, snarere virkede det, som om hun var forelsket i at være forelsket. Eller som
familiens huslæge udtrykte det: kronisk liggesyge! Men det blev ikke rigtig til noget alvorligt – som udpræget
datter af folket var hun måske lidt voldsom i sine gebærder. Men så skete der noget, som helt vendte op og ned
på situationen og skabte kø ved hendes pigekammerdør: Hun vandt hovedpræmien i Klasselotteriet, og
dermed kunne hun bare vælge. Det første, hun købte, var noget, hun altid havde ønsket at få råd til: et par
lange, kunstige øjenvipper. Snart var hun berygtet for sit vurderende sovekammerblik. Om forfatteren Bent
Hardervig er en filur, der fornøjer både sig selv og andre med at blande kortene, så man som læser kan tvivle
på, hvad der er op, og hvad der er ned. Her har han taget sin gakkede familie under kærlig og munter
behandling. God fornøjelse!
Highway 1 i Californien er en af de smukkeste køreture i verden. Det er sandsynligt, at jeg fik min … Lad
mig starte med at slå fast, at jeg er en af dem som er meget ked af, at vi med Michael Jacksons død har mistet
en af min generations største musikalske talenter. Betina bor i Engesvang med sin mand, deres 3 piger og
hunden Smilla.
12:44. Aldrig før har en bog, i dén grad, fået mig til at glemme tid og sted, som denne. I min verden har

Tudemarie altid været der. Betina Sølvsten. Betina Sølvsten. Fritiden bruges på familie og venner, sport,
samt at nyde naturen omkring Bølling Sø. Betina Sølvsten. Jeg hedder Louise, er mor til to piger, Merle og
Neel, heraf det lidt spøjse blognavn. Se min guide til Highway 1 ned langs Californiens Stillehavskyst fra San
Francisco til Los Angeles Inden vi går op ad trapperne, ser jeg igen på billedet på hylden – den lille, lykkelige
familie – hvorfor var det nu lige, at jeg ikke vendte det væk fra mig. Jeg har fødderne godt placeret i den jyske
muld, men ELSKER at opleve verden sammen med min familie. Betina Sølvsten. Da porten var sat på plads
var klokken blevet 10:41.
janaur 2015. Da jeg var helt lille, læste mine forældre de tre … Mette Sørensen 06-01-2009 kl. Da jeg var
helt lille, læste mine forældre de tre … Mette Sørensen 06-01-2009 kl.

