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VASKEBJØRNEN, DER TROEDE, HUN VAR EN HUND ...
En vaskebjørn er måske ikke lige det, de leste forbinder med nutet. Er du også af den opfatelse, så følg @pumpkintheraccoon. 

Pumpkin er en del af den familie, som reddede hende, da hun var bare én måned gammel og var blevet forladt af sin mor. Vi kan ikke stå 
for den søde, drilske vaskebjørn, der opfører sig lige så meget som hund som sine to bedste venner Tofee og Oreo.

BEMÆRKELSESVÆRDIG KVINDE 
N OT E  Man skulle nogle gange tro, det kun var mandlige kunst-
nere, der havde beskæftiget sig med det surrealistiske. Men sådan 
er det slet ikke – en dansk kvinde har også sat sine spor i den del 
af kunstens verden. Hende kan man frem til den 13. januar 2019 
opleve i Gl. Holtegaards smukke kunsthal, som ovenikøbet ligger i 
en fantastisk barokhave. Surrealisten Rita Kernn-Larsen opnåede 
i 1930’erne stor international anerkendelse for sine værker. Dette 
maleri hedder ”æblet” og er fra 1934.

VENSKABER
B O G  Romaner, der skildrer det nære, det tætte og de rystelser, der kan finde sted 
i alle vore såkaldte almindelige liv, kan være den lækreste læsning. Det er Majken 
Minefinder (Cicero) af Karin Brunk Holmqvist. Den svenske forfatterinde har 
denne gang ovenikøbet valgt Bornholm som location – og næsten hovedperson 
for sin roman. Vi møder Ossian, som drager ud på sit livs rejse fra en lille svensk 
by til Bornholm. Problemet er bare, at han ikke fortæller sin meget nysgerrige og 
velmenende nabo Majken om, at han er rejst. Det hele spidser til, da Majken fin-
der noget på stranden, som hun tager med hjem som pynt, og det meste af byen 
må evakueres. Som en herlig afledning fra minen, Majken pynter sit hus med, går 
det op for landsbyen, at Ossian er væk. Majken er en gesjæftig type og kaster sig 
sammen med sit barnebarn ud i at opklare, hvad der er sket. Rygter løber hurtigt, 
og venskaber prøves, og ja, den ender, som den skal. En dejlig bog uden store 
udsving, men som bestemt er 20 kopper te og en varm lænestol værd.

♥♥♥ JULIA

Karin Brunk holmqvist
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