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SLÆGTSGÅRDEN GILBERTSGÅRD Ingrid Oldenburg Hent PDF Romanen følger en dansk
landmandsfamilie i en årrække. Udgangsstedet er Gilbertsgård, hvor far og søn med samme fornavn, Gilbert,
har det svært med hinanden. Faderen har manglende forståelse for sønnens ordblindhed. Sønnen må kæmpe
sig frem, men møder en kærlig pige, som han få to børn sammen med. Og han får god opbakning af sine

svigerforældre.
Det kommer dog stadig til bitre opgør og anger i familien. Der sker et par vendinger, da et familiemedlem
flytter til USA. I bogen sker der dramatiske ting, f.eks. på en faretruende flyvetur fra USA til Danmark, men

der er også fornøjelige episoder og indtryk fra et trods alt varmt fællesskab i en familie.
Udover familieopgørene giver bogen indtryk fra en landbofamilies hverdag i nyere tid.

Uddrag af bogen
Asger skyndte sig hen til dem. ”Forlad flyet!” råbte han. Kaptajnen kom Asger til undsætning. Han tog fat i
den ældre mand og fik ham og at stå. ”Kom så afsted!” sagde kaptajnen, ”Jeg tager din hustru med,” greb fat i

hende, hev hende ud og tog hende op over skulderen, skyndte sig derefter så hurtigt han kunne.
Flyet var begyndt at synke. Juliane, pigerne og Michael var rædselsslagne.

Om forfatteren
INGRID OLDENBURG er født og opvokset på landet, i Undløse, Nordvestsjælland. Hun er uddannet som
både sygehjælper og hudterapeut og har arbejdet inden for sygeplejen, både hospitalsvæsen og ældrepleje.
Desuden inden for Civilforsvaret. I 2015 udkom hendes erindringsbog Min oldefars købmandsgaard – En

familiehistorie fra Fredericia.
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