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Hestestormen Franz Berliner Hent PDF "Tør du tage ansvaret?" – "Der er ikke tale om at turde tage ansvaret,
" sagde Mor. "Der er tale om at turde give det fra sig. Har de ikke kun godt af at prøve? Hvorfor skal vi altid
holde dem nede, vi voksne? Skal de ikke have ansvar og selvstændighed, måske?" I 'Hestestormen' lader

forældrene på en lille gård i Østjylland deres fire børn passe 'Bedriften', som består af fire heste, en hund, en
kat, en skildpadde og to marsvin. Faren er betænkelig ved at lade børnene om at passe dyrene en hel

weekend. Det er da heller ikke en lille opgave, og den bliver ikke mindre af, at der netop denne weekend
bliver snestorm, der resulterer i strømsvigt og at hestehegnet vælter. Børnene vokser med opgaven og opdager
ting ved sig selv og hinanden, som de ikke vidste var der. Del af Stribe-bøgerne. Franz Berliner (1930-2014)
var dansk forfatter. Han blev student fra Horsens Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz
Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954). Sommetider har det været i samarbejde med

hustruen Bibi, at Franz Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland er ofte omdrejningspunktet.
Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.
Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er gennemgående temaer i forfatterskabet,

og bag forfatterpennen fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et velfungerende
fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig

betydningsfulde og ønskede.

 

"Tør du tage ansvaret?" – "Der er ikke tale om at turde tage ansvaret,
" sagde Mor. "Der er tale om at turde give det fra sig. Har de ikke
kun godt af at prøve? Hvorfor skal vi altid holde dem nede, vi
voksne? Skal de ikke have ansvar og selvstændighed, måske?" I
'Hestestormen' lader forældrene på en lille gård i Østjylland deres
fire børn passe 'Bedriften', som består af fire heste, en hund, en kat,
en skildpadde og to marsvin. Faren er betænkelig ved at lade børnene
om at passe dyrene en hel weekend. Det er da heller ikke en lille
opgave, og den bliver ikke mindre af, at der netop denne weekend
bliver snestorm, der resulterer i strømsvigt og at hestehegnet vælter.

Børnene vokser med opgaven og opdager ting ved sig selv og
hinanden, som de ikke vidste var der. Del af Stribe-bøgerne. Franz



Berliner (1930-2014) var dansk forfatter. Han blev student fra
Horsens Statsskole og uddannede sig senere til radiotelegrafist. Franz

Berliner fik sin debut med novellesamlingen 'Evelyn' (1954).
Sommetider har det været i samarbejde med hustruen Bibi, at Franz
Berliner har skrevet sine bøger, og deres tid på Grønland er ofte
omdrejningspunktet. Mange af bøgerne henter stof fra grønlandsk
mytologi og handler ofte om brydningen mellem fortid og nutid.

Medmenneskelighed og de nære omgivelser omkring karaktererne er
gennemgående temaer i forfatterskabet, og bag forfatterpennen
fornemmer man tydeligt, at der ligger en forankret tro på, at et

velfungerende fællesskab med andre og gode fælles oplevelser kan
være en styrke, som kan få mennesker til at føle sig betydningsfulde

og ønskede.
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