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Mine egne veje Jane Aamund Hent PDF Forlaget skriver: Vidnesbyrd fra Vestjyllands herregårde til de
bonede gulve i København fra dengang overklassen endnu ikke var en truet art til nu, hvor de er blevet

det. Mød den københavnske og nordsjællandske overklasses uvorne børn i kirke og til fest, taxachaufføren
Besim, som kører Danmark tynd for velhaverne og den karismatiske levemand baron Raben-Levetzau fra
Aalholm slot, som gerne trykkede på speederen i alle livets henseender. Den kongelige hoffotograf Anne-
Lise, som blev gift med prins Valdemar med det karakteristiske æggehoved, og insisterede på at hedde

prinsesse. De fatale og stærke kvinder, specielt den smukke og forførende skuespillerinde og
skibsredderdatter Gerda Elisabeth Borchgrevink og den frygtløse modstandskvinde og hestetæmmer Varinka
Muus. Og ikke mindst hele holdet af dansende damer medio fyrrerne, som holdt sig fit og dansede ballet iført
strutskørt og dronningens design til stor applaus. Mine egne veje - i overklassen, der forsvandt, underfundige

og til tider ualmindeligt morsomme fortællinger om Jane Aamunds interessante, inspirerende og måske
pudsige møder med de mennesker, hun har mødt på sin vej gennem overklassen.
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