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alt andet også er forandret – på et stort hotel. Gennem festerne følger vi de to familier på Bisgaard og
Kristiansminde, men også mange af deres gæster, der for det meste er lige så ihærdigt optaget af at tilpasse sig
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fortælling om den gamle bondekulturs endelige opløsning i den moderne verden.
Bogen er indlæst af Paul Hüttel, der er uddannet skuespiller fra Odense Teater. Han har uden for teatret

desuden markeret sig i flere film- og tv-roller, bl.a. i Balladen om Carl-Henning, Matador og TV2s Pyrus-
julekalendere.
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Der er Mærkedage der skal fejres – en konfirmation i 1934, et
sølvbryllup i 1967 og en tresårsdag i 2003. Det sker i Staun

Forsamlingshus, så længe det er der, og så – da alt andet også er
forandret – på et stort hotel. Gennem festerne følger vi de to familier
på Bisgaard og Kristiansminde, men også mange af deres gæster, der
for det meste er lige så ihærdigt optaget af at tilpasse sig skiftende
tider og skikke som af at følge deres helt egne længsler. Mærkedage

er en både tragisk og lattermild fortælling om den gamle
bondekulturs endelige opløsning i den moderne verden.

Bogen er indlæst af Paul Hüttel, der er uddannet skuespiller fra
Odense Teater. Han har uden for teatret desuden markeret sig i flere
film- og tv-roller, bl.a. i Balladen om Carl-Henning, Matador og

TV2s Pyrus-julekalendere.
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