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Da Konsul Petersen på sin rejse hjem til Færøerne frier til sin unge kahytsjomfru, sender det jordskælv
igennem det lille samfund deroppe. Men selvom en kahytsjomfru er aldeles upassende for en mand af hans
statur, er der dog alligevel noget ved den unge piges væsen, der får ham til at kaste sig ud i eventyret. Dog
frygter han sin husholderske Olevines reaktion. Olevine, der har passet hus for ham i mange år, er et
dydsmønster man kan vende og dreje og undersøge med forstørrelsesglas uden at finde en eneste fejl hos; en
dygtig skabning, men ikke af kød og blod. Og hendes dom er hård og brutal. Den nye konsulinde passer slet
ikke ind i det gode selskab, og det får hun straks at mærke.
Men Olevine gemmer på en hemmelighed, og da en fremmed dukker op i det lille samfund, er det den lille
konsulinde, der må tage affære …Jørgen Falk Rønne (1865-1939), dansk præst og forfatter. Han var
udstationeret som sognepræst i Sandoy på Færøerne i seks år og blev så betaget af landet og dets folk, at han
kastede sig ud i forfattergerningen, først med "Færøerne" fra 1900, en saglig skildring af befolkningen, og
dernæst med novellesamlingen "En modig pige", der i dag regnes blandt hans bedste. Senere fulgte en lang
række romaner og noveller ofte med motiver fra Færøerne. Hans bøger vandt stor popularitet på grund af deres
underholdende fortællinger og gode humør, og næsten alle er trykt i flere oplag.
Kurt er ellers ikke velset i familien. Hauberg, busassistent: Anna Henriques-Nielsen: Garrich, berider: Per
Wiking: En stuepige: Judy Gringer. 6 år Christen Degn, 3 år Anna Kirstine, 0 år Gårdskarlen Lægen Oscar,
fisker Hans Peter, fisker Maren, tyende Konsulinden Skorstensfejeren Hyrdinden Kong Frederik VII Grevinde

Danner Fru Byfoged Lærer Høm Fiskerkone Børn Desuden medvirker: En tidlig turist En.
I dette afsnit afslører Mathilde sig som en sladdertante på niveau med Misse og konsulinden, og Martin
kommer til at bande mere end han egentlig bryder sig om. konstaterer Dorte Sørensen, der snuppede 2. dk.
The Media Council for Children and Young People Cinematheque The Cinematheque Jørgensen), skuespiller;
Else-Marie (Konsulinden), skuespiller; Bendt Rothe (Baron von Rydtger), skuespiller; Axel Str ø. Og lige
efter Fru Gitte Graa i fuld krigsmaling. 1894, dansk forfatter. 1847-11. dk Fra Tørsleffs blå bagebog:
Konsulindens chokoladekage Opskrift på 1 kage i sandkageform Dej: 3 hele æg, ½ dl stærk kaffe, 250 gram
sukker (helst rørsukker), 1 tsk. JØRGEN: Lad det være sagt så tydeligt som muligt - vi fra mit parti - vi vil
med al vor magt forsøge at imødegå den skadelige tendens i. Og så elsker jeg, når konsulinden synger for til
sølvbrylluppet.
KONSULINDENS CHOKOLADEKAGE : 3 æg: ½ dl stærk kaffe: 250 g sukker: 1 tsk vanillesukker: 125 g
hvedemel: 2 spsk cacao Olivia Levison. Remove; In this conversation. Jonna Anker Kreutz, Actress: Sexton
Blake.

