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Degnens forunderlige fortællinger Torben Kragh Jensen Hent PDF Dette andet bind af Degnens forunderlige
fortællinger rummer som foregående bog en række små fortællinger, der læner sig tæt op ad de folkeeventyr,
vi alle kender fra barndommen. Der er en hyggelig genkendelse ved at læse denne type fortællinger, og
forfatteren er dybt fortrolig med stilen. Han indarbejder let de talrige gammeldags ord og vendinger, som

lokker læseren med ind i aftenhyggen i de små lavloftede bondestuer, hvor man i gamle dage sad og fortalte
historier ved petroleumslampens skær. I fortællingerne såvel som i sproget er der plads både til det

humoristiske og det let sentimentale. De to stemninger blandes på fin vis i fortællingerne. Og så er der
færtællingernes særlige miljøer, herregårde, landsbyer, slotte, der skildres med stor troværdighed, forstået på
den måde, at de ellers eventyrlige fortællinger har en klangbund af realisme i skildringerne af livet på landet.
Uddrag af bogen Kongen havde smidt nathuen og sad ivrigt på sengekanten, fremlænet over bordet. På den
anden side stod kraniet og fulgte nøje hver en bevægelse på brættet og kommanderede rundt med Ole for at få

ham til at flytte de rigtige brikker for sig. Det kneb lidt med lyset, så for at kunne se brikkerne ordentlig
havde de plantet et vokslys på hovedskallen. Dråber af den flydende voks rendte nedover kraniet, men det var
der ingen, der lagde mærke til. Spillet optog dem. Da de havde spillet i timer, hvor snart den ene vandt og
snart den anden, var hoffolkene på den anden side af døren blevet urolige og havde hentet prinsessen. Selv
turde de ikke banke på soveværelsesdøren uopfordret, men hun gik bare lige ind. Der så hun noget, hun sent
skulle glemme. I den dunkle sovekammerbelysning sad hendes far og spillede skak med et knokkelhoved, der

havde et lys plantet på hovedskallen. Om forfatteren Torben Kragh Jensen (født 1950). Flyttede som
trettenårig ind på Vindinge Gl. Skole, hvor han nu bor igen siden 2003. I mellemtiden har han boet mange år
på Samsø og fire år i Mocambique, hvor han har arbejdet som pædagog med handicappede og psykisk syge.
Derudover har han været aktiv som kommunalpolitiker og arbejdet med børne- og egnsteater. Han har i årevis

skrevet kronikker og klummer til div. aviser og fagblade. Nu er han kirkesanger og driver desuden en
Bed&Breakfast i de gamle skolebygninger.

 

Dette andet bind af Degnens forunderlige fortællinger rummer som
foregående bog en række små fortællinger, der læner sig tæt op ad de
folkeeventyr, vi alle kender fra barndommen. Der er en hyggelig
genkendelse ved at læse denne type fortællinger, og forfatteren er
dybt fortrolig med stilen. Han indarbejder let de talrige gammeldags
ord og vendinger, som lokker læseren med ind i aftenhyggen i de



små lavloftede bondestuer, hvor man i gamle dage sad og fortalte
historier ved petroleumslampens skær. I fortællingerne såvel som i
sproget er der plads både til det humoristiske og det let sentimentale.
De to stemninger blandes på fin vis i fortællingerne. Og så er der
færtællingernes særlige miljøer, herregårde, landsbyer, slotte, der
skildres med stor troværdighed, forstået på den måde, at de ellers

eventyrlige fortællinger har en klangbund af realisme i skildringerne
af livet på landet. Uddrag af bogen Kongen havde smidt nathuen og
sad ivrigt på sengekanten, fremlænet over bordet. På den anden side

stod kraniet og fulgte nøje hver en bevægelse på brættet og
kommanderede rundt med Ole for at få ham til at flytte de rigtige
brikker for sig. Det kneb lidt med lyset, så for at kunne se brikkerne
ordentlig havde de plantet et vokslys på hovedskallen. Dråber af den
flydende voks rendte nedover kraniet, men det var der ingen, der

lagde mærke til. Spillet optog dem. Da de havde spillet i timer, hvor
snart den ene vandt og snart den anden, var hoffolkene på den anden
side af døren blevet urolige og havde hentet prinsessen. Selv turde de
ikke banke på soveværelsesdøren uopfordret, men hun gik bare lige

ind. Der så hun noget, hun sent skulle glemme. I den dunkle
sovekammerbelysning sad hendes far og spillede skak med et
knokkelhoved, der havde et lys plantet på hovedskallen. Om
forfatteren Torben Kragh Jensen (født 1950). Flyttede som

trettenårig ind på Vindinge Gl. Skole, hvor han nu bor igen siden
2003. I mellemtiden har han boet mange år på Samsø og fire år i

Mocambique, hvor han har arbejdet som pædagog med handicappede
og psykisk syge. Derudover har han været aktiv som

kommunalpolitiker og arbejdet med børne- og egnsteater. Han har i
årevis skrevet kronikker og klummer til div. aviser og fagblade. Nu
er han kirkesanger og driver desuden en Bed&Breakfast i de gamle

skolebygninger.
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