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Omkring gadekæret J\u00f8rgen Falk R\u00f8nne Hent PDF Havet bærer til fra time til time; hver flodbølge
har sit at lægge til landet og arbejder hele tiden – men landet, øen altså, skyder fra, den vil ikke, den vil være
sig selv, den vil ikke forandres med sine gode vilje … Alting har sin tid og sin plads på den lille, danske ø i
Kattegat. Men da en ny degn kommer til øen, sættes forandringer alligevel i gang, der vil få stor betydning

for de næste mange generationer. Degnens kæreste gerning er skolen, og hans bedste elever, Lars Bager, Peter
Thiesen og den kønne Juliane, kappes alle om at blive den bedste; en kappestrid der føres med ind i

voksenlivet. Lars og Peter, der begge er forelskede i Juliane, konkurrerer om pladsen som det lille samfunds
førstemand, men da den progressive gårdejer Vig kommer til øen for at bygge diger og dæmninger, vender de
sig begge mod den fremmede. Og Vig må lære, at end ikke kærligheden kan bane vej for forandring, hvis

ikke øen vil det selv… Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. 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.
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om at blive den bedste; en kappestrid der føres med ind i
voksenlivet. Lars og Peter, der begge er forelskede i Juliane,
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dæmninger, vender de sig begge mod den fremmede. Og Vig må
lære, at end ikke kærligheden kan bane vej for forandring, hvis ikke
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kastede sig ud i forfattergerningen, først med "Færøerne" fra 1900,
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