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Lykkens land J\u00f8rgen Falk R\u00f8nne Hent PDF Oppe på Færøerne holdes traditionerne i hævd. Hver
har sin plads og sin gerning, og øerne selv har sit at skulle have sagt. Så da det nye præstepar ankommer til
øen, ryster mange af de gamle på hovedet, for den unge, yndige præstekone fru Pip opfører sig ikke som

folkene deroppe er vandt til. Og selvom man vel ikke kan forvente, at sådan et lille, udenlandsk menneske har
forstand på nogen ting, overrasker Pip alligevel øens beboere gang på gang. Hun synes ikke at være
interesseret i de andre danske embedsfruers gøren og laden, men bliver i stedet straks venner med

fattiglemmet huldre-Zacharis, der ikke har været sådan rigtig oveni hovedet, siden hans ungdoms kærlighed
frøs ihjel på toppen af bjerget. Heller ikke hendes mand, præsten Alfred, kan helt forstå sin kone, men han
ved dog én ting, som hans sognebørn ikke gør; at Pips store hjerte nok skal sejre over både traditionerne og
øen selv. 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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