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Vestenvind Martin Jensen Hent PDF "Vestenvind" er en kollektivroman fra et missionsk sogn i Thy i

trediverne. Den udkom i 1942 og fik tildelt Kollegernes Ærespris. Som Hans Kirk kendte Martin Jensen de
missionske og var både kritisk og forstående over for dem. Og som Kirk var Martin Jensen kommunist og
kunne være meget skarp. Det bondesamfund, han skildrer, er ikke Morten Korch-idyl, men præget af

landarbejdernes fagforeningskamp og bøndernes halvfascistiske sammenslutning LS. Og det er ikke kønsløse
glansbilleder, vi hører om. En pige siger, at hun altid lader trusserne ligge hjemme, når hun skal til Dyrskue,
for det er mere praktisk. Og den meget troende pige, der til sin usigelige lykke bliver gift med den beundrede

præst, får et chok, da han på bryllupsnatten hvæsen hende ind i øret: Hvorfor er du så død i sværen?
Forfatteren Martin Jensen er i dag stort set gået i glemmebogen, men det fortjener han ikke. "Vestenvind" er

en både barsk, munter og medrivende fortælling fra en ikke så fjern fortid.

 

"Vestenvind" er en kollektivroman fra et missionsk sogn i Thy i
trediverne. Den udkom i 1942 og fik tildelt Kollegernes Ærespris.
Som Hans Kirk kendte Martin Jensen de missionske og var både
kritisk og forstående over for dem. Og som Kirk var Martin Jensen
kommunist og kunne være meget skarp. Det bondesamfund, han

skildrer, er ikke Morten Korch-idyl, men præget af landarbejdernes
fagforeningskamp og bøndernes halvfascistiske sammenslutning LS.
Og det er ikke kønsløse glansbilleder, vi hører om. En pige siger, at
hun altid lader trusserne ligge hjemme, når hun skal til Dyrskue, for
det er mere praktisk. Og den meget troende pige, der til sin usigelige
lykke bliver gift med den beundrede præst, får et chok, da han på
bryllupsnatten hvæsen hende ind i øret: Hvorfor er du så død i
sværen? Forfatteren Martin Jensen er i dag stort set gået i

glemmebogen, men det fortjener han ikke. "Vestenvind" er en både



barsk, munter og medrivende fortælling fra en ikke så fjern fortid.
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