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Taterkroen Erik Volmer Jensen Hent PDF "Afvejen, Tater!" Hans Stemme var hæs af Træthed. Tateren lo, saa
alle hans hvide Tænder blev synlige. "Gaa selv af Vejen! ... Giv hid, dine Penge og dit gode Tøj. Maaske jeg
vil skaane dit Liv." "Jeg har ingen Penge. Og mit tøj har jeg selv Brug for." Rytteren forsøgte at spore Hesten
til at ride Tateren ned, men det udpinte Dyr var gaaet i Staa og nægtede at sætte sig i Gang igen. Med sine

dybtliggende Øjne spejdede Tateren forbi den fremmede imod Rytterflokken, der hvirvlede over
Lyngbakkerne ned mod Dalens Bund. "Den, der ikke vil høre, maa føle!" brummede han. Dette er en klassisk
fortælling om sammenstødet mellem rig og fattig – magthaveren på den ene side og en desperat underklasse
på den anden. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Erik Volmer
Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens dyb", der blev udgivet under

pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et væld af spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne
og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den sorte død" (1943), "Det blodige kup"
(1943) og "Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige pseudonymer.

 

"Afvejen, Tater!" Hans Stemme var hæs af Træthed. Tateren lo, saa
alle hans hvide Tænder blev synlige. "Gaa selv af Vejen! ... Giv hid,
dine Penge og dit gode Tøj. Maaske jeg vil skaane dit Liv." "Jeg har
ingen Penge. Og mit tøj har jeg selv Brug for." Rytteren forsøgte at
spore Hesten til at ride Tateren ned, men det udpinte Dyr var gaaet i
Staa og nægtede at sætte sig i Gang igen. Med sine dybtliggende

Øjne spejdede Tateren forbi den fremmede imod Rytterflokken, der
hvirvlede over Lyngbakkerne ned mod Dalens Bund. "Den, der ikke
vil høre, maa føle!" brummede han. Dette er en klassisk fortælling
om sammenstødet mellem rig og fattig – magthaveren på den ene
side og en desperat underklasse på den anden. Bogen er skrevet i og
med samtidens sprog og retskrivning. Den danske forfatter Erik
Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med

værket "I junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin
South. Han udgav herefter et væld af spændende bøger, der ofte er



hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet
udgivet titlerne "Den sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og
"Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev udgivet

under forskellige pseudonymer.
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