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Farmors stemme Ole Jonshøj Hent PDF Ole Jonshøj dyrker og raffinerer i "Farmors stemme" den gode, gamle
historie, hvor hændelser sættes i gang ved at tilrejsende pludselig blander sig, eller ved at begivenheder på
stor afstand i tid pludselig kobles sammen. Fortællingerne spreder sig over tid og foregår i mange forskellige

lande, men fælles for dem er, at det overnaturlige spiller en væsentlig rolle.

Jonshøjs fundament af almen viden, hans forråd af spændende detaljer og – ikke mindst – hans fine sans for
beskrivelser af tid, sted og personer giver hans fabulerende fortællinger et præg af umiddelbarhed.

Indhold: "Perlen og korset", "Til Skaberens glæde", "Sangen fra Sienna", "Farmors stemme", Dippe dippe
Due", "Bækken og Bosse" og Fyrrekoglen".

Ole Jonshøj (1914-2004) blev født i København og uddannet læge. Da han havde taget sin afsluttende
eksamen flyttede han til Jylland, hvor han praktiserede, indtil han gik på pension i 1980. Først da begyndte
han at skrive bøger. Debuten kom med "Min onkels violin – og andre fortællinger" i 1986 og siden fulgte
yderligere to skønlitterære bøger samt en erindringsbog om livet som læge op gennem det 20. århundrede.
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