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Under præstegårdens tag J\u00f8rgen Falk R\u00f8nne Hent PDF I 1840erne blussede missionsbevægelsen op

på den jyske hede. Den 12-årige Jørgen, hvis far i mange år har været præst i en lille by i Jylland, ser
pludseligt sig selv og hans familie udstødt, efter vækkelsesprædikanten Caspersen kommer til området.
Caspersen tordner mod syndens torne, og forbyder både dans, musik og latter. Jørgens far, en mild og

tålmodig mand, kæmper en fortvivlet kamp for sine sognebørn, mens nabo vender sig mod nabo og til sidst
mod ham selv. Jørgen Falk Rønne har med "Under præstegårdens tag" skildret den sociale og religiøse

konflikt, missionsbevægelsen startede i Danmark; et konflikt der vækker genlyd hele vejen op gennem tiden
til i dag. 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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