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Dugdråben Tage Elmholdt Hent PDF Forlaget skriver: Disse historier er fra en tid, da der endnu fandtes
originaler og skæve eksistenser. Engang kunne man f.eks. finde dem i en afsides flække ved en indsø i den
jyske provins, hvor de fristede et sparsomt og nøjsomt liv, og alligevel ikke undså sig for at have en del

fornøjelse ved det. 
Det første en tilrejsende bemærkede var, at urene her gik anderledes - ja ofte gik de slet ikke, for der var

ingen, som skulle nå noget. Skete det, at en af tidens modernistiske strømninger strejfede sognet, udviste man
en udstrakt tålsomhed, for man var på ingen måde imod det nye, blot alt kunne forblive ved det gamle At
nogle brushoveder gik rundt og påstod, at jorden var rund, tog man sig ikke af, for det kunne enhver jo se

ikke passede.
Den omstændighed, at tiden ikke fulgte med tiden gødede utvivlsomt jordbunden for, at disse originaler så
længe kunne overleve, og med dem de mange sære historier, som de aldrig blev trætte af at fortælle - og hvor

de generøst ødslede med overdrivelser. 
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