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Kaptajnen på Mælkevej Jens Rosenhoff Christensen Hent PDF "Denne verdens fælder synes mangfoldige. De
følgende sider beretter om nogle af dem, og om hvordan vi kan slippe væk, hvis vi allerede er faldet i.

Denne indsigt har jeg fra Kaptajnen, som jeg mødte første gang da jeg var dreng, og uden hans mellemkomst
havde min verden i dag set meget anderledes ud.

Det er 25 år siden at jeg afsluttede nedskrivningen om Kaptajnens hus og tiden lige efter. Men aktørerne og
deres beretninger står stadigt meget tydeligt for mig.

I de måneder hvor jeg og andre vildfarne sjæle samledes i huset på Mælkevej, havde vi det tit ret morsomt.
Der blev fortalt mange dristige historier, og det skortede ikke på vittige indfald. Deltagernes personlige
beretninger kunne være triste eller oprørende, men ikke fremmede for tilhørerne. Vi havde alle vores egne

katastrofer at sammenligne med.

I årene efter har jeg haft det privilegium at viderebringe min erfaring til mange andre. Jeg har mødt
mennesker i svær havsnød og fået fortalt om hård sejlads på stormfuldt hav. Verden har vist mig nogle af sine
fælder, men jeg har - takket være Kaptajnen - og Don Pedro - lært at det er muligt at lægge dem bag sig, og at

se på verden med nye øjne."
Uddrag af bogen:

"Kaptajnen på Mælkevej" handler om en gruppe mænd, der mere eller mindre tilfældigt, mødes det samme
sted og deler deres historier med hinanden.

Fortælleren er nu 65 år og ser uden sentimentalitet tilbage i tiden. Som dreng mødte han Kaptajnen, der tilbød
ham eventyret og et bedre liv, end det han havde. Han genoplever nu i sit "testamente" sit liv som plejebarn

hos en fremmed familie - sin tilbagekomst og sit ophold hos Kaptajnen - og hvad der fulgte deraf.

Mod slutningen hører vi Kaptajnens egen historie og til sidst igen fortællerens. Denne viser sig ved nærmere
eftersyn at være alt andet end uskyldig. Mændene i Kaptajnens hus har i høj grad delt den dårlige

samvittighed over mord, jalousi og unødvendige tab; men deres mange oplevelser er langt fra forgæves.

"Kaptajnen på Mælkevej" er en bog om mænd og til mænd. Der bliver fokuseret på emner som mænd nok
sjældent åbent deler med hinanden.

249 sider.

Om forfatteren:
Jens Rosenhoff Christensen blev født 1940 på Frederiksberg i København lige ved Mælkevej, der nu for

længst er nedlagt.
Han har tidligere udgivet en digtsamling "Fra mit parcelhusliv" med egne fotos.

Nu er han forhenværende maskinarbejder og pensioneret folkeskolelærer og driver Galleri Blå, som er et lille
altelier og galleri i Roskilde. Han har udstillet sine egne malerier og fotos flere steder i landet.

 

"Denne verdens fælder synes mangfoldige. De følgende sider
beretter om nogle af dem, og om hvordan vi kan slippe væk, hvis vi

allerede er faldet i.

Denne indsigt har jeg fra Kaptajnen, som jeg mødte første gang da
jeg var dreng, og uden hans mellemkomst havde min verden i dag set

meget anderledes ud.

Det er 25 år siden at jeg afsluttede nedskrivningen om Kaptajnens



hus og tiden lige efter. Men aktørerne og deres beretninger står
stadigt meget tydeligt for mig.

I de måneder hvor jeg og andre vildfarne sjæle samledes i huset på
Mælkevej, havde vi det tit ret morsomt. Der blev fortalt mange

dristige historier, og det skortede ikke på vittige indfald. Deltagernes
personlige beretninger kunne være triste eller oprørende, men ikke
fremmede for tilhørerne. Vi havde alle vores egne katastrofer at

sammenligne med.

I årene efter har jeg haft det privilegium at viderebringe min erfaring
til mange andre. Jeg har mødt mennesker i svær havsnød og fået

fortalt om hård sejlads på stormfuldt hav. Verden har vist mig nogle
af sine fælder, men jeg har - takket være Kaptajnen - og Don Pedro -
lært at det er muligt at lægge dem bag sig, og at se på verden med

nye øjne."
Uddrag af bogen:

"Kaptajnen på Mælkevej" handler om en gruppe mænd, der mere
eller mindre tilfældigt, mødes det samme sted og deler deres historier

med hinanden.

Fortælleren er nu 65 år og ser uden sentimentalitet tilbage i tiden.
Som dreng mødte han Kaptajnen, der tilbød ham eventyret og et

bedre liv, end det han havde. Han genoplever nu i sit "testamente" sit
liv som plejebarn hos en fremmed familie - sin tilbagekomst og sit

ophold hos Kaptajnen - og hvad der fulgte deraf.

Mod slutningen hører vi Kaptajnens egen historie og til sidst igen
fortællerens. Denne viser sig ved nærmere eftersyn at være alt andet
end uskyldig. Mændene i Kaptajnens hus har i høj grad delt den
dårlige samvittighed over mord, jalousi og unødvendige tab; men

deres mange oplevelser er langt fra forgæves.

"Kaptajnen på Mælkevej" er en bog om mænd og til mænd. Der
bliver fokuseret på emner som mænd nok sjældent åbent deler med

hinanden.
249 sider.

Om forfatteren:
Jens Rosenhoff Christensen blev født 1940 på Frederiksberg i
København lige ved Mælkevej, der nu for længst er nedlagt.

Han har tidligere udgivet en digtsamling "Fra mit parcelhusliv" med
egne fotos.

Nu er han forhenværende maskinarbejder og pensioneret
folkeskolelærer og driver Galleri Blå, som er et lille altelier og

galleri i Roskilde. Han har udstillet sine egne malerier og fotos flere
steder i landet.
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