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Med dette fjerde bind af Degnens Forunderlige Fortællinger fortsætter forfatteren sin herlige serie med

uformindsket kraft og engagement. Som altid sprudler historierne af fortælleglæde og humor, så man som
læser er smittet fra første færd. Det fynske islæt fungerer som altid godt, og man fornemmer, at fortælleren har
noget på hjerte. Man bliver lokket med ind i en eventyrlig og fabulerende verden af fantastiske skabninger og

mærkværdige hændelser, så man sanser en forførende duft af alt det overraskende nye, der vælder op i
sprækken mellem virkelighed og fantasi.

”Kongen af Fyn” rummer en skatkiste af friske historier, som man for århundreder siden kunne have hørt dem
fortalt i de lavtloftede bondestuer rundtom i de små landsbyer. Her, hvor man sad sammen om

petroleumslampen og delte den slags beretninger, mens tusmørket sænkede sig over de stråtækte gårde.

Uddrag af bogen
Da den krogryggede troldkvinde var kommet, betroede han hende sin mistanke. Der var noget i gære ved

Dronningens hof, og han ville vide, hvad det var.
Den gamle gned først sin lange krogede næse, men så glimtede hendes små snu øjne, og hun var klar til at

give ham et råd.
– Hofdamer sladrer. De kan simpelthen ikke holde tand for tunge, og sker der noget gedulgt ved Dronningens
hof, da ved de det, og det er bare et spørgsmål om tid, inden deres små rosenrøde munde løber over med,

hvad hjertet er fuld af. Det skal jeg nok komme efter.
– Giv mig blot tre dage, så skal jeg komme tilbage med besked.

Kongen takkede hende og gav hende en guldring.
– Dette er for din gode vilje, og løser du mysteriet til min tilfredshed, så er der endnu en ring til dig.

Kællingen nejede så dybt, hun kunne, og skyndte sig derfra.

Om forfatteren
Torben Kragh Jensen (f. 1950) bor i Vindinge Gamle Skole på Fyn. Foruden at være foredragsholder, forfatter
og kirkesanger er han flygtningevært og involveret i det kommunale integrationsarbejde. Han har tidligere

arbejdet med psykisk syge og handicappede bl.a. i Mozambique. Han har været kommunalpolitiker på Samsø
i en del år og har arbejdet med egns- og børneteater.
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fungerer som altid godt, og man fornemmer, at fortælleren har noget
på hjerte. Man bliver lokket med ind i en eventyrlig og fabulerende
verden af fantastiske skabninger og mærkværdige hændelser, så man
sanser en forførende duft af alt det overraskende nye, der vælder op i

sprækken mellem virkelighed og fantasi.
”Kongen af Fyn” rummer en skatkiste af friske historier, som man
for århundreder siden kunne have hørt dem fortalt i de lavtloftede
bondestuer rundtom i de små landsbyer. Her, hvor man sad sammen

om petroleumslampen og delte den slags beretninger, mens
tusmørket sænkede sig over de stråtækte gårde.

Uddrag af bogen



Da den krogryggede troldkvinde var kommet, betroede han hende sin
mistanke. Der var noget i gære ved Dronningens hof, og han ville
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