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Mens Nordhavet bruser Jørgen Falk Rønne Hent PDF Forlaget skriver: Øen, der tårner sig op blandt de
brusende bølger, er et ensomt sted. Dens stejle klippevægge skærmer øens beboere fra havets voldsomme

rasen, men det afgrænser dem også fra omverdenen, for kun en modig mand tør bestige dens bjerge. I mange
måneder har øens beboere desperat spejdet efter det skib, der skulle bruge provianter til øen, for høsten har
slået fejl og dyrene på gårdene er syge. Kun i præstens gård findes der stadig forråd, og præstens datter

Elsebeth med de gavmilde hænder deler ud til de svageste. Forårets komme bringer endeligt kongens skib til
øen, og med sig bringer det også hr Clement, øens nye kapellan. Som skik byder dem, gifter Elsebeth sig med
sin fars nye hjælper, men Clement, der har gjort tjeneste på kongens krigsskibe, er streng og hård. Han viser
ingen barmhjertighed mod arme syndere, og Elsebeths gavmilde sind trues i hans nærvær. Det kommer til at

kræve al hendes styrke at finde glimt af kærlighed i den kolde jord …

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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