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Et græsstrå i vinden Erik Skyum-Nielsen Hent PDF Erik Skyum-Nielsen er nu klar med en samtalebog med
og om Jens Smærup Sørensen:

”Samtalerne i denne bog blev ført i løbet af tre gavmildt solbeskinnede sensommerdag i august 2015. Vi sad i
timevis i Vibeke og Jens Smærup Sørensens store, lyse stue i Nykøbing Mors, ved et lille, rundt bord foran en
gigantisk bogreol, men der blev også tid til gåture ned ad skrænten til fjorden. Tiden stod stille på en måde,

som viste sig at befordre rolig tankevirksomhed. Det var sæson for brombær. I tangen lå der tørre
Limfjordskrabbeskjold.”

Smærup er født i 1946 i Staun ved Nibe, og samtalen kommer til at begynde med ind på hans barndom på en
gård i landsbyen, om hvorfor og hvordan det gik til, at han brød op fra sit miljø, og hvordan han kom ind på
at skrive, ”en lille smule klodset, en lille smule sær, en lille smule fraværende, en lille smule indadvendt,”
som han nu opfatter sig selv som barn. Han var ikke god til landbrugsarbejde, han følte sig lidt ved siden af,

og det blev i bøgerne, han fandt sit rette element.
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