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Iners Frank J\u00e6ger Hent PDF »Iners traver ubekymret ud i verden, i vadsækken har han kun sin fløjte og
sin pibe samt et brød, som han kan spise af så tit det skal være uden at spise det op. Han møder et par andre
fløjtespillere og kommer til en kro, hvor han får bønderne til at danse under sommermånen til sit spil. Men da

han træffer Ene og hendes besynderlige familie, bliver det klart at han ikke er nogen helt troskyldig
efterkommer af de romantiske vandrere. Først afhænder han Enes bror til en dværg. Derpå vrager han Ene

selv, som elsker ham af hjertet - hendes eneste forseelse er at hun har forsøgt at lære ham ordentlige manerer -
til fordel for den smældfede Sulle So. Og ikke nok med det, han sælger hende til slut for penge. Den som vil
vide besked med de dæmoniske sider hos forfatteren, kan henvises til disse afsnit.« Tage Skou-Hansen i

Danske digtere i det 20. århundrede

 

»Iners traver ubekymret ud i verden, i vadsækken har han kun sin
fløjte og sin pibe samt et brød, som han kan spise af så tit det skal
være uden at spise det op. Han møder et par andre fløjtespillere og

kommer til en kro, hvor han får bønderne til at danse under
sommermånen til sit spil. Men da han træffer Ene og hendes
besynderlige familie, bliver det klart at han ikke er nogen helt

troskyldig efterkommer af de romantiske vandrere. Først afhænder
han Enes bror til en dværg. Derpå vrager han Ene selv, som elsker
ham af hjertet - hendes eneste forseelse er at hun har forsøgt at lære
ham ordentlige manerer - til fordel for den smældfede Sulle So. Og
ikke nok med det, han sælger hende til slut for penge. Den som vil
vide besked med de dæmoniske sider hos forfatteren, kan henvises til

disse afsnit.« Tage Skou-Hansen i Danske digtere i det 20.
århundrede
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