Pressemeddelelse
Flemming Jensens underholdende debut
genudgives i en luksusudgave
At forfatter og skuespiller Flemming Jensens hjerte banker for Grønland kommer ikke bag på nogen, der er vokset op med Nissebanden i
Grønland. Hans kærlighed strækker sig helt tilbage til 1970’erne, hvor
han var lærer i landet. Nu genudgives hans første fortælling om livet
på randen af indlandsisen, den humoristiske Vejledning i sælfangst.
Flemming Jensen fortæller i bogens nye forord om sit forhold til Grønlands natur og
befolkning:

»

Når jeg i disse små fortællinger lader den udsendte dansker – mig selv – optræde som
en klovn i forhold til en ham fremmed kultur, er det primært et ønske om at vise det
værdifulde i den forunderlige verden, der omgiver ham. Og som emmer af munter tolerance
og umiddelbar accept af forskellighed.«
Vejledning i sælfangst er en samling noveller – skrevet med glimt i øjet – om en ung
dansk lærers oplevelser i en bygd i Uummannaq-distriktet. Man sender en dansk mand
til Grønland for at tage sig af den kommende slægts udvikling: »En mand, der ikke kan
køre hundeslæde – ikke kan fange sæler – aldrig har haft et gevær i hånden«. Alt sammen
livsnødvendige egenskaber i bygden. Ja, han kan ikke engang landets sprog! Det kommer der
megen tankevækkende morskab ud af. Læreren ender med selv at lære noget, da han får …
vejledning i sælfangst.
Denne nye udgave er forsynet med et nyt slutkapitel om Flemming Jensens gensyn med
Grønland, hvor vi også kommer bag kulisserne under optagelserne af Nissebanden i Grønland.
Julekalenderen sættes op som teaterstykke i Cirkusrevyens telt den 21. november.
Flemming Jensen (f. 1948) debuterede i 1975 som forfatter og året efter som skuespiller.
Han er kendt fra skuespil og julekalendre og som politisk satiriker. Hans forfatterskab har
samme spændvidde: fra hyggelig humor til besk satire, der ofte mødes og går op i en højere
enhed.

Forlaget Alhambra har eksisteret siden 2016 og er et imprint under fagbogsforlaget Frydenlund, etableret i 1990.
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