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Nye strandingshistorier Ludvig Mylius-Erichsen Hent PDF "Nye strandingshistorier" fra 1905 slutter sig til
samlingen "Strandingshistorier" fra 1901 og beretter flere historier om strandinger på den jyske Vestkyst, om
farefuld redning, de gange hvor man ikke kunne stille op og ligene drev i land, og om folk, der ikke undser
sig for at plyndre vragene. Kostelig er historien om dengang et skib med kinesisk besætning drev i land, og
de måbende vestjyder så på de fremmede: "Mange Slags Sprog har vi hørt herude, Jøsses ja, mange fler end
som baade Præst og Herredsfoged kan magte, men aldrig saadan noget Pludder som Kinesisk: de snadrede
ligesom Ænder. Naar en ser kinesisk Skrift paa en Tedaase, kan en da sige sig selv, at den Slags Krimskrams
kan ikke blive til et rigtigt Sprog. Der er det grimme Øjesyn ved en Kineser, en véd aldrig, hvor en har hans

Øjne henne, han maa jo kunde se udad til begge Sider ligesom et Kreatur."

 

"Nye strandingshistorier" fra 1905 slutter sig til samlingen
"Strandingshistorier" fra 1901 og beretter flere historier om

strandinger på den jyske Vestkyst, om farefuld redning, de gange
hvor man ikke kunne stille op og ligene drev i land, og om folk, der
ikke undser sig for at plyndre vragene. Kostelig er historien om

dengang et skib med kinesisk besætning drev i land, og de måbende
vestjyder så på de fremmede: "Mange Slags Sprog har vi hørt

herude, Jøsses ja, mange fler end som baade Præst og Herredsfoged
kan magte, men aldrig saadan noget Pludder som Kinesisk: de

snadrede ligesom Ænder. Naar en ser kinesisk Skrift paa en Tedaase,
kan en da sige sig selv, at den Slags Krimskrams kan ikke blive til et
rigtigt Sprog. Der er det grimme Øjesyn ved en Kineser, en véd
aldrig, hvor en har hans Øjne henne, han maa jo kunde se udad til



begge Sider ligesom et Kreatur."
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