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Tvivl Knud Erik Pedersen Hent PDF Noveller. Kunne man forestille sig en litterær tradition omkring andre
erhverv end netop landbruget? Næppe. Men der har været ansatser til en industri-litteratur - i Sovjetunionen
under stalinismen, hvor magthavere "inspirerede" forfatterne til værker som Cement!I Danmark er der en lang
og folkelig tradition for at beskrive landbruget, det åbne land og landsbyerne som miljø og kulturform. Tænk
på folkelige forfattere som Skjoldborg, Aakjær og såmænd også Morten Korch! En litteratur- og kulturform,
som var anderledes, måske mere "naturlig" og under alle omstændigheder langt mere dansk end bykulturen
og de litteraturformer, der knytter sig til bykulturen - synes at være den almindelige mening. I dag skorter det

tilsyneladende på fortællinger, romaner og andre former for litteratur, der på et tidssvarende grundlag
beskriver og vurderer den morderne landbrugskultur.På denne baggrund udskrev Landbrugets Kulturfond en

konkurrence - for at få nogle nutidige skildringer af livet på landet. Marianne Jørgensens Tvivl vandt
konkurrencen, bl.a. fordi tvivl synes at være et dækkende udtryk for den herskende grundstemning i bogen,

og på landet. Hvad sker der? Her og nu? Og hvad skal der ske, når vi ikke er her mere?
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