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Af uventet nåde er 9 nedslag i 9 liv. Vi befinder os et sted, vi ikke kender, men som vi alle sammen kunne
være rundet af, og derfor kender så udmærket. Lavmælt og langsommeligt fører Poul Løvborg os gennem
livet, som det kommer til os og kommer bag på os. Når tilværelsen tager en drejning, er det ikke altid med os
selv som arkitekt over eget liv. Ja, nok egentlig så langtfra. Tilværelsen tager form og farve af vores relationer
(eller mangel på samme), vores ophav og den måde, verden møder os på.
Hvad enten vi flygter fra noget, skal råde bod på noget eller skal gøre op med noget, bliver det i samspil med
de vilkår, vi ikke har magt over. Vi møder bl.a. den opblæste forfatter, der søger skrivero i sin hjemegn; den
forsagte og oversete Else, der pludselig bliver tilgodeset; den yppige og lidet kønne unge Gerda, hvis gode
hjerte og arbejdsomhed en dag bærer frugt, og den unge Rasmus, der sætter alt ind på at vinde Anita og det
halve kongerige. Alt imens betjent Madsen sørger for, at lov og orden opretholdes på en egn, hvor selvtægten
altid ligger på lur. Af uventet nåde" er en varm og næstekærlig bog, der i sin skildring af lillebyens skæve og
stille eksistenser arbejder med tydelige modsætninger - ude-hjemme, land-by, det oprindeligedet nye, tro-tvivl
- og den rejser en række etiske og moralske spørgsmål i sin diskussion af tilgivelse, soning og nåde. Kristeligt
Dagblad ★★★★ Fortællingerne er fine og fyldte med underspillet humor, poesi og dybde. Fyens Stiftstidende
Blev i 1972 udlært som automekaniker og har i mange år beskæftiget mig med reparation og konstruktion af

mange former for maskineri og har herved erhvervet stor erfaring med mekanisk bevægelse, kraftoverføring,
signaloverføring og kemi. Clipperen 'Ariel' maleri af John R. Udsnit af Rosenborgtapeterne om de danske
sejre i Skånske Krig (1675-79), udført af Bernt van der Eichen for Christian 5. 20. Mellemøsten er nu som
før et højaktivt brændpunkt i verden, og vil man forsøge at nå et spadestik dybere i forståelsen af de mange
religiøse, sekteriske og nationale konflikter og idelige magtkampe i regionen, må man søge. Bogen behandler
lidelsesproblemet, med Job som gennemgående person. a. Oplysende fremstilling af den arabiske verdens
historie fra senmiddelalderen til i dag set med arabernes øjne. En dreng tilbringer aftenen med sin veninde,
som han tidligere har erklæret sin kærlighed for og begær efter, men som ikke har fået sine følelser gengældt.
Man læse således en sang, der blev afsunget i anledning af bogtrykker Nicolaus Møllers bryllup med
Catharina Berling d. Oplysende fremstilling af den arabiske verdens historie fra senmiddelalderen til i dag set
med arabernes øjne.
Gestapo i Danmark. 56 - Undskyld. Bogen behandler lidelsesproblemet, med Job som gennemgående
person. Det gælder også mange kirkelige ledere og kirkesamfund, og der blæses til kamp fra såvel pavestol
som bispestol, fra katolikker som fra protestanter. Foto, Nina Lemvigh-müller. Man læse således en sang, der
blev afsunget i anledning af bogtrykker Nicolaus Møllers bryllup med Catharina Berling d. Dumme penge,
del 3. 196 - Starten på noget nyt Skrevet af AND | 05-04-2015 00:01:00 (Første gang).

