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Brorsons Billeder Marianne Hesselholt Hent PDF "Tvivl og tro, tænker biskoppen. Som to uadskillelige
slagsbrødre har de levet side om side i hans liv. Og skønt han har kæmpet imod af al sin kraft, har han ofte

været fristet af tvivlen. Af Satan, som ikke ville – nej, som ikke vil forlade ham…"

Biskop Brorson (1694-1764) levede et liv fyldt med modsætninger. Modsætninger mellem kærlighed og
angst, mellem tro og tvivl. Han startede som salmedigter og endte som biskop, men alligevel slap han aldrig
af med den nagende tvivl på kristendommen. Marianne Hesselholts "Brorsons billeder" er en erindringsrejse

fortalt fra Brorsons eget synspunkt gennem hans spændende men aldrig lette liv.

Den danske forfatter Marianne Hesselholt (f. 1943) er uddannet cand.mag. i fransk og dansk fra Aarhus
Universitet og arbejdede efterfølgende som gymnasielærer. Marianne Hesselholt har udgivet en lang række
novellesamlinger samt historiske og biografiske romaner. I sine noveller har hun blandt andet beskæftiget sig

med sygdommen demens.

 

"Tvivl og tro, tænker biskoppen. Som to uadskillelige slagsbrødre
har de levet side om side i hans liv. Og skønt han har kæmpet imod
af al sin kraft, har han ofte været fristet af tvivlen. Af Satan, som

ikke ville – nej, som ikke vil forlade ham…"

Biskop Brorson (1694-1764) levede et liv fyldt med modsætninger.
Modsætninger mellem kærlighed og angst, mellem tro og tvivl. Han
startede som salmedigter og endte som biskop, men alligevel slap
han aldrig af med den nagende tvivl på kristendommen. Marianne
Hesselholts "Brorsons billeder" er en erindringsrejse fortalt fra

Brorsons eget synspunkt gennem hans spændende men aldrig lette
liv.

Den danske forfatter Marianne Hesselholt (f. 1943) er uddannet
cand.mag. i fransk og dansk fra Aarhus Universitet og arbejdede
efterfølgende som gymnasielærer. Marianne Hesselholt har udgivet
en lang række novellesamlinger samt historiske og biografiske

romaner. I sine noveller har hun blandt andet beskæftiget sig med
sygdommen demens.
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