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Befrielsens ø Lise S\u00f8elund Hent PDF Det er mange gange de små historier, der er de mest

tankevækkende. I bogen om den danske eneboer præsenteres vi for en mand, der har taget nogle modige valg,
der jo altid implicerer fravalg. I det moderne samfund er der flere og flere, der foretrækker at bo alene. Ikke
ligefrem på en øde ø, men måske er eneboeren Henrik Enevoldsen en single i svøb, for også singler går imod
normer og prøver nye veje. Idéhistoriker Lise Søelund har fået kig på mange af den slags specielle historier
og har skrevet følgende bøger: Kulturens vilkår i en globaliseringstid. Alting har en tid. Da sandheden kom

på mode. På spring med Kierkegaard. Kunsten at danne mennesker. Den fortabte søn. En verden af
stereotyper. Uddrag af bogen: Deliverance Island eller Befrielsens Ø. Her lå nu 16 forslåede, forrevne og

forvirrede søfolk, som forsøgte at komme til sig selv. Det fik de god tid til, for der gik tre år, før et skib kom
forbi og kunne tage dem med hjem. På det tidspunkt var der kun fem søfolk tilbage, og hvad der blev af
resten, står endnu hen i det uvisse. Det eneste, der kan antyde, at der var foregået nogle drabelige og

ubehagelige ting blandt de 16 mænd på den øde ø, er den ene af de fem overlevendes udtalelse: "Jeg har i de
tre år set så forfærdelige ting, at jeg ikke længere ønsker at leve blandt mennesker." Om forfatteren: Lise
Søelund, født 1957. Cand.mag. i idéhistorie og forfatter. Har været undervisningsassistent i flere kirker i

Silkeborg og er nu ansat som filosof ved Silkeborg Bibliotekerne. Hun har skrevet bøger om filosofi, teologi
og pædagogik og er en aktiv foredragsholder med en særlig forkærlighed for Søren Kierkegaards

forfatterskab.

 

Det er mange gange de små historier, der er de mest tankevækkende.
I bogen om den danske eneboer præsenteres vi for en mand, der har

taget nogle modige valg, der jo altid implicerer fravalg. I det
moderne samfund er der flere og flere, der foretrækker at bo alene.

Ikke ligefrem på en øde ø, men måske er eneboeren Henrik
Enevoldsen en single i svøb, for også singler går imod normer og

prøver nye veje. Idéhistoriker Lise Søelund har fået kig på mange af
den slags specielle historier og har skrevet følgende bøger: Kulturens
vilkår i en globaliseringstid. Alting har en tid. Da sandheden kom på
mode. På spring med Kierkegaard. Kunsten at danne mennesker. Den



fortabte søn. En verden af stereotyper. Uddrag af bogen: Deliverance
Island eller Befrielsens Ø. Her lå nu 16 forslåede, forrevne og

forvirrede søfolk, som forsøgte at komme til sig selv. Det fik de god
tid til, for der gik tre år, før et skib kom forbi og kunne tage dem
med hjem. På det tidspunkt var der kun fem søfolk tilbage, og hvad
der blev af resten, står endnu hen i det uvisse. Det eneste, der kan
antyde, at der var foregået nogle drabelige og ubehagelige ting

blandt de 16 mænd på den øde ø, er den ene af de fem overlevendes
udtalelse: "Jeg har i de tre år set så forfærdelige ting, at jeg ikke
længere ønsker at leve blandt mennesker." Om forfatteren: Lise

Søelund, født 1957. Cand.mag. i idéhistorie og forfatter. Har været
undervisningsassistent i flere kirker i Silkeborg og er nu ansat som
filosof ved Silkeborg Bibliotekerne. Hun har skrevet bøger om

filosofi, teologi og pædagogik og er en aktiv foredragsholder med en
særlig forkærlighed for Søren Kierkegaards forfatterskab.
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