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Ødelæggeren går forbi H.P. Jacobsen Hent PDF "Havde han da noget at være bange for? Havde han gjort sig
skyldig i noget, som kongen med rette kunne anklage ham for? Nej, han var uden skyld, det kunne hans ba‘al

bevidne, den Mægtige selv, muligvis. Han havde intet gjort eller tænkt eller drømt, som hans ba‘al ikke
havde tilskyndet ham til og billiget ved at give hans gerninger og tanker sin velsignelse."

H.P. Jacobsens roman "Ødelæggeren går forbi" fortæller den bibelske historie om Israels første konge, Saul,
som regerede omkring 1040-1005 f.Kr.

Sauls had til David vokser frem, efter Gud vælger, at det er David, en ung hyrdedreng, der skal efterfølge Saul
på tronen i stedet for Sauls egen søn Jonatan. Guds beslutning fører til utallige bestræbelser fra kong Saul for
at slå David ihjel. "Ødelæggeren går forbi" efterfølges af "De blodige gerninger", som fortæller om Davids

egen regeringstid over Israel.

Den danske forfatter Hans Peter Jacobsen eller H.P. Jacobsen (1892-1973) skrev en lang række romaner,
særligt i krimigenren. H.P. Jacobsen er endvidere kendt for at være far til den folkekære forfatter Cecil

Bødker.

 

"Havde han da noget at være bange for? Havde han gjort sig skyldig
i noget, som kongen med rette kunne anklage ham for? Nej, han var

uden skyld, det kunne hans ba‘al bevidne, den Mægtige selv,
muligvis. Han havde intet gjort eller tænkt eller drømt, som hans
ba‘al ikke havde tilskyndet ham til og billiget ved at give hans

gerninger og tanker sin velsignelse."

H.P. Jacobsens roman "Ødelæggeren går forbi" fortæller den bibelske
historie om Israels første konge, Saul, som regerede omkring 1040-

1005 f.Kr.

Sauls had til David vokser frem, efter Gud vælger, at det er David,
en ung hyrdedreng, der skal efterfølge Saul på tronen i stedet for

Sauls egen søn Jonatan. Guds beslutning fører til utallige
bestræbelser fra kong Saul for at slå David ihjel. "Ødelæggeren går
forbi" efterfølges af "De blodige gerninger", som fortæller om

Davids egen regeringstid over Israel.

Den danske forfatter Hans Peter Jacobsen eller H.P. Jacobsen (1892-
1973) skrev en lang række romaner, særligt i krimigenren. H.P.
Jacobsen er endvidere kendt for at være far til den folkekære

forfatter Cecil Bødker.
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