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Liliths bog Svend Borberg Hent PDF "Dette er Liliths bog, og mange mænds skæbnes bog.

Om begyndelsen ved vi kun dette, at en gammel mand, Kedor Laomer, døde i det oprindelige land, men hans
søn Kaschgai var den, der dræbte ham.

Thi mændene kom til Kedor Laomer, der var den øverste i sit folk og templets herre, og meldte ham, at hans
søn Kaschgai var en stor ufredsmand for alle og en jomfrukrænker. Og Kedor Laomer fandt da til sin søns

hede en kold kvinde, og han gav sin søn den kvinde til hustru, men hun var ufrugtbar."

Svend Borbergs "Liliths bog" er skrevet som en bibelfortælling. Kaschgai og hans folk bliver af hans far
tvunget på flugt gennem ørkenen, og det er på denne tur, at pigen Lilith bliver født. Det viser sig hurtigt, at

hun ikke er en almindelig pige, og mødet med hende bliver begyndelsen til enden for mange mænd.

Svend Borberg (1888-1947) var en dansk dramatiker, redaktør, kritiker og forfatter. Han blev Ridder af
Dannebrog i 1938.

 

"Dette er Liliths bog, og mange mænds skæbnes bog.

Om begyndelsen ved vi kun dette, at en gammel mand, Kedor
Laomer, døde i det oprindelige land, men hans søn Kaschgai var den,

der dræbte ham.

Thi mændene kom til Kedor Laomer, der var den øverste i sit folk og
templets herre, og meldte ham, at hans søn Kaschgai var en stor
ufredsmand for alle og en jomfrukrænker. Og Kedor Laomer fandt
da til sin søns hede en kold kvinde, og han gav sin søn den kvinde til

hustru, men hun var ufrugtbar."

Svend Borbergs "Liliths bog" er skrevet som en bibelfortælling.
Kaschgai og hans folk bliver af hans far tvunget på flugt gennem

ørkenen, og det er på denne tur, at pigen Lilith bliver født. Det viser
sig hurtigt, at hun ikke er en almindelig pige, og mødet med hende

bliver begyndelsen til enden for mange mænd.

Svend Borberg (1888-1947) var en dansk dramatiker, redaktør,
kritiker og forfatter. Han blev Ridder af Dannebrog i 1938.
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