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Legender Marcus Lauesen Hent PDF "Legender" er forfatter Marcus Lausesens genfortolkning af nogle af

Bibelens mest kendte legender og lignelser. "Guds tale var enkel som hans tanke var ren; mennesket derimod
forplumrede med tåbelig bedreviden den almægtiges klarhed. Gud kunne være blevet alvorligt vred, - var det
måske også, men viste det ikke. Tværtimod huede det ham at vise sine børn endnu større overbærenhed, og

da han jo nu af trist erfaring vidste, at det enkle ikke lå for os, gav han os legenden, der i billeder og
tildragelser, ad omveje, berettede om hans vilje med os. Derfor er kernen i legenderne, ligegyldigt hvad

klædebon de måtte vise sig i, altid en mindelse om Guds troskab mod de skabninger, han gav livet; og ved
det, legenderne betyder, bliver deres beretning sandhed." Marcus Lauesen (1907-75) var en dansk forfatter og

digter. Marcus Lauesen voksede op på Aabenraa-egnen i Sønderjylland inden genforeningen. Den
sønderjyske identitet er et genkommende tema i Marcus Lauesens forfatterskab.
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