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Hyrder Peter Seeberg Hent PDF Forlaget skriver: Hyrder var egentlig en radioroman. Den blev bestilt af
Danmarks Radio, hvor den blev oplæst fra 9.-30. august 1970, før den udkom på tryk senere samme år.

Igennem romanen følger vi Leo Gray, som til at begynde med lever en uengageret tilværelse som
socialarbejder, indtil han kommer ud for en trafikulykke. Leo reduceres herefter fra billedligt talt er være
hyrde for andre til at være et får, der selv har brug for en hyrde til at tage vare på sig. Denne omvending

kommer til at udkrystallisere romanens tematik: at vi ikke egenhændigt rummer nøglen til vores frelse, men at
meningen med livet må søges i vores relationer og omsorg for hinanden. Hyrder er en smuk og

tankevækkende fortælling om kærlighed og utroskab og om det at være hjælper og det at være hjælpeløs. Den
trækker i sit billedsprog ofte på et evangelisk stof, men rummer også mange og dybere både samfundskritiske
og mytologiske lag. Det er, som forfatteren Per Højholt har udtrykt det, en af den slags bøger, som man selv

efter flere gennemlæsninger bare har lyst til at læse igen.
Udkommer som del af en serie tekstkritiske Seeberg-udgaver på planmæssigt 11 bind udgivet i et samarbejde
mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal. Serien bringer forfatterens værker nyetableret
på baggrund af førsteudgaverne og med indførende noter samt introducerende efterskrifter skrevet af nogle af

landets fremmeste kendere af forfatterskabet.

 

Forlaget skriver: Hyrder var egentlig en radioroman. Den blev bestilt
af Danmarks Radio, hvor den blev oplæst fra 9.-30. august 1970, før
den udkom på tryk senere samme år. Igennem romanen følger vi Leo
Gray, som til at begynde med lever en uengageret tilværelse som
socialarbejder, indtil han kommer ud for en trafikulykke. Leo

reduceres herefter fra billedligt talt er være hyrde for andre til at
være et får, der selv har brug for en hyrde til at tage vare på sig.

Denne omvending kommer til at udkrystallisere romanens tematik: at
vi ikke egenhændigt rummer nøglen til vores frelse, men at

meningen med livet må søges i vores relationer og omsorg for
hinanden. Hyrder er en smuk og tankevækkende fortælling om
kærlighed og utroskab og om det at være hjælper og det at være
hjælpeløs. Den trækker i sit billedsprog ofte på et evangelisk stof,
men rummer også mange og dybere både samfundskritiske og

mytologiske lag. Det er, som forfatteren Per Højholt har udtrykt det,
en af den slags bøger, som man selv efter flere gennemlæsninger

bare har lyst til at læse igen.
Udkommer som del af en serie tekstkritiske Seeberg-udgaver på
planmæssigt 11 bind udgivet i et samarbejde mellem Det Danske

Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal. Serien bringer forfatterens
værker nyetableret på baggrund af førsteudgaverne og med

indførende noter samt introducerende efterskrifter skrevet af nogle af
landets fremmeste kendere af forfatterskabet.
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