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En gang i slutningen af 1100-tallet sidder Tue af Vestervig og skriver til Saxo, der på det tidspunkt netop er i
færd med at udfærdige sin krønike om Danmarks historie. Tue gør i sit brev ydmygt opmærksom på, at der er
et liv udenfor de mægtige kulturcentre: hvad enten det drejer sig omLund eller Lejre, Rom eller Roskilde. Der
er, fortæller Tue, hæderkronede thyboer, som har fået deres navne ristet i runesten. Det gælder ikke mindst Tor
Amdissøn, som havde tjent i kongens hird og lod opføre en borg og to kirker. For at påkalde sig Saxos
opmærksomhed lader Tue sine breve udforme som skriftruller.
Et årtusindskifte senere bliver Arnfred Borg bedt om at forsikre skriftrullerne, der er dukket op på et lokalt
værksted. Det bliver en underlig police, der vikler ham ind i en række tilfældige og dramatiske begivenheder.
Livet slår kolbøtter med den stillestående assurandør. Kort efter at skriftrullerne er dukket op, møder Arnfred
Ilse og hendes søn Søren, og han bliver opmærksom på omstændigheder omkring hans kones selvmord, da
skolekammeraten John vender hjem fra USA for at deltage i et skolejubilæum. Med sig bringer den
hjemvendte amerikaner en fortælling og en fortid, som Arnfred er vævet ind i, og som han umuligt kan
ignorere. De gamle skriftrullers eksistens fører til en række kriminelle handlinger, som kulminerer på ganske
dramatisk vis. Arnfred Borgs regelmæssige liv er forbi. Svend Sørensen, f. 1949, lærerddannet cewd Skive
seminarium, 1973.

Siden 1976 ansat som museumspædagog ved Thisted Museum. Svend Sørensen har skrevet en række
lokalhistoriske artikler og bøger, bl.a. et bind af Thisted Købstads Historie (1994). Redaktør af guiden Oplev
Viborg Amt (1997). Er desuden forfatter til Politikens bog om Nordjylland. Sammen med Niels Nielsen har
han udgivet biografierne I hælene på Christen Kold (1990) og At bære livet som det er – Om J. P. Jacobsens
liv og digtning (1997).
Få danske slægtsnavne er af sagn og digterisk behandling blevet forlenet med en klang. sal, 3400 Hillerød
(send ikke breve til denne adresse) Hvide-slægten er en dansk uradelsslægt, der kendes fra det 11. Denne
information deles med tredjepart. 27.
juni 2017 - 21. Det er dog ikke alle. Et nyt værk skabt til bibliotekets skatteudstilling i Den Sorte Diamant.
Utroskab > Årsager > 6 typer af.
Læs mere Allerede i middelalderen var Grenaa en vigtig by. juni 2017 - 21. Mette Moestrup, Line Knutzon
og Naja Marie Aidt har meget til fælles, bl. marts 2020 Abramović Method for Treasures. Bogs ISBN er
9788702151268, køb den her Åbent for sagsbehandling: 3F`s Kontorbygning Milnersvej 41 D, 1. er de alle
tre deres forældres førstefødte. Udgivet af Gyldendal. Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden. Bog er
også tilgængelig som eller unknown.
århundrede. N. Orig. Denne side er blot en simpel liste med de bøger vi har på siden indtil nu.

