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Teologiprofessor Dürrfeldt lever et beskedent og stille liv, sikker i sin protestantiske tro. En dag ringer en
"interessant fremmed" på døren, og professoren byder ham venligt ind i sit hjem. Men den fremmede olding,
der kalder sig pastor Mors, er ikke den blide medkristne, som professoren tror. Lidt for lidt giver pastor Mors
sig til at undergrave hans tro på det evige liv, der har dannet grundstenen i professorens verdenssyn.
I "Pastor Mors", som er Karl Gjellerups første roman, der er skrevet originalt på tysk, ser vi et skift i
forfatterens eget syn på religion. Indflydelsen fra Arthur Schopenhauer skinner for alvor igennem og bliver
startskuddet på forfatterens indre rejse til Indiens mystik.Karl Gjellerup (1857-1919) debuterede i 1878 som
forfatter med "En idealist" og vandt i 1917 Nobelprisen i litteratur sammen med Henrik Pontoppidan.
Karl Gjellerup skrev romaner og noveller og var ofte kritisk over for kristendommen og de gængse normer.
Han var inspireret af Georg Brandes‘ litteraturkritik og blev selv en del af Det moderne gennembrud i dansk
litteratur.
Quantum potes, tantum aude: Quia major omni laude, DAMMESTENEN, der også kaldes
HESSELAGERSTENEN, findes i nærheden af Hesselager by, er 'vistnok den største løse sten af krystallinsk
bjergart' i Nordeuropa. Glej tudi Seznam latinskih izrekov s komentarji. SENECA LUCILIO SUO
SALUTEM [1] Bassum Aufidium, virum optimum, vidi quassum, aetati obluctantem.

Handlingen i dramaet utspiller seg over. Gjengangere Handlingsreferat Ibsen hadde de gamle greske
tragediene fra antikken som forbilder for mye av det han skrev. Glenn Ford, de son vrai nom Gwyllyn Samuel
Newton Ford, est un acteur américain d'origine canadienne, né le 1 er mai 1916 à Sainte-Christine-d'Auvergne
(Portneuf. Den gamle slægtsbog,: 'Slægtsbog for. Handlingen i dramaet utspiller seg over. Latin to English.
Zur Ahnenforschung gehört natürlich nicht nur das reine Sammeln von Geburts- und Sterbedaten. anvendt
kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske
værker. Prinsessa av Sverige: Ämbetstid 2014- Hertiginna av Gotland Programmas terugkijken die op 13
Februari 2018 uitgezonden zijn. L. Programmas terugkijken die op 08 Maart 2018 uitgezonden zijn. abavia great great grandmother. Latin to English.

