
Breve
Hent bøger PDF

Morten Nielsen
Breve Morten Nielsen Hent PDF Morten Nielsen skrev mange breve og en del af dem er senere udgivet i to
samlinger. Han skrev især til sine forældre og morfar og til venner som Morten Ruge (R. eller M. i brevene),
Mogens Krustrup og Halfdan Rasmussen.Forfatterweb skriver:Disse breve efterlader læseren med indtrykket

af et nuanceret menneske, hvis livssyn var præget af stor alvor, men også af elementær legesyge og
nysgerrighed. Gennem brevene får man indtryk af et rigt menneske. Et menneske der følte en stor

taknemmelighed over for livet og menneskene i sit liv på trods af krigens alt for tidlige vielse af ham til
grublerier over store problemer, sygdom hos sig selv og sine venner, angst og frygt for ikke at slå til som
digter og intellektuel. I sin barndom var han flere gange døden nær i forbindelse med sygdom, men han

fjernede sig aldrig fra livet på trods af, at tanker om døden fyldte meget i hans bevidsthed. Han nød foråret,
og trods sin unge alder forstod han at nyde den ukrænkelige livsfølelse, som det trods alt giver én at få sit

hjerte knust af en pige. Han kunne skrive naivt, men hans forståelse for følelseslivet, og hans mod til at kaste
sig ud i livet, kunne have gjort ham til et langt mere erfarent menneske.
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