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Syn og meninger. Krigen og de ny mennesker Alexander Svedstrup Hent PDF "Hvem bor i himlens mange

boliger? Alt liv fra det laveste vi kender til det højeste vi ikke aner. Hvem holder det sammen? Vi ved intet, vi
ser blot lysene. Vi ved kun, at vi ikke har skabt det, vi holder det ikke sammen. Vi har ikke skabt verden,

verden har skabt os. Vi har ikke skrevet verdens love, verden har skrevet lovene for os. Al vor visdom er kun
at vokse efter verdens love." Alexander Svedstrups bog består, som titlen anviser, af syn og meninger. Syn og
meninger om livet og døden, men mest af alt om krigen og dens væsen. Bogen er skrevet op til, under og
umiddelbart efter første verdenskrig og er fyldt med indsigt, overvejelser og klarsyn, der er bevægende og
skræmmende på én og samme tid. Alexander Svedstrup (1864-1930) var en dansk forfatter og kunstmaler.
Han blev oprindeligt uddannet teolog og arbejdede under studierne som tegner og medarbejder på blandt

andet Berlingske Tidende, hvor han senere arbejdede som korrespondent under den græsk-tyrkiske krig. Som
forfatter er Alexander Svedstrup blandt andet kendt for romanen "Erik Gudmand" fra 1923.

 

"Hvem bor i himlens mange boliger? Alt liv fra det laveste vi kender
til det højeste vi ikke aner. Hvem holder det sammen? Vi ved intet, vi
ser blot lysene. Vi ved kun, at vi ikke har skabt det, vi holder det
ikke sammen. Vi har ikke skabt verden, verden har skabt os. Vi har
ikke skrevet verdens love, verden har skrevet lovene for os. Al vor
visdom er kun at vokse efter verdens love." Alexander Svedstrups
bog består, som titlen anviser, af syn og meninger. Syn og meninger
om livet og døden, men mest af alt om krigen og dens væsen. Bogen
er skrevet op til, under og umiddelbart efter første verdenskrig og er
fyldt med indsigt, overvejelser og klarsyn, der er bevægende og

skræmmende på én og samme tid. Alexander Svedstrup (1864-1930)
var en dansk forfatter og kunstmaler. Han blev oprindeligt uddannet
teolog og arbejdede under studierne som tegner og medarbejder på
blandt andet Berlingske Tidende, hvor han senere arbejdede som
korrespondent under den græsk-tyrkiske krig. Som forfatter er



Alexander Svedstrup blandt andet kendt for romanen "Erik
Gudmand" fra 1923.
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