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Krigere uden våben Morten Nielsen Hent PDF KRIGERE UDEN VÅBEN er den første og eneste
digtsamling af Mortens Nielsen. Den unge digters glæde ved livet og hans længsel efter at opleve

kærligheden står her i skærende kontrast til krigen og mødet med døden. Morten Nielsens digte er produkt af
den tid og de omstændigheder, de er skabt under, men ved at insistere på det umiddelbare og dvæle ved
timeligheden bliver digtene en pris af øjeblikket, der rækker langt ud over det aktuelle tidspunkt og opnår
videre gyldighed.Morten Nielsen er fortolker og fornyer af den romantiske tradition, hvor det skønne

gemmer på en mørk hemmelighed, som kun den følsomme digter kan ane. Med udgivelsen af Krigere uden
våben i 1943 kom han til at stå som en central skikkelse inden for den danske beredskabsdigtning. Han nåede
kun at udgive denne ene digtsamling, inden han døde af et vådeskud som led i modstandskampen kun 22 år

gammel. Med den nærværende udgave foreligger digtsamlingen nu også på dansk i digital form.
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