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Altid ungdommen Niels Anesen Hent PDF Det er Toms største ønske at gifte sig med Karoline, men først skal
han have skabt sig et ordentligt eksistensgrundlag. Karoline vil nemlig først giftes, når Tom har fået en gård
med stokroser og det hele. Men det er slidsomt og møjsommeligt arbejde at dyrke den ufrugtbare sandjord, og

alligevel giver Tom ikke op, når det nu er det, der skal til, for at Karoline vil gifte sig med ham. "Altid
ungdommen" er en realistisk skildring fra 1940'ernes Danmark, hvor langvarigt og hårdt arbejde er en

nødvendighed for at leve i stedet for bare at overleve. Niels Anesen viser, at den forråelse og det forfald, der
satte ind i ungdommen under krigen, kan vendes, og håbet og kærligheden kan spire igen i selv den goldeste
jord. Niels Anesen (1896 – 1967) var en dansk forfatter og digter. Han debuterede i 1929 med digtsamlingen
"Poemets magt". Samme år drog han på en længere rejse til Canada og USA, Mexico, Frankrig, Holland,

Belgien og Tyskland. Som søn af en husmand optog almuens levevilkår Niels Anesen meget, og en stor del af
hans litterære værker beskæftiger sig med netop med bøndernes hårde liv, som også var omdrejningspunktet i

hans romandebut "Blod og Staal" fra 1931. En anden vigtig inspirationskilde for Niels Anesen var hans
udenlandsrejser. I "Manden fra Floden" fra 1953 beskriver han tiden i USA, som stadig sad i ham selv mange
år efter. Niels Anesens forfatterskab bar præg af en særlig jordnærhed og omtanke for de menneskeskæbner,

han mødte på sin vej.
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