
Postkassen der rødmede
Hent bøger PDF

John Chr. Jørgensen

Postkassen der rødmede John Chr. Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Postkassen der rødmede handler om
kvalitet i private breve.

Den, der vil skrive et godt brev til en ven, må give noget af sig selv og samtidig kunne sætte sig i vennens
sted.

Eftersom brevet skal formes i sprog, må man som brevskriver have ordet i sin magt. Men man behøver ikke at
være en stor forfatter for at skrive gode breve. Nogle siger: - tværtimod, man skal ikke være alt for

selvbevidst. Ærlig brevskrivning kræver en vis uskyld?
En kendsgerning er det, at vi finder prægtige privatbreve skrevet af en kunsthistoriker (Julius Lange), to

teologer (Otto Møller og Thomas Skat Rørdam), en farmaceut (August Fridolin Bauer), en landbrugsøkonom
(Christian Olufsen), en jurist (P.V. Jacobsen) og en maler (Anna Ancher).

Brevgranskeren, dr.phil. John Chr. Jørgensen, peger på kvaliteterne i breve af en række ikke-professionelle
forfattere og diskuterer, hvad der skal til for, at man kan tale om brevkunst af interesse for andre end brevets

modtager.

I særlige, illustrerede afsnit behandles brevet som motiv i malerier, satiretegninger og vittigheder. Bogen
byder også på helt nyt brevmateriale: John Chr. Jørgensen løfter sløret for sin korrespondance fra de 34 år,

hvor han anmeldte og redigerede bøger i Politiken og Ekstra Bladet. Han blev skældt ud for at være arrogant,
flabet, onanist og "selve den socialdemokratiske luksusleverpostej". Han modtog dog også mere

venligsindede hilsener: "I like you! Du är en älskling!"
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