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Skyggen før mørket Finn Abrahamowitz Hent PDF "Kan du huske, at der engang var en fyr, der hed Morten
Hecken-Kiil? Han var indblandet i en ballade omkring et kraftværksprojekt på Hvideøre Knude. Det hjælper
ikke, hvis jeg siger, at han skrev en bog om det? Affæren hed den. Den var måske heller ikke særlig litterært
værdifuld. Det ligger nogle år tilbage. Og i disse tider proppes vi jo med historier af den art. Men for Morten
blev en af den slags historier skæbne. Og ser du, Morten var min ven. Og der er mere i den historie, mere end

der kom frem…"

Stadsarkitekt Morten Hecken-Kiil har begået selvmord, men gymnasievennen Finn rekonstruerer hans
historie: Historien om Morten, der skreg nej, nej til bygningen af et kæmpemæssigt kraftværk. Men hvem var

Morten? Hvilke dæmoner sloges han med? Hvad gemte hans skygge?

Finn Abrahamowitz‘ "Skyggen før mørket" er et psykologisk portræt af en ung mand i opløsning, hans
traumer og hans endeligt.

Menneskets psyke og psykisk sygdom står centralt i Finn Abrahamowitz‘ (1939-2006) forfatterskab.
Abrahamowitz var højskolelærer på Krabbesholm Højskole, forstander på Ubberup Højskole og

psykologimedarbejder ved Information og Berlingske Tidende. Han udgav en lang række indføringsbøger om
psykologi og psykiatri, som bl.a. Det handler om mennesker (1995), Sjælen og stjernerne (1996), Sårene i
sjælen (1996), Depression (1996), Freud. Et liv (1997), Jung. Et liv (1998), Livet er en drøm, (1998) og

Mystikkens væsen (1999).
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