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I forårsstormen Holger Rasmussen Hent PDF "Sådan som jeg har hende nu – på afstand – glæder jeg mig over
hende. Og man skal aldrig træde sin glæde over tæerne." Hovedpersonen i "I forårsstormen" får snøret sig ind
i et kærlighedsdrama, hvor hævn og lidenskab spindes sammen. Melankoli går hånd i hånd med vreden, og
verdens larm buldrer igennem vores fortæller og lader ham ganske tom. Kvinden, han både elsker og foragter,
er lige så modsætningsfyldt som han – eller måske blot et spejlbillede af hans egne lyster. Holger Rasmussens
roman om den erotiske besættelse er en kort fortælling, men har tyngde. Bogen er skrevet i og med samtidens

sprog og retskrivning. Holger Rasmussen (Poul Johan Holger Christian Rasmussen), 1870-1926. Dansk
skuespiller, forfatter, komponist og teaterdirektør. Debuterede i 1898 med digtsamlingen "Sommerbørn".
Flamboyant af natur og med mage talenter, splittede han sine interesser ligeligt mellem sit forfattervirke og
scenen. Størst kommerciel succes havde han med krimiserien "København ved nat" som han skrev under

pseudonymet Hugo Krantz sammen med Axel Breidahl og Storm P.

 

"Sådan som jeg har hende nu – på afstand – glæder jeg mig over
hende. Og man skal aldrig træde sin glæde over tæerne."
Hovedpersonen i "I forårsstormen" får snøret sig ind i et

kærlighedsdrama, hvor hævn og lidenskab spindes sammen.
Melankoli går hånd i hånd med vreden, og verdens larm buldrer
igennem vores fortæller og lader ham ganske tom. Kvinden, han

både elsker og foragter, er lige så modsætningsfyldt som han – eller
måske blot et spejlbillede af hans egne lyster. Holger Rasmussens
roman om den erotiske besættelse er en kort fortælling, men har

tyngde. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Holger Rasmussen (Poul Johan Holger Christian Rasmussen), 1870-
1926. Dansk skuespiller, forfatter, komponist og teaterdirektør.

Debuterede i 1898 med digtsamlingen "Sommerbørn". Flamboyant
af natur og med mage talenter, splittede han sine interesser ligeligt
mellem sit forfattervirke og scenen. Størst kommerciel succes havde



han med krimiserien "København ved nat" som han skrev under
pseudonymet Hugo Krantz sammen med Axel Breidahl og Storm P.
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