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Emeritus har ordet Allan Asp Bock Hent PDF "Dette er skrevet fordi jeg kom for sent til en bus. Jeg så den
lige køre, og der var en halv time til den næste. Men ved stoppestedet stod en bænk. Og på den sad en mand.

Det blev til en samtale, og den gav mig lyst til flere."

I "Emeritus har ordet" refererer Allan Bock udsnit af samtaler, han har haft med en række ældre mennesker.
Om livet, om drømmene og om alt det ind imellem.

Allan Asp Bock (1890-1982) var erhvervsmand og forfatter. Han blev uddannet civilingeniør og fik en alsidig
karriere i forretningsverdenen. Som forfatter debuterede han i 1928 med prosadigtene "Byen ved floden".

Efter at have forsøgt sig med den traditionelle roman, vendte han tilbage til versformen med romanen "Bogen
om Ruth" og trilogien "Skrevet i mandtal", som regnes for forfatterskabets hovedværk. Det belønnedes i 1972

med Adam Oehlenschläger-legatet og 1974 med Kritikernes ærespris.

 

"Dette er skrevet fordi jeg kom for sent til en bus. Jeg så den lige
køre, og der var en halv time til den næste. Men ved stoppestedet
stod en bænk. Og på den sad en mand. Det blev til en samtale, og

den gav mig lyst til flere."

I "Emeritus har ordet" refererer Allan Bock udsnit af samtaler, han
har haft med en række ældre mennesker. Om livet, om drømmene og

om alt det ind imellem.

Allan Asp Bock (1890-1982) var erhvervsmand og forfatter. Han
blev uddannet civilingeniør og fik en alsidig karriere i

forretningsverdenen. Som forfatter debuterede han i 1928 med
prosadigtene "Byen ved floden". Efter at have forsøgt sig med den
traditionelle roman, vendte han tilbage til versformen med romanen
"Bogen om Ruth" og trilogien "Skrevet i mandtal", som regnes for
forfatterskabets hovedværk. Det belønnedes i 1972 med Adam
Oehlenschläger-legatet og 1974 med Kritikernes ærespris.
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