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Mands minde Gorm Rasmussen Hent PDF "De talte om lærerne og de andre i klassen, og hver gang emnet
ikke længere kunne bære samtalen, eller for dybt markerede den indbyrdes fremmedhed, kom erindringerne

frelsende. – Vi kunne have drukket hele Snapør under bordet den dag." Bogen følger de to gamle
barndomsvenner Torben og Helges meget forskellige opfattelse af efterkrigstiden og tiden op mod murens
fald i 1989. De har et fælles ønske om at gøre sig fri fra samfundet og dets normer og søge individets

selvstændighed. 'Mands minde' er en roman om de besynderlige og kontrastfulde mekanismer, der gennem et
liv kan knytte to mænd uadskilleligt sammen.

Gorm Rasmussen er dansk forfatter og journalist. Han blev født 4. november 1945 i Aalborg, tog
studentereksamen fra Aalborghus Statsgymnasium i 1965, læste derefter dansk ved Københavns Universitet,
og i 1970 blev han uddannet journalist. Rasmussen debuterede i Hvedekorn i 1969, men det var i 1972, han
udgav sin første bog – digtsamlingen "Marodøren". Rasmussen har primært fungeret som freelancejournalist,

men har også undervist på diverse højskoler og folkeuniversiteter og medvirket i kortfilm- og
dokumentarfilmprojekter.

 

"De talte om lærerne og de andre i klassen, og hver gang emnet ikke
længere kunne bære samtalen, eller for dybt markerede den

indbyrdes fremmedhed, kom erindringerne frelsende. – Vi kunne
have drukket hele Snapør under bordet den dag." Bogen følger de to

gamle barndomsvenner Torben og Helges meget forskellige
opfattelse af efterkrigstiden og tiden op mod murens fald i 1989. De
har et fælles ønske om at gøre sig fri fra samfundet og dets normer
og søge individets selvstændighed. 'Mands minde' er en roman om de
besynderlige og kontrastfulde mekanismer, der gennem et liv kan

knytte to mænd uadskilleligt sammen.

Gorm Rasmussen er dansk forfatter og journalist. Han blev født 4.
november 1945 i Aalborg, tog studentereksamen fra Aalborghus
Statsgymnasium i 1965, læste derefter dansk ved Københavns
Universitet, og i 1970 blev han uddannet journalist. Rasmussen

debuterede i Hvedekorn i 1969, men det var i 1972, han udgav sin
første bog – digtsamlingen "Marodøren". Rasmussen har primært
fungeret som freelancejournalist, men har også undervist på diverse

højskoler og folkeuniversiteter og medvirket i kortfilm- og
dokumentarfilmprojekter.
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