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En ufrivillig ømhed Sven Holm Hent PDF Forlaget skriver: Karl Erik Spring er dansk kunstmaler og har slået
sig ned i Toscana for at male og for at være på afstand af sin elskede, og dybt fornuftige, Kathrine, som er gift
og gravid i Ikast. Alligevel holder de to en livlig brevveksling i gang og trods alle forskellene, vokser der en

ømhed og en slags fællesskab frem mellem dem ...

Sven Holm (f. 1940) er dansk forfatter. Han debuterede i 1961 med novellesamlingen Den store fjende.
Holms store forfatterskab, der omfatter skuespil, romaner og noveller, studerer den menneskelige psyke under

pres: Han udforsker splittelser og forbindelser mellem magt og psyke, fx som angst, der fører til
omverdensdestruktion, eller som (køns)rolletvang over individet.

Siden 2001 har Sven Holm været medlem af Det Danske Akademi, Det Danske Akademis Store Pris for sit
forfatterskab i 1974, Nordisk Dramatikerpris for Schumans nat i 1994 og Kritikerprisen for novellesamlingen

Kanten af himlen i 2001.
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