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Springet Allan Asp Bock Hent PDF I versromanen "Springet" afsluttes trilogien, der begyndte med "Skrevet i
mandtal" og "Lavinen". Handlingen er igen henlagt til mellemkrigstidens Europa, men hvor de to første bind
kredser om familien, der driver storvirksomheden SAN, åbnes der i "Springet" op for andre personer med
talent og indflydelse inden for kunst og forretninger. 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. Versromanerne "Skrevet i mandtal", "Lavinen" og "Springet" foregår i

mellemkrigstidens Europa og kredser om forholdet mellem forretning, kunst og kærlighed. Trilogien regnes
for forfatteren Allan Asp Bocks hovedværk.
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