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Syv passioner Sven Holm Hent PDF Sven Holm skrev i forordet til novellesamlingen "Syv passioner": "I Syv
Passioner forsøger jeg at nå ind til et sted, hvor jeg selv er usikker. Sproget er meget svævende derinde.
Musikken har været der, men samtidig er alting klar: det er derfra impulserne udgår til de handlinger, jeg
foretager: over for et enkelt, over for flere, over for det samfund jeg lever i. Det er det sted, hvor adskillelsen
mellem indre og ydre ophører, hvor det politiske hele tiden er forlængelsen af det psykologiske og det
mytiske." Og det er netop civilisationens massepsykologi, Sven Holm er ude efter i "Syv Passioner", når han
beskriver den golde by som civilisationens ødemark. 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. Modtog i 1974 Det Danske Akademis Store Pris
for sit forfatterskab. Modtog i 1994 Nordisk Dramatikerpris for Schumans nat. Modtog i 2001 Kritikerprisen
for novellesamlingen Kanten af himlen.

Sven Holm skrev i forordet til novellesamlingen "Syv passioner": "I
Syv Passioner forsøger jeg at nå ind til et sted, hvor jeg selv er
usikker. Sproget er meget svævende derinde. Musikken har været
der, men samtidig er alting klar: det er derfra impulserne udgår til de
handlinger, jeg foretager: over for et enkelt, over for flere, over for
det samfund jeg lever i. Det er det sted, hvor adskillelsen mellem
indre og ydre ophører, hvor det politiske hele tiden er forlængelsen
af det psykologiske og det mytiske." Og det er netop civilisationens
massepsykologi, Sven Holm er ude efter i "Syv Passioner", når han
beskriver den golde by som civilisationens ødemark. 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. Modtog i 1974 Det Danske
Akademis Store Pris for sit forfatterskab. Modtog i 1994 Nordisk
Dramatikerpris for Schumans nat. Modtog i 2001 Kritikerprisen for
novellesamlingen Kanten af himlen.
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