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Når alle fugle vender hjem Grete Povlsen Hent PDF "Når jeg får min eksamen, skal jeg ud at sejle".

19-årige Rasmus vil ud at erobre verden til søs og vinker farvel til kæresten, der står på molen i Helsingør.
Men længslen efter at komme hjem til Mary og at deltage i den socialistiske bølge i det tidlige 20.

århundrede, har dybt fat i Rasmus.

Med "Når alle fugle vender hjem" (1981) har Grete Povlsen skabt en kærligheds- og en politisk roman om en
tid med store brud og nyskabelse: Om ildsjæle, ungdom og idealisme.

Grete Anna Povlsen (1915-1996) debuterede med romanen Trojka i 1964 og modtog allerede året efter den
første af en stribe anerkendelser for sit arbejde som "Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes
Legat". Fra 1981 og til sin død modtog hun Statens Kunstfonds livslange ydelse. I 1985 udgav hun romanen
Ingeborg, der blev bogen bag tv-serien "To som elsker hinanden" – om Ingeborg og Viggo Stuckenbergs

tragiske kærlighedshistorie.
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