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Tønnesen i forårssol Christian Skov Hent PDF Det er tidligt forår og nat på hospitalet. Tønnesen er spærret
inde her, men han vil så gerne ud. I sindssygens delirium lever han i fantasiens verden, hvor han forestiller sig
en række stævnemøder med en kvinde. Christian Skovs "Tønnesen i forårssol" er fortællingen om mennesket,

der er alene med sig selv.

Christian Skov er født i 1922 i Sønderjylland, hvor han voksede op på Als. Efter konfirmationen fik han plads
på en gård, men han stak af og blev uddannet lærer og har siden 1968 ernæret sig som fuldtidsforfatter.

Christian Skov har modtaget mange hæderspriser, heriblandt Kritikerprisen, og han har været nomineret til
Nordisk Råds Litteraturpris.

"Det er lykkedes Christian Skov at gengive indtrykket af indespærring, isolation og afmagt og få det til at
fungere som billede af det administrerede og manipulerede menneske." – Torben Brostrøm

"Han skriver med sproglig intensitet og beherskelse, der virkelig åbner for ubekendte sindsområder." – Marie-
Louise Svane

"Man får en varm fornemmelse af medleven og medynk, og den står man – uden for hospitalet – hjælpeløs
med." – Jens Kruuse
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