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Syg og munter Sven Holm Hent PDF SYG OG MUNTER handler om den desillusionerede invalidepensionist
Arntsen og hans blik på et København i hastig forandring. Arntsen ser alt, men han kan ikke handle på det.
Han oplever Christianias tilblivelse, men er selv blevet for gammel til at flytte derind. Han forsøger sig med

kærligheden, men evner ikke at engagere sig.

I 1974 blev historien vist som tv-spil med en fremragende Jørgen Ryg som Arntsen og har siden opnået en
slags kultstatus: "Syg og munter" er et forsvar for den skæve outsider og en sønderlemmende kritik af en

samfundsorden, der ikke levner plads til det enkelte menneske.

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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