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Leonora Sven Holm Hent PDF På Maribo Kloster lever Leonora Christina, datter af Christian IV, Grevinde af
Slesvig og Holsten og en klog gammel kone sine sidste år. Her konfronteres hun med sine gamle skeletter i
skabet, fangenskabet i Blaataarn, men også med kærligheden til sønnen Leo og venskabet med salmedigteren
Thomas Kingo. Men hvem var denne kvinde, som hele sit liv kun elskede én mand? Hvad gjorde hende så

stærk?

Skuespillet LEONORA giver et bud på denne næsten mytiske kvindeskikkelse i den danske historie.

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.
Han modtog i 1974 Det Danske Akademis Store Pris for sit forfatterskab, i 1994 Nordisk Dramatikerpris for

Schumans nat og i 2001 Kritikerprisen for novellesamlingen Kanten af himlen.
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