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Mod naturen Tomas Espedal Hent PDF Tomas Espedal, f. 1961 i Bergen, debuterede i 1988 og har udgivet
tolv bøger. Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for Gå og Mod kunsten. Fik i 2010 Kritikerprisen for

Mod kunsten og i 2011 Brageprisen for Mod naturen. Mod naturen er en undersøgelse af arbejdet:
fabriksarbejdet, skrivearbejdet og kærlighedsarbejdet. Og en bog om den svære kærlighed mellem en ældre
mand og en yngre kvinde. Hvad er naturligt? Og hvorfor drages fortælleren mod det umulige: den umulige
kærlighed, bøgerne, myterne, tabuerne? Han læser fortællingen om Abélard og Héloïse, og langsomt går det
op for ham at han selv lever mod naturen. BRAGEPRISEN 2011. Fra juryens begrundelse: “Den handler om
en midaldrende mand, en jeg-fortællers liv, erfaringer, arbejde og refleksioner, hans kærlighed og lidenskab,
hans forhold, barn, intense lykke og ubodelige vedvarende sorg. Blandt skrivende er Tomas Espedal digter og
magter derfor at transformere liv til litteratur. (-) Mod naturen er dristig, elegant og farlig. Teknisk er den

virtuos.”
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