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Hjemkaldelsen Christian Skov Hent PDF I novellesamlingen "Hjemkaldelsen" beretter Christian Skov i 15
korte fortællinger, lokaliseret i og omkring den fiktive sønderjyske by Svenbjerg, om livet og døden, om

religion og tvivl og om menneskers indbyrdes forhold.

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.

"Den barske sandhed i Christian Skovs knapt fortalte noveller er ikke til at komme udenom." – Jens Kistrup

"Han sætter sin pålidelige realismes knomærker i skinhellighed og dømmesyge." – Ole Storm

"Christian Skovs fremragende beherskelse af virkemidlet: sproget, giver hans ting en dybde, så ingen
forbliver uberørt deraf." – Eva Hansen

"Læserne må selv gætte med, så åbner der sig sorte svælg under de hverdagsagtige scener." – Marie-Louise
Paludan
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