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Ved silden Christian Skov Hent PDF "Ved silden" er en novellesamling med en række korte fortællinger, der
udspiller sig i og omkring den fiktive sønderjyske by Svenbjerg, og som alle sætter mennesket og dets

sociale, eksistentielle virkelighed i centrum. Christian Skov lader udover "Ved silden" også
novellesamlingerne "Hjemkaldelsen" og "Regnvejrsaften" foregå i den lille by Svenbjerg.

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.

"Samlingen indeholder femten forholdsvis korte noveller, og en håndfuld af dem er usædvanlige i intensitet
og lidenskab." – Sven Holm

"Det er generationers afmagt og had og begær efter at blive accepteret, der under overfladen koger med
uimodståelig kraft." – Henning Ipsen

"Endnu er det stadig kun relativt få, der har opdaget, at Christian Skov er en af vore fineste nyere prosaister.
Men mon ikke hans nye bog, novellesamlingen ‘Ved silden‘, vil betyde et folkeligt gennembrud?" – Ulf

Gudmundsen

"Bogen er fortællekunst af karat." – Claus Grymer

"Man forstår en hel del mere om årsagerne til de indre konflikter og hverdagstragedier, der udspilles i et lille
sogn, når man har læst denne digters vidende, usentimentale og sikre kunst." – Indbindingscentralen
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