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Hein dør Christian Skov Hent PDF Den sønderjyske landmand Hein ligger på hospitalet. Der er ingen tvivl
om, hvilken vej det går med ham, og her, på dødslejet, genoplever han scener og episoder fra det liv, der er

ved at være til ende. Christian Skov (f. 1922) voksede op på øen Als i Sønderjylland. Efter konfirmationen fik
han plads på sin onkels 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. "Her står næsten ikke et overflødigt ord i den og næsten aldrig et
forkert valgt ord, den sproglige sikkerhed er stor." – Ole Storm, Politiken "Forfatterens kunstneriske flag går
videre op, helt op." – Jacob Paludan, Aarhus Stiftstidende "En fortættet stemning af en mand, der står ved

livets grænsemur." – N. J. Rald, Kristeligt Dagblad "Bogen har dog med sin prunkløshed en stilfærdig styrke i
skildringen af det lille liv, hvis undergang er lige så omfattende og perspektivrig som det ‘interessante‘
menneskes." – Torben Brostrøm, Information "Den er knap i sin fortællekunst, behersket af en mærkelig

mildhed i stilen." – Jens Kruuse, Jyllands-Posten
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