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En fremmed Peder Hove Hent PDF Novellesamlingen "En fremmed" indeholder to lange noveller, hvoraf den
ene deler titel med bogen. Novellen "En fremmed" er en skildring af et venskab mellem en russisk flygtning
og en dreng i Nordjylland i tiden umiddelbart efter Anden Verdenskrig. Men egnens beboere tager ikke let på
dette venskab, som får følger for dem begge. Mange år sidder drengen, der nu er blevet en mand, og prøver at

forstå, hvad der egentlig skete. Novellen "Tvillingehuse" er en psykiaters barske erindring om et mord i
barndommens nabohus, hvor en familiefar slog både kone og børn ihjel. Flere år senere synes psykiateren
pludselig at kunne genkende den aldrende drabsmand, og spørgsmålet om ‘hvorfor’ dukker op i hans tanker
igen og igen. Peder Hove (f. 1939) er en dansk forfatter, folkeskolelærer og jagerpilot. Peder Hove er vokset
op på Boddum, der er en lille halvø i Limfjorden. Den tyske besættelse og særligt de mange overflyvninger

over Boddum gjorde stærkt indtryk på Peder Hove. Disse indtryk har sammen med det Grundvigsk-
inspirerede barndomshjem haft en betydelig indflydelse på Peder Hoves livsvalg og ikke mindst hans

forfatterskab. Anden Verdenskrig og flyvning udgør således centrale temaer i flere af hans bøger. Peder Hove
modtog Thit Jensens Forfatterlegat i 1988.
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hvoraf den ene deler titel med bogen. Novellen "En fremmed" er en
skildring af et venskab mellem en russisk flygtning og en dreng i
Nordjylland i tiden umiddelbart efter Anden Verdenskrig. Men
egnens beboere tager ikke let på dette venskab, som får følger for
dem begge. Mange år sidder drengen, der nu er blevet en mand, og
prøver at forstå, hvad der egentlig skete. Novellen "Tvillingehuse" er
en psykiaters barske erindring om et mord i barndommens nabohus,
hvor en familiefar slog både kone og børn ihjel. Flere år senere synes
psykiateren pludselig at kunne genkende den aldrende drabsmand, og

spørgsmålet om ‘hvorfor’ dukker op i hans tanker igen og igen.
Peder Hove (f. 1939) er en dansk forfatter, folkeskolelærer og

jagerpilot. Peder Hove er vokset op på Boddum, der er en lille halvø
i Limfjorden. Den tyske besættelse og særligt de mange



overflyvninger over Boddum gjorde stærkt indtryk på Peder Hove.
Disse indtryk har sammen med det Grundvigsk-inspirerede

barndomshjem haft en betydelig indflydelse på Peder Hoves livsvalg
og ikke mindst hans forfatterskab. Anden Verdenskrig og flyvning
udgør således centrale temaer i flere af hans bøger. Peder Hove

modtog Thit Jensens Forfatterlegat i 1988.
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