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Knacker Karsten Skov Hent PDF Knacker er en roman skrevet af Karsten Skov. Romanen er baseret på
virkelige hændelser fra en periode i Danmarkshistorien, hvor Sønderjylland var tvunget væk fra Danmark og
ind i det tyske rige. En tid, hvor den danske flertalsbefolkning var underlagt magthaverne i Berlin, og hvor

tyske udsendinge skulle forsøge at ændre befolkningens sindelag fra dansk til tysk.

En aprildag i 1917 under 1. Verdenskrig kommer frontsoldaten Esben Mikkelsen hjem på orlov, efter at have
tilbragt to år ved Vestfronten. Han er mærket af de mange krigsoplevelser, og da han som sønderjyde er
tvunget i tysk krigstjeneste, føler han absolut intet engagement i at holde gang i den tyske krigsmaskine.
Inden han kan nyde tre ugers fred sammen med familien, skal han overbringe en vigtig besked til sin

svigerinde.

Men en lille misforståelse og uoverensstemmelse med den lokale grænsegendarm, resulterer i en afkortning af
orloven, og snart ser han sig selv igen på vej til skyttegravene i Frankrig. En pludselig indskydelse får ham til
at desertere kort efter afrejsen fra kasernen. Det bliver en kamp for overlevelse, og hvor de tyske myndigheder

ikke agter at tilgive en desertør.

"der er meget at rose bogen for. " – Weekendavisen

"let læst og velskrevet roman om en soldat fra første verdenskrig. romanen er velfungerende og skifter
effektivt mellem esbens flugt, krigstraumer og bekymringer og beretningerne fra hans families hverdag. " -

Kristeligt Dagblad

"Skov har begået en både velskrevet og underholdende historisk roman, som giver et fint indblik i de hårde
vilkår som den sønderjyske befolkning havde under det tyske styre. Plottet og tidsbilledet virker troværdigt

(...) Underholdende roman, der glimrer ved sine fine tidsbilleder." - Bibliotekernes lektørudtalelse

Karsten Skov (f. 1963) er en dansk forfatter og lektor. Karsten Skov har udgivet en lang række faglitterære
bøger om IT, men han debuterede i 2013 som romanforfatter med bogen "Knacker", som finder sted i
Sønderjylland under 1. Verdenskrig. Romanen har siden været inspirationskilde for filmen "I Krig og

Kærlighed".
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