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Som man ser det Knud Sørensen Hent PDF En samling af følgende noveller: Dengang i trediverne, Koen,
Aftenmalkning, Fæstebrevet, Kirstine, Manden med korset, Studenten, Svends historie, Et enkelt læs grus,

Sølvbryllup, En kjole til Astrids konfirmation, Ser I noget til Evald? Inger, Karl, Som man ser det,
Gratulanten. - "I mange henseender indtager forfatteren Knud Sørensen en særposition i moderne dansk
litteratur. Hans emne- og personkreds er særlig: det er de marginale dele af Danmark, de geografiske

randområder og landbefolkningen - dem, der ikke råber højt i livet og i medierne - som interesserer ham. I
Knud Sørensens verden har udviklingen ikke i samme grad som i storbyen smidigt taget menneskene med sig

og forandret og tilpasset dem." - Bettina Heltberg, Politiken. "Underspillet tragik, stille humor og en
menneskeforståelse, der snakkes indirekte frem ... Mesterligt gjort." - Ejgil Søholm, Jyllands-Posten.
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