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Det store spring Peder Hove Hent PDF I 1935 forsøgte den danske John Tranum at slå sin egen verdensrekord

i faldskærmsudspring. Et forsøg, der endte med at koste ham livet. I romanen "Det store spring" tegner
forfatter og jagerpilot Peder Hove et litterært portræt af den danske faldskærmshelt, hans korte men

spændingsfyldte liv og hvad, der drev ham. 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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