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Den fattige mands bil Hans Scherfig Hent PDF Mon nogen dansk skribent formår at formulere sine tanker

mere underfundigt og vittigt end Hans Scherfig? I "Den fattige mands bil" har han samlet en snes
skarptandede betragtninger, skrevet gennem en årrække som aktuelle indslag i dagens debat. Den danske

forfatter og billedkunstner Hans Scherfig (1905-1979) er kendt og elsket for sine litografier med dyr i junglen
og for essays og romaner som "Frydenlund", "Det forsømte forår" og "Idealister". Hans Scherfig var aktivt
medlem af Det Danske Kommunistparti fra 1932, hvor han også sad i ledelsen. "Læseren ligefrem syder af
begejstring undervejs… som digter og satiriker er han alle overlegen… Ikke siden Gustav Wieds "Knagsted"
har man set mage… Læs Scherfig! Man vil frydes og forarges. Og hvad er bedre?" – Politiken "Hans Scherfig
slår ikke sine medmennesker i hovedet med en forhammer. Han spidder dem på kårde med et satanisk smil.
Det bliver effekten ikke mindre af… Han hvæsser kården, smiler venligt, og så lyner det – vittigt, enkelt og

bistert." – Aarhus Stiftstidende
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har han samlet en snes skarptandede betragtninger, skrevet gennem
en årrække som aktuelle indslag i dagens debat. Den danske forfatter
og billedkunstner Hans Scherfig (1905-1979) er kendt og elsket for
sine litografier med dyr i junglen og for essays og romaner som
"Frydenlund", "Det forsømte forår" og "Idealister". Hans Scherfig

var aktivt medlem af Det Danske Kommunistparti fra 1932, hvor han
også sad i ledelsen. "Læseren ligefrem syder af begejstring

undervejs… som digter og satiriker er han alle overlegen… Ikke
siden Gustav Wieds "Knagsted" har man set mage… Læs Scherfig!
Man vil frydes og forarges. Og hvad er bedre?" – Politiken "Hans
Scherfig slår ikke sine medmennesker i hovedet med en forhammer.
Han spidder dem på kårde med et satanisk smil. Det bliver effekten
ikke mindre af… Han hvæsser kården, smiler venligt, og så lyner det



– vittigt, enkelt og bistert." – Aarhus Stiftstidende
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