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Holberg Hans Scherfig Hent PDF Jens Kr. Andersen og Leif Emerek har samlet nogle af Hans Scherfigs
kortere og længere essays om forfattere og litterære emner. Det kan næppe overraske, at rationalisten og
samfundssatirikeren Ludvig Holberg er centralt placeret i Hans Scherfigs univers – ikke færre end fire

indgående afhandlinger er helliget ham. Bogen rummer også varmtfølte kapitler om vennerne Otto Gelsted,
Hans Kirk, Bertolt Brecht og Nordahl Grieg, og i andre afsnit behandles klassiske digtere, hvis liv og værker
har fængslet læseren Hans Scherfig. I atter andre øves hvas kritik af samtidige skribenters indsats på literære
og andre områder, og bogen giver et fuldgyldigt billede såvel af essayisten Hans Scherfigs milde og idyllisk

facetter som af den vågne satire og den pointerede skrivekunst, der er hans særkende som forfatter.

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.
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