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Den døde mand Hans Scherfig Hent PDF Hakon Brandt fører sig frem i 1930‘ernes Danmark som en ægte

boheme og kunstner – bag det norskklingende navn gemmer der sig imidlertid bare en dansker ved navn Hans
Petersen, som er mere fidusmaler, end han er kunstner. Han er centrum for Hans Scherfigs satiriske roman
"Den døde mand", som giver en ordentlig opsang til den samfundsorden, som forfatteren anså som absurd,
latterlig og perverterende for ellers sunde individer. 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. "Scherfigs åndsform er tilspidsningen,

kendsgerningerne sat på spidsen, så de afslører sig som tåbelige og komiske." – Sven Møller Kristensen "En
satirisk nøgleroman med et lystigt stænk af skræk og rædsel." – Tom Kristensen
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