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På vej ind i vandmanden og andre kommentarer Hans Scherfig Hent PDF "Nu er jorden imidlertid ikke noget
paradis, og menneskene kan ikke med rette kaldes salige. Når to tredjedele af denne klodes beboere lider nød,
sådan som det er blevet oplyst af De Forenede Nationers generalsekretær, mens jorden bugner af føde og
rigdom, er der god grund til kritik. Naturen er ikke ubetinget fornuftig, og de vilde dyrs frikonkurrence er

ikke forbilledlig for mennesker. Men naturens urimeligheder kan imødegås."

Hans Scherfig har skrevet en lang række spændende essays og artikler om alverdens emner. I nogle af dem er
den marxistiske ideologi mere til stede end i andre, men fælles for dem alle er, at de er skrevet med både vid

og indsigt. Samlingen indeholder:

Kunstneren og motivet; På villavejene; Foråret; På vej ind i vandmanden; Naturens uorden; Min jule-
guldsmed; Rejse i junglen; Den liberalistiske natur-filosofi; Arkitekt-alderen; Skønhed og ejendomsret;

Demokratisk forår; Biologisk besættelse; Hellas; Håndbog for ungdommen; Jubel-året 1950; Grosserer-tidens
humanisme; Troen på mennesker

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.

 

"Nu er jorden imidlertid ikke noget paradis, og menneskene kan ikke
med rette kaldes salige. Når to tredjedele af denne klodes beboere
lider nød, sådan som det er blevet oplyst af De Forenede Nationers
generalsekretær, mens jorden bugner af føde og rigdom, er der god
grund til kritik. Naturen er ikke ubetinget fornuftig, og de vilde dyrs
frikonkurrence er ikke forbilledlig for mennesker. Men naturens

urimeligheder kan imødegås."

Hans Scherfig har skrevet en lang række spændende essays og
artikler om alverdens emner. I nogle af dem er den marxistiske

ideologi mere til stede end i andre, men fælles for dem alle er, at de
er skrevet med både vid og indsigt. Samlingen indeholder:

Kunstneren og motivet; På villavejene; Foråret; På vej ind i
vandmanden; Naturens uorden; Min jule-guldsmed; Rejse i junglen;

Den liberalistiske natur-filosofi; Arkitekt-alderen; Skønhed og
ejendomsret; Demokratisk forår; Biologisk besættelse; Hellas;
Håndbog for ungdommen; Jubel-året 1950; Grosserer-tidens

humanisme; Troen på mennesker

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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