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Løg Harald Herdal Hent PDF "Løg" skildrer syv unge menneskers opvækst – fra konfirmationen til de bliver
gift. Men i stedet for at nå frem til den sande kerne af sig selv, bliver udviklingen i stedet til en menneskelig
forkrøbling forårsaget af en egen flovhed og angst. Med de to kollektivromaner "Man skal jo leve" (1934) og
"Løg" (1935) sikrede Harald Herdal sig sit danske gennembrud. Den usminkede socialrealistiske skildring af
den københavnske slums opgange og baggårde vandt genklang hos datidens borgere. Harald Herdal, født

1900-1978, var dansk forfatter, men havde som ung autodidakt proletardigter svært ved at gøre sig gældende
i det borgerlige kulturliv og blev først rigtig kendt som prosaforfatter. Med hovedmotiver som fattigdom, det
glædesløse slid og arbejdsløsheden med de psykisk nedbrydende virkninger beskriver han i sine romaner de

fattigstes kår og dagligdagens trøstesløshed – gennemsyret af en oprigtig vrede og frustration over det
bestående samfund.
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