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I denne stærkt selvbiografiske roman skildrer proletardigter Harald Herdal på social vis de arbejdsløse,
ufaglærtes situation i 20'ernes Danmark. Dybt i romanen ligger en begrundet optimistisk tro på det kæmpende
menneskes muligheder. 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.
dk Oplever du stress i dit liv eller på din arbejdsplads. Hos Guldager & Sønner tilbyder vi salg og service af
symaskiner, overlockere og broderisoftware. om året, dog blot 100 kr. Få flere gode råd fra 3F's a. I daglig
tale 3F Kastrup. om året, dog blot 100 kr. Rønnebær Allé 106, 3000 Helsingør / Telefon: 70 300 806 / Mail:
nordsjaellandoest@3f. A-kassen er lukket onsdage samt de to dage om måneden, hvor der udbetales
dagpenge. hvis du er studerende, pensionist eller arbejdsløs.
Et medlemskab koster 250 kr. Masser af fordele ved medlemskab i 3F. dk. Disse dage tager Fronten lettere
ekspeditioner og laver aftaler. dk.
Få flere gode råd fra 3F's a. Hjemmet - Anni Heiberg / Grethe Thomadsen er fast kvinde på morgenroewr
holdet i randers Roklub. Hvis du har din pensionsopsparing hos PensionDanmark har du mulighed for både

forsikring og sundhedsordning.
Her finder du information om tankevækkende spil, gåder og leg. Få online adgang til din økonomi med
netbank, mobilbank, tabletbank og letbank når du vil, og hvor du vil. Få online adgang til din økonomi med
netbank, mobilbank, tabletbank og letbank når du vil, og hvor du vil.

