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Rejse i Sovjetunionen Hans Scherfig Hent PDF Efter Den Russiske Revolution i 1917 hører danskerne næsten
kun dårligt om Sovjetunionen, og forholdet mellem Øst og Vest bliver kun værre efter 2. Verdenskrigs

afslutning.

Kort efter 2. Verdenskrig tager Hans Scherfig og en række andre danskere på en rejse rundt i Sovjetunionen.
De er blevet indbudt af den sovjetiske organisation for kulturel forbindelse med udlandet, VOKS. "Rejse i

Sovjetunionen" er Hans Scherfigs fortælling om en union og et folk, der er ganske anderledes, end man ellers
har hørt om i pressen. Bogen viser, at vi måske ikke er så anderledes fra sovjetborgerne, som politikere og

medier ville have os til at tro...

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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