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skoleungdom, men bogen er velegnet for enhver, som søger mennesket bag Scherfigs offentlige maske«

- Arne Hardis, Weekend-Avisen

»Det er en tæt bog at læse, Frank Egholm Andersen vil fortælle så meget som muligt, men det er også en
dejlig levende beskrivelse af en stor forfatter... giver indsigt og baggrund til at forstå forfatteren, men også

tiden han levede i.«
- Bent Rasmussen, Skolebiblioteket

»Fin lille bog om Scherfig som ung (og følsom)... Hans fik sin Elisabeth hjemme i Danmark, malede så friske
staffelier med frie vilde elefanter i junglen og skrev synkront fremragende romaner om idealister og andre
idioter. Vejen derhen til dette dobbeltsidede kunstnerliv er i denne charmerende bog brolagt med indsigt og

information plus interessante fotos fra familiealbum og andre intime arkiver.«
- Bo Tao Michaëlis, Politiken

»Beregnet til skolebrug, og det mærkes både i sproget og de pædagogiske forklaringer, men det gør den ikke
mindre interessant.«

- John Poulsen, KOMMUNIST

»Unge læsere kan måske finde meget af sig selv i historien om Hans Scherfig som ung... med kilder fra Det
Kgl. Bibliotek og et friskt, nutidigt sprog, formår bogens forfatter at bruge hidtil ikke belyste kilder... den

lille, men gode bog, er underbygget med tips.«
- Klaus Haase, Arbejderen

»Denne bog, der er mættet med oplysninger, tegner et fint og nuanceret portræt af den unge Scherfig...
spændende og interessant læsning, der suppleres med mange stemningsfulde sort-hvide fotos.«

- Bodil Pedersen, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

»Uundværlig baggrundslæsning for dansklæreren, før han sætter klassen i gang med at læse om lektor
Blomme og Theodor Amsted.«

- Tonny Hansen, FOLKESKOLEN
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