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Herskabet og evigheden Lars Widding Hent PDF Den unge jøde Valter Lewin, der i 1936 kommer til Umeå
for at aftjene værnepligt, er en af de centrale figurer i denne roman af Lars Widding. "Herskabet og

evigheden" skildrer Umeå i de år, da byen blev en af nazismens højborge i Sverige. Ud over Valter Lewin
møder vi også mange af de personer, vi kender fra "Pigen og herligheden": Siri Juvelin, der vender hjem fra
Congo, trælasthandler Sulliwan, Ida Kristina, Harry Fronder og mange flere. Der er både humor og bid i det

brede tidsbillede, som Lars Widding tegner i denne roman.

Lars Widding (1924-1994) var en af de mest læste svenske forfattere i det 20. århundrede. Widding var
særligt kendt for at dramatisere historiske begivenheder og arbejdede blandt andet inden for film, radio,
fjernsyn og journalistik. Inden for journalistikken gjorde han sig særligt bemærket for sine 36 år for

Expressen. Widding fik sin litterære debut med romanen "Inga stormar än" i 1950.

"Pigen og herligheden" og "Herskabet og evigheden" er en tobindsserie om det provinsielle liv i den svenske
by Umeå, hvor traditioner og moral kommer ud for nogle alvorlige prøvelser - først overfor nye internationale

tendenser, der kommer til byen, og siden når nazismen kommer til den lille by.
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