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Udskud Torben Lange Hent PDF Han kan ikke falde til. Han har prøvet så meget: været arbejdsmand,

opvasker, tankpasser og meget andet, men altid var der noget i vejen. Efter endnu et mislykket forsøg på at
leve med akkordræset går turen som så ofte før til arbejdsanvisning og socialkontor, hvor man hovedrystende

opgiver tilfældet og indstiller ham til invalidepensionen, der lover dagligt brød og en tilværelse uden
bekymringer. Bliver det så, som han venter? Jørgen Madsen, repræsentant for tusinder af anonyme

invalidepensionister, gør forunderlige erfaringer … "Udskud" er bygget over samtaler med
invalidepensionister. Forfatter Torben Lange fortæller om alle de problemer, der følger med at blive
invalidepensionist. Om de nøjsomme glæder, om ensomheden, den desperate kontakthunger, om

omverdenens manglende forståelse og om den overflødiggjortes bundløse fortvivlelse. Torben Lange (1934-
2012) er født i Aarhus og opvokset på børnehjem. Han debuterede i 1965 med novellesamlingen

"Civilisation". Hans forfatterskab er præget af social indignation blandet med en god portion humor og
skildrer ofte mennesker på samfundets bund. Torben Lange har udgivet både digte, noveller, romaner og
dokumentariske bøger. "Der er brug for bøger som ‘Udskud‘ og forfattere som Torben Lange. Han har

allerede tidligere i sit forfatterskab vist solidaritet med de svage i samfundet, som vi i høj grad har brug for." –
Aktuelt "Det, der gør bogen anbefalelsesværdig, er dens desperatmorsomme socialkritik og dens

halvdokumentariske observans. Hertil kommer forfatterens redelighed, som man aldrig tvivler på." –
Information "Torben Lange beviser i sin bog ‘Udskud‘, at han helt ind til marven kender afvigernes skæbne."
– Tove Ditlevsen, Politiken "Torben Lange er Danmarks eneste socialdokumentariske forfatter." – Danmarks

Radio
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