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Så gløderne ulmer i ørkenen Victor Serge Hent PDF Forlaget skriver: Så gløderne ulmer i
ørkenen præsenterer den fransk-russiske oprører og anti-stalinist Victor Serges (1890-1947) digte i Thorvald
Berthelsens oversættelse og med hans fyldige introduktion. Victor Serge er mest kendt for sine romaner om

menneskers tilværelse i revolutionens første tid i Rusland og for et erindringsværk om revolutionen
      Hele sit voksne liv levede han som professionel revolutionær. Først deltog han som anarkist og senere
syndikalist i aktioner og opstande i Belgien, Frankrig og Spanien og blev selvfølgelig fængslet og udvist i
flere omgange på den baggrund. Fra 1919 til 1936 deltog han som bolsjevik og senere venstre-oppositionel
(trotskist) i den russiske revolution, borgerkrigen, Kominterns internationale arbejde og kampen mod Stalins
magtovertagelse, der sluttede med at han blev ekskluderet af kommunistpartiet i 1928, fængslet i to omgange

og til sidst forvist til Orenburg ved floden Ural i 1933.
      Digtenes udgangspunkt er – ligesom de syv romaner – altid en påkaldelse af enkeltpersoner rodfæstet i

deres historiske situations ofte barske realiteter. Men Serges universelle og globale perspektiv sprænger digtet
og udvider det i tid og rum.
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