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resten af det målbevidste og effektiviserede samfund, men de har til fælles med os andre, at de har et hjerte,
der banker, og at de kan føle glæde, sorg, vrede og skam. Torben Lange beretter i romanen "Det underste
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og opvokset på børnehjem. Han debuterede i 1965 med novellesamlingen "Civilisation", og hans

forfatterskab var 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.
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