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Sodoma Christian Gjerl\u00f8v Hent PDF "Sodoma" (1912) fortæller den gamle historie om den smukke,
men naive pige, der bliver forelsket i en samvittighedsløs ung mand. I dette tilfælde en socialistisk agitator.
Han tvinger hende til prostitution og tager alle hendes penge. Til sidst forstøder han hende og ender som rig
fabrikant, gift med en pige fra en af byens rigeste familier, mens den unge pige, han lokkede på afveje, til

sidst dør af delirium, nedbrudt og hæslig. Forfatteren, Chr. Gjerløv, var ansat i Politiet som opdager og bruger
sit kendskab til byens natteliv og kriminalitet i bogen. Det er en almanakhistorie, og bogen har ikke store

litterære kvaliteter. Der er ingen dybde i personskildringerne, og forfatteren kan ikke dy sig for at moralisere.
Men bogen blev meget populær og udkom i mange oplag, og den giver et godt indblik i hvordan

fattigdommen var i København før første verdenskrig - og hvordan mennesker som bogens forfatter tænkte og
reagerede.
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