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Rundt i Norge Herman Bang Hent PDF "Her er alt ungt og det meste uprøvet.
Det fornemmes overalt, men måske stærkest i selskabeligheden. Her er endnu intet selskab, der dikterer visse
love, og der finde endnu ingen opfindsomme ørkesløse, som har lagt hovedet i blød for at skabe egne former

for norsk selskabsliv.
Til gengæld kan man gennemløbe alle fremmede former for sammenkomster, fordi hver kreds i dette

samfund, der ikke er smeltet sammen til nogen helhed, har medbragt og bibeholdt sin."

I 1891 rejste Herman Bang rundt i Norge, og turen gjorde stort indtryk på ham. "Rundt i Norge" skildrer hans
rejse i korte prosastykker og i dagbogsform, og således giver den et billede af, hvem Herman Bang var som

person og som forfatter.

Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. I 1880 brød han igennem med
romanen "Håbløse slægter", og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige genrer. Herman
Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i

dansk litteratur.

 

"Her er alt ungt og det meste uprøvet.
Det fornemmes overalt, men måske stærkest i selskabeligheden. Her
er endnu intet selskab, der dikterer visse love, og der finde endnu
ingen opfindsomme ørkesløse, som har lagt hovedet i blød for at

skabe egne former for norsk selskabsliv.
Til gengæld kan man gennemløbe alle fremmede former for

sammenkomster, fordi hver kreds i dette samfund, der ikke er smeltet
sammen til nogen helhed, har medbragt og bibeholdt sin."

I 1891 rejste Herman Bang rundt i Norge, og turen gjorde stort
indtryk på ham. "Rundt i Norge" skildrer hans rejse i korte

prosastykker og i dagbogsform, og således giver den et billede af,
hvem Herman Bang var som person og som forfatter.

Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og
journalist. I 1880 brød han igennem med romanen "Håbløse slægter",

og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige
genrer. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og
var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i dansk

litteratur.
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