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Livet fortalt Bernard Eric Jensen Hent PDF Den historiske biografi er en populær genre med mange læsere.
Det er derfor oplagt at beskæftige sig med historieformidlingen i disse biografier. Og netop hvordan forholdet
mellem biografen, den biograferede og biografilæseren håndteres i den moderne biografi tages op i dette
bind. Spørgsmålet om hvordan det levede liv - eller rettere de levede liv, den biograferede, biografens og

biografilæserens - skal forstås og fremstilles er blevet et påtrængende problem i såvel en faghistorisk som en
litteraturhistorisk sammenhæng, men bliver anskuet på meget forskellige måder i de to fag.

 ForfatterneBernard Eric Jensen analyserer biografien som historieformidling i seks faghistoriske biografier:
Kristof Glamanns "Bryggeren", Claus Bjørns "Den gode sag", Steffen Heibergs "Enhjørningen", Jens Chr.
Manniches "Damen der skød på doktoren", Birgitte Possings "Viljens styrke" og Wilhem Christmas-Møllers
"Christmas".  Anne Birgitte Richard fokuserer på fem litteraturhistoriske biografier: Keld Zeruneiths "Fra
klodens værksted", Jens Andersens "Til døden os skiller", Karen Sybergs "Tove Ditlevsen - liv og myte",

Morten Things "Hans Kirks mange ansigter" og Dorrit Willumsens "Bang".
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