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er en samlet gennemgang af Herman Bangs romaner. I fire kapitler behandles romanernes bevidsthed om
mennesket som et isoleret, beklippet væsen, hvis inderste længsler aldrig tilfredsstilles. Det sker over to

fronter: Samtidig med at dette menneskebilledes opståen, faktiske beskaffenhed og æstetiske konsekvenser
afdækkes som personlige – men ikke private – følger af overordnede forestillingers sammenbrud, søger bogen

tillige kritisk at belyse hvorledes dette menneskebillede, i sin egenskab af fortolkning, virker
skæbnedannende tilbage i romanerne. "Sonderinger i Herman Bangs romaner" er baseret på tætte læsninger af
romanerne "Haabløse Slægter", "Fædra", "Ved Vejen", "Stuk", "Tine", "Ludvigsbakke", "Det Hvide Hus",
"Det Graa Hus", "Mikaël" og "De Uden Fædreland" samt en række af Bangs litterære essays og udtalelser i
forord og breve. Bogen afsluttes med en fyldig bibliografi over hele forfatterskabet og henvisninger til

centrale behandlinger i romanerne. Klaus Peter Mortensen (f. 1942) har været lektor i dansk litteratur ved
Københavns Universitet, professor ved Danmarks Lærerhøjskole og redaktør på flere store udgivelser om
litteratur. Han er desuden forfatter til en lang række forfattermonografier om blandt andre H.C. Andersen,

Thomasine Gyllembourg, Herman Bang og Henrik Pontoppidan.

 

"Sonderinger i Herman Bangs romaner" er en samlet gennemgang af
Herman Bangs romaner. I fire kapitler behandles romanernes
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