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Sigurd Hoel: Befrieren i fugleham Johan De Mylius Hent PDF "Sigurd Hoels forfatterskab er på én gang

snævert og vidtspændende. Det rækker fra psykoanalyse til samfundskritik, fra historisk roman til den lyriske
skitse ude for tid og sted, fra selvoptrævling til grov karikatur, fra den korte pointerede fortælling til store
komplicerede kompositioner. Men det forunderlige er, at denne tilsyneladende bevægelsesfrihed hænger

sammen med en påfaldende begrænsning." Johan de Mylius‘ afhandling "Sigurd Hoel: Befrieren i fugleham"
er en nærlæsning af nogle af Sigurd Hoels største romaner. Igennem denne æstetisk-psykologiske

gennemgang når Johan de Mylius ind til kernen af forfatterskabet og viser os de mest essentielle sider af
Sigurd Hoels imponerende værker. Dr. phil. Johan de Mylius (f. 1944) har skrevet talrige bøger og artikler om
blandt andre Sigurd Hoel, Morten Korch, H.C. Andersen, Thomasine Gyllembourg, Søren Kierkegaard og

Karen Blixen samt om ældre dansk litteraturhistorie og retorik.
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