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Noveller og fortællinger Niels Birger Wamberg Hent PDF Med undtagelse af H.C. Andersen er ingen dansk
forfatter læst og elsket som Steen Steensen Blicher. I denne udgave er udvalgt 13 noveller, en fyldig og
alsidig repræsentation af Blichers formidable fortællekunst. Niels Birger Wamberg har til denne udgave i

stedet for et forord ladet en række litterater og forfattere komme med deres udsagn om Blicher, således at man
får et dybt indtryk af personen og forfatteren Steen Steensen Blicher. Udsagnene er bl.a. skrevet af H.C.
Andersen, Henrik Pontoppidan, Søren Kirkegaard, Aksel Sandemose, Karen Blixen, Sigrid Undset, Jeppe

Aakjær, Vilhelm Andersen, Johannes Møllehave og Johannes V. Jensen. Niels Birger Wamberg (f. 1930) er en
dansk litteraturhistoriker med mag.art. i litteraturhistorie fra 1959. Allerede i 1960 blev han ansat ved

Danmarks Radio i teater- og litteraturafdelingen. Wamberg er især kendt for sine mange radioprogrammer,
som han lavede først som fastansat og efterfølgende som freelancer. Det vurderes, at Wamberg har været med
til at lave op imod 1500 programmer om litteratur, teater og musik. En række af disse radiosamtaler og -
foredrag er blevet udgivet i bogform, blandt andet "Sandheden er fuld af løgn" om Klaus Rifbjerg (1980).
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