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Romaner og noveller¤Haabløse Slægter Herman Bang Hent PDF Forlaget skriver: Først ville han være
skuespiller. Siden blev han journalist, kritiker og en forrygende oplæser. Men først og fremmest var Herman
Bang prosaens mester. Hans dybe, psykologiske indsigt og hans filmiske stil fornyede datidens prosa, og den
præger stadig nutidens litteratur. Få kunne - og kan - som Herman Bang levendegøre sine karakterer med en
rammende replik eller en ætsende bemærkning om personens holdning til dette eller hint. I dag er der næppe

nogen tvivl om, at Herman Bangs forfatterskab hører til blandt dansk litteraturs betydeligste.

Nu udkommer for første gang Herman Bangs samlede prosaværker. Klassiske romaner som Haabløse Slægter
(1880), Stuk (1887) og Tine (1889) er samlet i bind 1-5 sammen med ikke tidligere udgivne romaner, mens
novellerne er trykt i bind 6-10. De tæller blandt andet teksterne fra samlinger som Tunge melodier (1880) og

Under Aaget (1890).
Alle teksterne er gengivet kritisk efter førsteudgave eller manuskript og forsynet med oplysende efterskrifter

og forklarende noter ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Bind 1-5 indeholder følgende romaner:

Bind 1: Haabløse slægter
Bind 2: Fædra, Stuk

Bind 3: Tine, Ludvigsbakke
Bind 4: Det hvide hus, Det graa hus, Sommerglæder

Bind 5: Mikaël, De uden fædreland
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