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Branden Herman Bang Hent PDF "Branden" er et udvalg af Herman Bangs reportager, især fra

Nationaltidende 1880-84. Skildringen af Christiansborgs brand er en klassiker i dansk journalistik. Herman
Bang var en fremragende reporter. Han var her og der og alle vegne, og han fortalte, hvad han så og følte - i
sit eget udsøgte og smukke sprog. Man taler om New Journalism, hvor journalismen trækker sig selv ind i
reportagen, men så ny er den heller ikke. Herman Bang var en mester i den form. Man kan mærke ekkoer af
Bangs reportager i dansk presse frem gennem tiden. Dan Turèlls "I byen" giver mindelser om genren. Herman
Bang kaldte artiklerne "feuilletoner", i dag ville vi måske betegne en del af dem som kronikker eller essays.
Vi besøger overklassen i modesalonen, på udstilling og på landet. Men vi kommer også til syerskernes fest, i
lighuset og blandt zigøjnere og artister. Udvalget her føjer sig til reportagerne i "Herhjemme og derude" og til
sammen giver Herman Bangs feuilletoner et enestående billede af Danmark og især København i tiden under

Estrups styre.

 

"Branden" er et udvalg af Herman Bangs reportager, især fra
Nationaltidende 1880-84. Skildringen af Christiansborgs brand er en
klassiker i dansk journalistik. Herman Bang var en fremragende

reporter. Han var her og der og alle vegne, og han fortalte, hvad han
så og følte - i sit eget udsøgte og smukke sprog. Man taler om New
Journalism, hvor journalismen trækker sig selv ind i reportagen, men
så ny er den heller ikke. Herman Bang var en mester i den form.
Man kan mærke ekkoer af Bangs reportager i dansk presse frem
gennem tiden. Dan Turèlls "I byen" giver mindelser om genren.
Herman Bang kaldte artiklerne "feuilletoner", i dag ville vi måske
betegne en del af dem som kronikker eller essays. Vi besøger
overklassen i modesalonen, på udstilling og på landet. Men vi

kommer også til syerskernes fest, i lighuset og blandt zigøjnere og



artister. Udvalget her føjer sig til reportagerne i "Herhjemme og
derude" og til sammen giver Herman Bangs feuilletoner et

enestående billede af Danmark og især København i tiden under
Estrups styre.
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