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»Appetit- og tankevækkende (skole)bog om Bangs barndom og ungdom«.
- John Chr. Jørgensen, Ekstra Bladet.

»Sjette titel i den fremragende serie om væsentlige, og kanoniserede, danske forfatterskaber. Der er tale om en
lille, men grundig og meget engageret biografi, som vil være velegnet på folkeskolens ældste klassetrin og på
ungdomsuddannelserne. Bogen er anvendelig såvel til opgaveskrivning som til fælleslæsning og lærerens

forberedelse«.
- Hans-Christian Uth, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

»Fin pædagogisk introduktion til den unge altmuligmand Herman Bang... Frank Egholm Andersen er en fin
litteraturformidler... nu kendt fra bogserien ´Store danske forfattere som unge´... fra arkivstudier på Det Kgl.
Bibliotek supplerer han sit portræt med modelfotos og klip fra fra den hypokondre unge levemands teatralske
tiggerbreve. Hans liv indsættes i den politiske, mediemæssige, økonomiske og seksuelle situation anno 1880

med ekskurser om samfundets holdning til homoseksuelle og om den dekadente og - ville vi sige -
´metroseksuelle´ tidsstil, der spiller med i Bangs provokationer. Alt sammen god pædagogik.«

- Hans Hertel, Politiken

»Glædeligt at forfatteren har valgt at beskrive hele Herman Bangs journalistiske virke, som ofte er overset i
folkeskolesammenhæng. Frank Egholm Andersen holder balancen mellem det biografiske og det litterære.

Derfor er materialet særdeles velegnet til undervisningsbrug for de ældste klasser.«
- Sofia Esmann Busch, Folkeskolen

»Anbefales som baggrundslitteratur for forfatterskabet - i folkeskolens ældste klasser og i
ungdomsuddannelserne, men kan bestemt også anbefales til voksne læsere med interesse for Herman Bang.«

- Gunhild Justesen, Læsepædagogen

»Egholm Andersen fortæller om den unge Bangs opvækst og udsvævende bohemeliv og jævnfører det i ét
væk med hans romaner. Der læses således biografisk til den stor guldmedalje.«

- Lars Handesten, Berlingske Tidende. Målgruppe: Fra 14 år
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