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Anskuelsesformer. Træk af dansk litteraturhistorie Johan de Mylius Hent PDF Forlaget skriver: "Når man
læser ældre litteratur, kan man gøre det for at genfinde sig selv og sin egen tid i den. Det er en meget

almindelig læserholdning, og den skrives der også mange litteraturhistorier på. Man kan gå et skridt videre og
iklæde sin modernitet tunge historiske gevandter, men i sidste ende dømme og vurdere den ældre litteratur ud

fra sine egne i forvejen medbragte normer."

Der er mange forskellige måder at anskue litteraturen på. I "Anskuelsesformer" spørger Johan de Mylius til de
helt grundliggende mønstre i tilgangen til livet og måden af opleve verden. Ved at gennemgå skelsættende
værker fra renæssancen, oplysningstiden og videre op igennem det nittende og tyvende århundrede får Johan
de Mylius kendte værker til at fremtræde på en ny måde og fremsætte ideer, man ikke før har læst ind i dem.

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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