
Mit engelske liv. Erindringer 1946-1979
Hent bøger PDF

Elias Bredsdorff
Mit engelske liv. Erindringer 1946-1979 Elias Bredsdorff Hent PDF Efter anden verdenskrig blev den stærkt
venstreorienterede litteraturhistoriker Elias Bredsdorff ansat først ved University College London og senere

Cambridge University, hvor han blev chef for instituttet for skandinaviske studier. Det engelske
universitetsmiljø var traditionspræget og konservativt, hvilket stod i stærk kontrast til den røde Elias

Bredsdorffs egen person. Med et humoristisk og forundret blik skildrer han her de fremmede skikke, der
aldrig stoppede hans arbejde som politisk aktivist - tværtimod. Elias Bredsdorff (1912-2002) var en dansk

forfatter, litteraturhistoriker og modstandsmand. I sine unge år gjorde han sig bemærket som
studenterpolitiker udi kommunismen, som han var meget optaget af. Under krigen tog han imidlertid afstand
til DKP og blev i stedet aktiv i modstandsorganisationen Frit Danmark. Som cand.mag. skrev han en lang

række værker om dansk litteratur og underviste i mange år om emnet på Cambridge University.
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