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»En lille, men grundig og engageret biografi, som vil være velegnet på folkeskolens ældste klassetrin og på
ungdomsuddannelserne... i forbindelse med individuel opgaveskrivning, til fælleslæsning eller til lærerens

forberedelse«
- lektørudtalelse, DBC, Hans-Christian Uth

»Bogen er interessant læsning for lærere og læsestærke elever, der ønsker at få hold på forfatterens liv og
forfatterskab... Tonen er en tand lettere i denne bog, og forfatteren gør flere gode forsøg på at få den unge

læser i tale... Bogen kan anbefales til fagligt stærke 9. og 10. klasse elever«
- Hanne Probst, Folkeskolen

»Det lille Bogforlaget HER&NU på Frederiksberg fortsætter Frank Egholm Andersens roste serie om kendte
forfatteres ungdom.«

- Morgenavisen Jyllands-Posten

»Nutidens skoleelever får her fyldig besked om forholdene i Danmark på Blichers tid... Blicher var alligevel
med på noderne. Ifølge Egholm Andersen blev han erotisk vakt som niårig, da en 16-årig pige tog ham op på

skødet og kyssede ham.«
-Ekstra Bladet

»Fornemt og inspirerende arbejde, bogen giver et overblik, og det er en - for nutidens ældste elever i
folkeskolen - overkommelig måde at få et indblik i et af de helt store forfatterskaber gennem tiderne. I disse

kanon tider må udgivelsen være et must til skolebiblioteket.«
- Bent Rasmussen, Skolebiblioteket

»Lykkes at gøre Blicher til en vedkommende skikkelse... en anbefalelsesværdig introduktion til såvel tiden
som den bedste del af Blichers forfatterskab.«
- Mette Winge, Politiken. Målgruppe: Fra 14 år
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