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Sandheden er fuld af løgn Niels Birger Wamberg Hent PDF I 1979 blev bragte Danmarks Radio halvanden

times portrætudsendelse om og med den folkekære danske forfatter, Klaus Rifbjerg, og det er denne
radiomontage, som her er udgivet. Bogen giver et personligt indblik i Rifbjergs forfatterskab, og samtalen

falder blandt andet på kunsten som en art etisk pædagogik og om miste sin identitet, når ansvaret overgives til
andre. Niels Birger Wamberg (f. 1930) er en dansk litteraturhistoriker med mag.art. i litteraturhistorie fra

1959. I 1960 blev han ansat ved Danmarks Radio i teater- og litteraturafdelingen, og i 1969 som lektor ved
Danmarks lærerhøjskole. Wamberg er især kendt for sine mange radioprogrammer, som han lavede først som
fastansat og efterfølgende som freelancer. Det vurderes, at Wamberg har været med til at lave op imod 1500
programmer om litteratur, teater og musik. En række af disse radiosamtaler og -foredrag er blevet udgivet i

bogform.
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portrætudsendelse om og med den folkekære danske forfatter, Klaus
Rifbjerg, og det er denne radiomontage, som her er udgivet. Bogen
giver et personligt indblik i Rifbjergs forfatterskab, og samtalen
falder blandt andet på kunsten som en art etisk pædagogik og om
miste sin identitet, når ansvaret overgives til andre. Niels Birger
Wamberg (f. 1930) er en dansk litteraturhistoriker med mag.art. i
litteraturhistorie fra 1959. I 1960 blev han ansat ved Danmarks
Radio i teater- og litteraturafdelingen, og i 1969 som lektor ved
Danmarks lærerhøjskole. Wamberg er især kendt for sine mange

radioprogrammer, som han lavede først som fastansat og
efterfølgende som freelancer. Det vurderes, at Wamberg har været
med til at lave op imod 1500 programmer om litteratur, teater og
musik. En række af disse radiosamtaler og -foredrag er blevet

udgivet i bogform.
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