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Portrætter af 10 kommunister Morten Thing Hent PDF Bogen er en samling biografiske portrætter af kendte

og ukendte danske kommunister – enten direkte medlemmer af eller i hvert fald tæt på det danske
kommunistparti. Portrætter af 10 kommunister, skrevet af historikeren Morten Thing, udkom oprindeligt i
1995 på forlaget Tiderne Skifter. De biograferede Marie Nielsen, Niels Johnsen, Konrad Simonsen, Martin

Andersen Nexø, Anders Christensen, Rudolf Broby Johansen, Børge Houmann, Ebbe Neergaard, Mogens Fog
og Hans Scherfig. Som personer spænder de vidt med hensyn til både deres sociale baggrund og deres type af

engagement i kommunismen.  Bogen kan læses som et stykke politisk historie, men Portrætter af 10
kommunister er også et stykke dansk intellektuel historie – både i betydningen ‘de intellektuelles historie’ og

i betydningen ‘tankeformernes historie’. Samtlige biograferede personer formulerede sig kritisk indad i
kommunistpartiet og op imod samfundets herskende tanker. Endelig er bogen også en refleksion over

biografien som genre. I et efterskrift fremlægger Morten Thing en række overvejelser over, hvad man kan
bruge en biografi til – og hvorfor biografier dyrkes med så stor forkærlighed og er så populære.
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