HALFDAN
RASMUSSEN

I efteråret 2019 går bibliotekerne
sammen med Danmarks Radio
på opdagelse i det store skatkammer af klassikere. Danmarks
Radio sender serien ”Øgendahl
og de store forfattere II”, hvor de
fokuserer på 6 forfatterskaber og
deres værker.
I folderen her kan du finde mere
inspiration om forfatterne, deres
liv, den periode, de levede i eller
bøger, som minder om dem, de
skrev. Du kan låne materialerne og
selvfølgelig også alle deres egne
bøger på biblioteket. Har du brug
for yderligere inspiration, så tøv
ikke med at kontakte din bibliotekar.
Folderen er udarbejdet i samarbejde mellem BibMedia og Bibliotekernes Temasamarbejde.

UDARBEJDERE: MATILDE NORUP IVERSEN OG ANJA
GAMSKJÆR NIELSEN, AALBORG BIBLIOTEKERNE
TRYK: NOFOPRINT AS, HELSINGØR
UDGIVER: BIBMEDIA AS, 2019

HALFDAN RASMUSSEN: BIOGRAFI

TONER TIL HALFDAN

AF LENE BREDSDORFF - 99.4

CD

Halfdan Rasmussen blev født midt i en
verdenskrig. Han voksede op under
20’ernes og 30’ernes økonomiske krise.
Og hvad gør en arbejderdreng, når der
ikke er noget arbejde at få? Halfdan satte sig til skrivemaskinen – heldigvis. Og
med den ved sin side fortsatte han sit liv
op igennem århundredet og blev senere
kendt og elsket for sine underfundige og
anarkistiske børnerim og tosserier, men
hans forfatterskab talte også en række
voksendigte med en mørk, eksistentialistisk klang.

Med et stærkt og vedkommende samspil leveret af 3 kunstnere hyldes Halfdan
Rasmussens digtning. Helt nye Halfdan
Rasmussen sange - dybe, stærke, rørende,
sjove og Halfdan’ske tekster, sat i musik
for allerførste gang.

PÅ KNÆ FOR LIVET: EN BIOGRAFI OM
HALFDAN RASMUSSEN OG ESTER
NAGEL
AF SUSANNE V. KNUDSEN - 99.4

Biografi om forfatterægteparret Halfdan
Rasmussen og Ester Nagel.
Om deres respektive udvikling og forfatterskaber i en tid, der i begyndelsen
var præget af bl.a. besættelsen og tunge
økonomiske vilkår.

NOGET OM HALFDAN
FILM (FILMCENTRALEN)

Inden digteren Halfdan Rasmussens hus
skal tømmes og sælges inviterer hans
barnebarn en række af digterens nære
venner til huset og giver gennem interviews et nuanceret portræt af Halfdan.
De medvirkende er Klaus Rifbjerg, Ib
Spang Olsen, Johannes Møllehave, Benny
Andersen, Torben Brostrøm, Erik Stinus
samt Halfdans to børn Tom og Iben Nagel
Rasmussen.

LEONORA
CHRISTINA ULFELDT
ENEVÆLDENS TILBLIVELSE
AF PERRY ANDERSON - 91.7

Med afsæt i et marxistisk historiesyn
gives en fremstilling af den enevældige
stats udvikling i Europa.
107 DANSKE PIPPI-PIGER
AF MERETE VAN DEN BERG - 99.1

107 portrætter af kvindelige, danske rollemodeller. Blandt andet: Tove Ditlevsen,
Dronning Margrethe, Emma Holten og
Helle Thorning-Schmidt. Blandt de mindre kendte er seismologen Inge Lehmann,
helikopterpiloten Susanne Hessellund og
kunstneren Nadia Plesner.

KARIN
MICHAËLIS
LEONORA KRISTINA: BILLEDER AF EN
KONGEDATTERS LIV

DET FARLIGE LIV: EN BOG OM KARIN
MICHAËLIS

AF H. F. EWALD - LYDBOG

AF MERETE VON EYBEN - 99.4

Skildring af Leonora Christinas liv fra de
unge år og til hendes død. Især om forholdet til Christian IV og Corfitz Ulfeldt,
der beskrives som en gemen svindler.

En introduktion til Karin Michaëlis’ liv og
forfatterskab. Det farlige liv er mere end
en traditionel biografi, og handler derfor
ikke blot om Karin Michaëlis’ liv og levned.
Gennem overraskende og øjenåbnende
præsentationer af hendes forfatterskab.
Værk for værk argumenterer bogen for,
at tiden nu er inde til at Karin Michaëlis
får den anerkendelse og udbredelse her,
som hun stadig i så rigt mål nyder udenfor
Danmark.

KONGENS KVINDER
AF MARIA HELLEBERG - LYDBOG

Historisk roman om kvinderne omkring
Christian den 4. (1589-1648): Ellen Marsvin, Kirsten Munk og Vibeke Kruse.
EN KONGELIG AFFÆRE
DVD

MARIE ANTOINETTES HEMMELIGE
DAGBOG
AF CAROLLY ERICKSON

Aftenen før sin henrettelse efterlader
Marie Antoinette en dagbog i sin fængselscelle. Dagbogen fortæller hendes
livshistorie, fra barndommen i Østrig til
hendes ægteskab med den franske kronprins, siden konge, og til hendes sidste år
under den franske revolution.

Engelske Caroline Mathilde bliver gift med
den danske konge Christian 7., der både
er skør og har skizofreni. Han ansætter
Struensee som livlæge og inden længe
har Struensee forført Caroline Mathilde
og overtaget styringen af landet.

KARIN MICHAËLIS - EN EUROPÆISK
HUMANIST: ET PORTRÆT I LYSET
AF HENDES UTOPISKE ROMAN DEN
GRØNNE Ø
AF BIRGIT S. NIELSEN - 99.4

Et portræt af forfatter Karin Michaëlis’ liv
og værk med vægt på ungdomsromanen
”Den grønne ø” (1937).

JEPPE
AAKJÆR
DEN GRØNNE Ø: KARIN MICHAËLIS’
ASYL

SÅDAN VAR AAKJÆR – OGSÅ: 150
ÅR 1866-2016

JEPPE AAKJÆR OG EN KUSINE: EN
DOKUMENTARISK BERETNING

AF SINE BANG NIELSEN - 38.2

AF ERIK HARBO - 99.4 - BOG MED 1 CD, 1 DVD

AF BJARNE NIELSEN BROVST - 99.4 - LYDBOG

Korte beskrivelser og uddrag af breve
fra en række af de mennesker, heriblandt
tyske jøder, intellektuelle og kunstnere,
anarkister og socialister, som i 1930’erne
fandt en sikker havn hos den danske forfatterinde Karin Michaëlis på Thurø.

Om forfatteren Jeppe Aakjær (18661930) med særligt fokus på hans poesi
og sange. Bogen indeholder desuden
tekster til de 32 sange, der er indspillet
på CD’en.

Om Petrea Elise Pedersen og hendes
berømte fætter, forfatteren Jeppe Aakjær
(1866-1930). Petrea Elise var tro mod
sin religion og hjemstavn, hvorimod hun
så sin fætter som imod Gud og Riget, og
det er dette anstrengte forhold, der danner grundlaget for Bjarne Nielsen Brovsts
familieportræt på baggrund af breve. Med
enkelte sange og digte af Jeppe Aakjær.

EN DØDSNAT: DANSKE KLASSIKERE
HIMMELSKIBET

AF MARIE BREGENDAHL

AF SOPHUS MICHAËLIS - EBOG

En gårdmandskones dødskamp i barselssengen udløser et virvar af følelser hos
familien, især hos de to halvvoksne døtre.

HTTPS://EREOLEN.DK/TING/OBJECT/870970-BASIS:54294662

Karin Michaëlis’ mand Sophus Michaëlis
var også forfatter. Han udgav bl.a. denne
science fiction, om den italienske soldat
Ercole Sabene, som under et giftangreb
i 1. verdenskrigs skyttegrave bliver reddet af et rumskib, der sætter kurs mod
Mars. ”Himmelskibet” bygger på filmen
af samme navn fra 1918.

JEPPE OG MARIE: EN ROMANBIOGRAFI OM JEPPE AAKJÆR OG MARIE
BREGENDAHL
AF BJARNE NIELSEN BROVST

Romanbiografi om Jeppe Aakjær og
Marie Bregendahls korte, stormfulde
ægteskab, baseret på deres brevveksling.

JEG ER FØDT PÅ JYLLANDS SLETTER: PETER ABRAHAMSEN SYNGER
JEPPE AAKJÆR
AF PETER ABRAHAMSEN - CD

Jeppe Aakjærs sange fortolket med
bidrag fra Hockings, Ditte Fromseier, Mette Kathrine Jensen, Marianne Green, Jens
Jefsen, Stanley Samuelsen.

HENRIK
PONTOPPIDAN
DIGTEREN OG MENNESKET: FEM
ESSAYS OM HENRIK PONTOPPIDAN

IRONI OG UTOPI: EN BOG OM HENRIK
PONTOPPIDAN

AF POUL CARIT ANDERSEN - 99.4 EBOG

AF KLAUS P. MORTENSEN - 99.4 EBOG

HTTPS://EREOLEN.DK/TING/OBJECT/870970-BASIS%3A54990839

HTTPS://EREOLEN.DK/TING/OBJECT/870970-BASIS%3A46502027

Indeholder fem essays, som Poul Carit
Andersen tidligere har fået trykt i forskellige blade. Han fortæller blandt andet om
Henrik Pontoppidans forfatterskab, hans
virke som journalist og hans forhold til
Randers og omegn.

Henrik Pontoppidans forfatterskab er
præget af en kritisk lidenskab, der på den
ene side rettes udad mod samfundet, og
på den anden indad mod det analyserende jeg. Her er en kronologisk læsning af
Pontoppidans forfatterskab, hvor denne
kritiske lidenskab betragtes fra to sider
– dels ved at gå i dybden med forholdet
mellem far og søn i Pontoppidans værker,
og dels ved at se den som eksempel på
en bestemt bevidsthedsform.

OGSÅ DU VIL FINDE RO

PROLETAR: DANSKE PROLETARROMANER 1896-1912

Om J. C. Jacobsens liv grundlæggelsen
af Carlsberg Bryggerierne, hans politiske
indflydelse som nationalliberal samt forholdet til sønnen Carl.

HENRIK PONTOPPIDAN: EN BIOGRAFI
OG BIBLIOGRAFI
AF POUL CARIT ANDERSEN - 99.4 EBOG
HTTPS://EREOLEN.DK/TING/OBJECT/870970-BASIS%3A46563247

Poul Carit Andersen tegner her et portræt af en af Danmarks største forfattere.
Foruden et skarpt portræt af Henrik Pontoppidan kommer bogen ind under huden
på de mange værker og indeholder en
omfattende bibliografi.
HENRIK PONTOPPIDAN SOM UNG
AF FRANK EGHOLM ANDERSEN - 99.4 EBOG
HTTPS://EREOLEN.DK/TING/OBJECT/870970-BASIS:50947416

Et overblik og indblik i Pontoppidans unge
år og indflydelsen på hans senere værker.
Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog
og nr. 10 i serien, ”Store danske forfattere
som ung”.

ANTOLOGI

Uddrag af danske proletarromaner, udgivet for omkring 100 år siden. Udvalget
præsenterer 11 proletarforfattere, der

skrev om storbyen Københavns såkaldte
pjalteproletariat. Der er tale om uddrag
af romaner og en novelle. Udvalget er
suppleret med tre dagbladsreportager.

AF MASSOUD KADKHODAEE

Bahram kom til Danmark i 80’erne og
umiddelbart lever han et velintegreret
liv. Opvokset i et patriarkalsk samfund,
har han dog svært ved at håndtere sin
stærke kones selvstændighed, og snart
krakelerer facaden.
BRYGGEREN
3 DVD’ER

MICHAEL
STRUNGE
MICHAEL STRUNGE - DIGTNING OG
VIRKELIGHED
AF PETER REWERS - 99.4

Beretningen om digteren Michael Strunges (1958-1986) liv og værk baseret på
hans egne udgivelser, kildemateriale af
efterladte tekster, breve, artikler, tv- og
radioudsendelser samt ikke mindst samtaler med familien, venner, kærester og
kollegaer fra 1970’ernes og 1980’ernes
danske samfunds- og kulturliv.
DEN RULLENDE KANON:
EN ANTOLOGI AF YNDLINGSDIGTE
Antologi med yndlingsdigte udvalgt af
Thomas Boberg og Ib Michael, der skaber
dialog mellem 242 digte fra hele verden,
på tværs af tid og sted.
MINE MØDER MED DE DANSKE
FORFATTERE: ET SPEJLKABINET
AF CLAUS BECK-NIELSEN

Mere eller mindre fiktive møder med
kendte forfattere, skildret respektfuldt
ironisk af den stræbsomme Claus, der
selv søger anerkendelse som forfatter.
ALT ER MIT: ROMAN
AF TOMAS LAGERMAND LUNDME

Tomas er ung i 1980’erne og erklæret
homoseksuel. Han beundrer netop afdøde
Michael Strunge, og er del af punk-miljøet i København. Det er dog ikke nemt at
være både sej og blive bemærket, men
kun græde, når det er alvorligt.

VÆBNET MED ORD & VINGER
99.4 DVD

En dramadokumentarisk rejse gennem
digteren Michael Strunges liv og univers.
Filmen tegner et billede af mennesket
Michael Strunge - hans opvækst, ungdomsliv og hans vej til at blive centrum
for en ny generation af digtere i starten
af 1980’erne.
VERDENSSØN
FILM (FILMCENTRALEN)

Cecilie bliver lykkelig, da Michael endelig
vender hjem fra psykiatrisk hospital. Han
fortæller, at han er blevet rask. Det virker
også sådan, men snart begynder små
tegn at vise sig på det modsatte. Men
Cecilie kæmper for, at Michael skal forblive i deres verden og ikke forsvinde ind
i sin egen. Filmen er baseret på historien
om den danske digter, Michael Strunge.

VÆBNET MED ORD & VINGER:
ORIGINAL SOUNDTRACK
GRAMMOFONPLADE

Indhold: Prelude, Decay 78, Den Hæslige By, Natmaskinen, Øjnenes Udsendte,
Alle De Gale, Krystalskibet, 9. juni 1983
København, Isolation, Rummet, Epilog,
Goodbye Cruel World.
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