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Halfdan Rasmussen Lene Bredsdorff Hent PDF 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. Lene

Bredsdorffs biografi bygger på breve, dagbøger og en lang række interviews med Halfdan Rasmussens
nærmeste familie og venner. Hun tegner et billede af et varmt og humoristisk menneske og en engageret
digter, der tidligt vidste, at han ville skrive for at leve, men kun langsomt fandt ind til sit talents kerne.

Illustreret udgave af Lene Bredsdorffs biografi fra 2005.
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