
Clausen
Hent bøger PDF

Kirsten Jacobsen

Clausen Kirsten Jacobsen Hent PDF Arbejderknægten, gøgleren, kunstneren og oprøreren Erik Clausens
personlige historie om en kulørt og knubbet opvækst i Sydhavnen og på stenbroen i efterkrigstidens Danmark

som en del af "Det dårlige selskab".

Fortællingen bygges i al væsentlighed kronologisk op og falder i to dele:
Første del: Opvækst og oprør

Eriks barndom (f. marts 1942) og opvækst i Sydhavnen, familien (jævn folk), velfærdsstatens indførelse,
læreplads og svendebrev som maler. Den første tid om kunstmaler og mødet med kvinden i hans liv, Pernille,

på Krogerup Højskole.
Anden del: Kærlighed og kunst

Ægteskabet med Pernille (g. 1966), børnene Emil og Louise, mødet og det langvarige samarbejde med det
dårlige selskab - Leif Sylvester Petersen, Lim Larsen og Peter Ingemann. Om tiden med Troels Trier i Røde

Mors Rockcirkus, gadeteater, Cirkus Casablanca, Clausen og Petersen og alle Clausens film.

Om medforfatteren:
Kirsten Jacobsen er journalist og har tidligere skrevet bøger om Poul Svanholm, Mads Øvlisen, Peter Aalbæk

Jensen, Lars Løkke Rasmussen og samtalebogen "På livet løs" mellem Lise Nørgaard og Birthe Rønn
Hornbech.
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