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En hyldest til Halfdan Rasmussen

28 vers af 28 forfattere





FORORD 

I 2015 ville Halfdan Rasmussen være fyldt 100 år, og i den anledning præ-
senterede Politiken d. 28. januar 28 nye digte af 28 kendte danske forfattere 
som en genfortolkning af Halfdans ABC, de farverige børnerim, som ge-
neration på generation har læst, elsket og lært udenad. 

Inspireret af denne nye ABC fik Brian P. Ørnbøl samt undertegnede Linda 
Nørgaard Framke den idé, at det kunne være spændende at se noget tilsva-
rende fra en række dygtige forfattere, hvis navne Politiken blot næppe var 
kommet på, da de udvalgte deres 28. 

Idé blev hurtigt til virkelighed, og vi samlede 28 ”halvkendte forfattere” fra 
hele det ganske danske land samt udlandet, og hver fik et bogstav at skrive 
ud fra. 

Resultatet præsenterer vi her. 28 små halfdanske digte, der spænder vidt 
både formmæssigt og indholdsmæssigt, og som bærer inspirationen fra 
Halfdan Rasmussen med ind i de kommende 100 år. 

Linda Nørgaard Framke 

København, marts 2015
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Abbedissen Abigail 
i sit abbedi 
bryggede en altersnaps 
som abbeden ku’ li’. 

Nonnerne og munkene 
tog sig fromt en tår 
Så var de andagtsfulde lam 
resten af det år. 

Brian Dan Christensen




