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Tove Ditlevsen som ung Frank Egholm Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Tove Ditlevsen var barn i
1920´erne og ung i 1930´erne. Hun voksede op på Vesterbro og kendte fattigdommen. Hun brugte sit liv i sin

digtning. Hendes tone er barsk, hudløs, men samtidig poetisk i beretninger om det forbudte, det rå, det
umulige og det uopnåelige.

Anden bog i en serie, hvor Frank Egholm Andersen præsenterer store danske forfattere - bl.a. ved at fokusere
på forfatternes ungdom og sætte den i relation til unges virkelighed i dag. Den første i serien er H. C.

Andersen som ung.

»Får belyst både hendes mørke og rå sider og det fine og sensitive i forfatterskabet... Han skriver godt, åbent
og direkte til målgruppen, 7.-10. klasserne, men også voksne kan sagtens læse med... en fornem bog!«

- Bent Rasmussen, Skolebiblioteket.

»For de mange unge, der kun kender Ove Ditlevsen fra filmen Blinkende Lygter, er der hjælp at hente i Frank
Egholm Andersens glimrende Tove Ditlevsen som ung... Bogen kan bestemt også anbefales til voksne læsere,

der vil have et kort og let forståeligt billede af en af dansk litteraturs store personligheder.«
- Jannik Lunn, Bogmarkedet

»Målgruppen er større børn og især unge og læst i forhold til denne målgruppe er bogen sammenlagt
lykkedes fint. Valget af Tove Ditlevsen er godt, hun appellerer bedre til unge læsere i dag end mange andre

´klassiske´ forfattere... alt i alt et udmærket værktøj til de yngre opgaveskrivere.«
- Henrik H. Pedersen, lektørudtalelse, DBC

»I bogens første del lægges hovedvægten på skildringen af samtiden, 1930´erne. Senere træder beskrivelsen
af hovedpersonen i forgrunden; vi får indtryk af forfatteren og forfatterskabet... Frank Egholm Andersen har

sat sig grundigt ind i stoffet, han ved god besked.«
- Thorkild Borup Jensen, Folkeskolen

»Frank Egholm Andersen gør det livligt og sobert... har sans for Tove Ditlevsens temperament, hendes
kreative overdrivelser og alle de mytologiseringer, hun selv stillede sig til rådighed for.«

- Hans Hertel, POLITIKEN
. Målgruppe: Fra 14 år
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