
Fængslende skildring af to unge mænds rejse gennem et Europa præget af 

politisk uro i sommeren 1938 

 

Halfdan Rasmussen og Tage Lau: Sommeren 38 

I sommeren 1938 begav Halfdan Rasmussen og kammeraten Tage Lau sig afsted på tandem ned 

gennem Europa til den spanske grænse. Undervejs skrev de begge deres oplevelser ned i 

dagbøger, og i denne bog samles for første gang denne fængslende rejseberetning, der også 

giver et enestående indblik i et tidligt kapitel af den spirende digter Halfdan Rasmussens liv. 

 

I sommeren 1938 satte Halfdan Rasmussen og hans kammerat Tage Lau afsted på tandem fra 

København til den spanske grænse. Sammen cyklede, blaffede og gik de over 2.500 km gennem et 

ulmende Europa på randen af sammenbrud mellem to verdenskrige. 

 

Trods politisk engagement er det hverdagen, der fylder i de dagbøger, Halfdan og Tage betroede 

sig til. De to eventyrlystne unge møder farverige anarkister, esperantister og lokale, ser på 

seværdigheder i Antwerpen, drikker øl i Bruxelles, begærer Paris og bader i Atlanterhavets 

kolde bølger. Og mens de slider skosålerne op og planker andre rejsende for cigaretter, filosoferer 

de over den forunderlige klode, slås med blodsugende myg og mærker sulten i de slunkne maver. 

 

"Lad os komme ud – lad os se og høre livet som det former sig andre steder – lad os lære livet og 

os selv at kende." - Halfdan Rasmussen 

 

Halfdan Rasmussen (1915-2002) er kendt som en af landets største digtere. Blandt hans efterladte 

papirer fandt sønnen Tom Nagel Rasmussen sin fars rejsedagbog, der beskrev den rejse han 

foretog i 1938 med vennen  

Tage Lau. Tage Lau døde i 1991, men ved et sammentræf landede hans dagbog fra samme rejse i 

hænderne på Tom Nagel Rasmussen.  

Sommeren 38 udgives af Tom Nagel Rasmussen, der også står bag bogens forord. Der er 

indledning og forklarende noter af historiker Svend Rybner. 
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