
Den første store biografi om Henrik Pontoppidan kaster nyt lys over hans liv 

og værk 

 

Flemming Behrendt – Livsrusen. En bog om Henrik Pontoppidan 

 

Henrik Pontoppidan modtog Nobelprisen i litteratur 1917 og er forfatter til nogle af Danmarks 

allerstørste litterære værker. Men det meste af hvad vi ved om ham selv, er baseret på hans egne 

kortfattede erindringer. I Livsrusen tager Flemming Behrendt som den første det store efterladte 

brevmateriale i anvendelse og tegner et helt andet billede af Pontoppidan. 

Henrik Pontoppidan (1857-1943), udgav to selvbiografier, den ene mindre end den anden. Gennem to 

menneskealdre har historien måttet nøjes med den viden, Pontoppidan her slap fri, og som et langt stykke 

ad vejen ganske ukritisk er blevet taget for gode varer. 

Med udgangspunkt i bl.a. mere end 7.000 private breve åbner Livsrusen den historie, Pontoppidan selv 

lukkede og forseglede med sit litterære testamente. Den harmoniske og rolige personlighed, som 

Pontoppidan selv fremstillede, kunne aldrig have skrevet forfatterskabets 40 værker. Pontoppidan forblev 

til sin død en upålidelig fortæller, der kun var til at stole på i fiktionens verden. 

I Livsrusen leverer Flemming Behrendt et portræt af den store digter set gennem hans værker. Denne 

fremgangsmåde tilføjer også et nyt litteraturhistorisk blik på flere aspekter af Pontoppidans værk – 

heriblandt spørgsmålet om det selvbiografiske materiale i Lykke-Per. 

Til bogen hører en udvidet e-bog, Livsrusen. En studiebog om Henrik Pontoppidan, der rummer supplerende 

detaljer og kommentarer. Alle citater i denne udgave indeholder links til den sammenhæng, de er taget fra, 

dvs. breve, anmeldelser, artikler eller bogtekst på henrikpontoppidan.dk. Køberen af papirudgaven får 

gratis adgang til e-bogen. 

 

Flemming Behrendt er cand. mag. fra Københavns Universitet 1967, skrev specialeafhandling om Henrik 

Pontoppidans omarbejdelser men forlod så forfatterskabet gennem 30 år som kritiker, redaktør og 

journalist i dagspressen. Grundlagde i år 2000 Pontoppidan Selskabet og www.henrikpontoppidan.dk. 
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