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Thorkild Hansen var en stor, populær og kontroversiel forfatter. Hans bøger om Det Lykkelige Arabien og om
slaverne på De Vestindiske Øer blev læst af næsten alle, og næsten alle, der kom i nærheden af ham, fik et
problematisk forhold til personen Thorkild Hansen. Anmeldelserne var store og flotte. Litterære priser,
anerkendelse og berømmelse fulgte med. Alle kunne se, at dette var noget ganske særligt, også, at det ikke
rigtigt passede med tidens strømninger. Det gjorde ikke populariteten mindre, måske tværtimod. Men da
Thorkild Hansen begyndte at skrive om sig selv og på den måde fulgte med tidens strøm, gik det galt.
Anmeldelserne blev dårlige, salget gik ned. Og helt problematisk blev det med hans bog om Processen mod
Hamsun, som blev fornemt modtaget i Danmark, men som han måtte stå skoleret for i Norge, hvor salget
styrtdykkede.
Det var en uheldig udvikling for indtjeningen, at Thorkild Hansen begyndte at skrive så direkte om sit eget
liv, men kigger man efter, kan man se, at de store bøger indeholder en kerne, der udspringer af forfatteren selv,
og at de biografiske bøger også indeholder en kerne, der ikke kun er biografisk, men fiktiv. Men hvem var så
egentlig Thorkild Hansen, hvorfor skrev han som han gjorde, og hvorfor var han, som han var. Det forsøger
denne bog at finde ud af.
august 1919 i Bergen, død 21. Hans far var husmand, mens hans. ETTERNAVN FORNAVN FØDT DØD
FOTO# Merknader; Aa: Albert: 29. Ole Enger; Bergen. oktober 1995) var en norsk skuespiller. oktober

1995) var en norsk skuespiller. A must see Baggrund. 05. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk.
Begravde på Tilfredshet kapell. 07. Sverre Hansen; Thor-Erik Thorbjørnsen; Bodø. Sverre Hansen (født 24.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V/W Y/Z Ø Aa/Å. Begravde på Tilfredshet kapell. Coast of
Slaves [Thorkild Hansen, Kari Dako] on Amazon. her pÅ hjemmesiden. dk 2003, 2018  I alt 10676 personer
Fødte barn i Gjerpen 1815 - 1872 (C) Gard Strøm. Dan Fosse; Knut Eide; Lektor Brandt.

