Pressemeddelelse
Lykken er hverken gods eller guld – ny bog om
Henrik Pontoppidans Lykke-Per
Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per er et af dansk litteraturs største
værker. Den søgende, utålmodige Per Sidenius er en karaktertype, der
har udfordret læserne gennem mere end hundrede år. Undervejs til
Lykke-Per er skrevet til alle, der interesserer sig for forfatteren og hans
hovedværk.
Henrik Pontoppidan lod sig inspirere til karaktertegningen af blandt andet folkeeventyr og
romantisk litteratur, og på typisk pontoppidansk vis stiller han spørgsmålet om, hvad ’lykke’
egentlig er. Det sker gennem romanens handling, der slutter med at placere Per i ødemarken
i Thy.
Denne bog samler trådene i Lykke-Per-motivet og fører det ind i nutiden. Først og fremmest
undersøger den Bille Augusts filmatisering fra 2018, men den går også på jagt efter moderne
udgaver af Lykke-Per i reality shows som ’Løvens Hule’ og ’Alene i Vildmarken’.
Undervejs til Lykke-Per leverer både introduktion, baggrund og perspektiv til Pontoppidans
mesterværk. Bogen indeholder bl.a. følgende kapitler:
• Henrik Pontoppidan og Lykke-Per
• Det magiske moment. Det sande øjeblik
• Lykke-Per i Løvens Hule
• Lykke-Per alene i vildmarken
• Henrik Pontoppidans liv og værk
• Bille Augusts film
Henrik Poulsen er tidligere gymnasielærer og forfatter til flere undervisningsbøger om
litteratur. Han er desuden formand for Dansk Forfatterforenings Faglitterære Gruppe. Johan
Rosdahl er lektor emeritus og tidligere formand for Pontoppidan Selskabet. Han er forfatter
til bl.a. Undervejs til Pontoppidan (2002).
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