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Skagensbillede Bent Haller Hent PDF I 1870‘erne og 1880‘erne strømmede kunstnere fra hele Skandinavien
til Skagen for at male egnens særlige lys og lade sig inspirere af fiskernes liv, der kom til at se så romantisk
og rosenrødt ud på de hyldede kunstneres malerier. Bent Hallers roman "Skagensbillede" maler et ganske

anderledes billede af Skagen i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet – et ondt og ironisk maleri af
de dele af fiskernes liv, som Skagensmalerne gik udenom; fattigdom, social uretfærdighed og en evig

dødskamp med havet om dets ressourcer, der kostede så mange fiskere livet. Den danske forfatter Bent Haller
(f. 1946) er oprindeligt uddannet som maler og grafiker fra Det jyske Kunstakademi, men har desuden skabt
sig en spændende karriere som forfatter. Bent Haller debuterede som forfatter, da han i 1972 vandt forlaget
Borgens konkurrence for den bedste samfundskritiske ungdomsroman med romanen "Katamaranen". Bent
Hallers forfatterskab favner bredt og rummer både børnebøger, ungdomsromaner, digte og voksenbøger.
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