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Anders Haahr Rasmussen 
 

Anders Haahr Rasmussen er journalist, forfatter og foredrags-
holder bosat på Nørrebro i København. Han skriver primært 
for Zetland og Dagbladet Information.  
Derudover arbejder han som tenniskommentator for Eurosport og 
er vært på Radio24syvs Wimbledon-programmer. Han er medstifter 
af og fungerende redaktør på Rabarberbladet. Bag sig har han en 
cand.public-grad fra Syddansk Universitet og en MA i sociologi fra 
The New School for Social Research. 
 

”Jeg er født og opvokset i Frederiksværk, Strandgade 20. Min mor 
er Eva Haahr, mangeårig skoleleder på Magleblikskolen, min far er 
Bo Rasmussen, tidligere lærer og skoleleder. Jeg nåede selv rundt 
på de fleste af skolerne i byen. Først et par år på Vinderød Skole, 
indtil jeg flyttede med min mor og to brødre, Søren og Peter, ned i 
Strandgade og begyndte på byskolen. Da den lukkede, røg jeg et 
år på Magleblikskolen, inden jeg flyttede ud på Enghaveskolen de 
sidste par folkeskoleår. Jeg blev matematisk student fra 
Frederiksværk Gymnasium i 1998. 
Jeg forbinder meget min barndom med at cykle rundt fra den ene 
fritidsaktivitet til den anden, jeg gik til fodbold, dengang det stadig 
hed FB og stadion lå nede midt i byen, jeg gik til badminton oppe i 
hallen og spillede tennis i hvad der føltes som min egen baghave 
på banerne over for Skjoldborgparken. Jeg tjente mine første 
penge som kassemedarbejder i Kvickly, drak mine første øl på 
Generalens Bodega og kommer stadig i byen, hvor min mor og en 
masse gamle venner bor. Et årligt højdepunkt er juletræstændingen 
foran kirken.” 
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Ane Riel 
 

Ane Riel (f. 1971) debuterede som romanforfatter i 2013 
med Slagteren i Liseleje. I oktober 2015 udkom hendes anden 
roman, Harpiks. Begge bøger er udkommet på forlaget Tiderne 
Skifter.  
 
Ane Riel har tidligere, overvejende under sit pigenavn, Ane 
Brahm Lauritsen, udgivet en række bøger for børn, herunder 
undervisningsbøger om malerkunst, arkitektur og Robert Storm 
Petersen. Som børnebogsforfatter er hun bl.a. udkommet på 
forlagene Forum, Alinea og Gyldendal. Hun har siden 1995 
været medlem af Dansk Forfatterforening.  
I 2016 modtog hun 'Niels Prisen' (tidl. kulturminister Niels 
Matthiasens mindelegat). 
Ane har bifag i kunsthistorie fra Aarhus Universitet og var 
gennem en årrække tilknyttet Storm P.-Museet på 
Frederiksberg.   
 
Ane er født og opvokset i Aarhus og boede sidenhen flere år i 
København, hvor hun er stærkt engageret i det danske 
jazzmiljø. Da hun i 1999 fandt sammen med Alex Riel, som 
havde adresse i Liseleje, begyndte hun at slå sine folder i 
Halsnæs.  

www.aneriel.dk 



                  
 

Anette Ellegaard 
 

Anette Ellegaard er oprindeligt født i København, men har de sidste  
19 år boet i Melby.  
 
Hun er uddannet læge, men debuterede allerede som medicin-
studerende med ungdomsromanen, Indigo. Siden da har hun udgivet 
en selvhjælpsbog, to letlæste fantasy-serier, hvoraf den ene har vundet 
en pris, samt bidraget til en antologi. 
 
I selvhjælpsbogen, Superwoman er en følelse, fortæller Anette om 
baggrunden for, at hun valgte at bosætte sig netop her i Halsnæs. De to 
letlæste fantasy-serier (Tea i Elverland samt den prisbelønnede 
Sandhedens Magt) er begge inspireret af Brødemosen i Asserbo, som 
Anette dagligt færdes i. 
 
Du kan læse mere om Anette på www.anetteellegaard.com og mere om 
selvhjælpsbogen på www.superwoman.one.  
 

 
 



                            
 

Hans Hansen 
 

Hans Hansen er født på Frederiksberg og tog lærereksamen 
1963 fra Marselisborg Seminarium i Aarhus. 
 
Han debuterede i 1965 med novellesamlingen »Lyd«, der blev 
efterfulgt af endnu en novellesamling og en række radiospil. 
Senere blev det dramatikken, der optog ham, nærmere  
betegnet dramatik for børn, idet han i 1970 begyndte at arbejde 
sammen med det første opsøgende børneteater, men han 
vendte tilbage til bøgerne, og i 1973 udgav han den social-
realistiske krimi »Livsfarlige papirer«. 
 
Ungdomsbogen »Vil du se min smukke navle?« (1976) blev til 
en meget populær film af samme navn, instrueret af Søren 
Kragh-Jacobsen, og derefter blev Hans Hansen forfatter på 
fuldtid. 
Han har skrevet endnu en lang række bøger for børn og unge 
og har også, sammen med forskellige instruktører, skrevet 
manuskript til en række spillefilm og en del TV-dramatik. Han 
var 1985-88 formand for Dansk Forfatterforening og 1988-97 
konsulent ved Det Danske Filminstitut. 
Hans Hansen var 2012-2013 formand for Selskabet for 
Børnelitteratur. 
Fra 1968 har han boet i Frederiksværk og har her i samarbejde 
med Musikskolen og Støbeskeen skabt mange forestillinger. 



                             
 

Henrik Einspor 
 

Henrik Einspor er født på Frederiksværk Sygehus i 1960. 
Boede i Ll. Kregme midt i sommerhusområdet til han var tolv. 
Gik på Kregme forskole og siden på Kregme Centralskole.  
 
Efter forældrenes skilsmisse i 1972 flyttede han til de nyopførte 
boligblokke på Havtornvej, hvor han boede frem til 1981. Har 
siden boet i København, men er de seneste år vendt tilbage til 
Ll. Kregme, hvor han nu selv har sommerhus kun 200 meter fra 
barndomshjemmet.  
 
Henrik er uddannet lærer og skolebibliotekar, men fuldtids-
forfatter siden 2005. 
 
Flere af Einspors bøger henter inspiration fra opvæksten i 
barndomslandet. Mest tydeligt i fx Det gamle træ, Fru Jakobis 
briller, Slikboden og Alt godt fra havet, samt naturligvis i Svend 
Svovl-serien. De to helt nye bøger, Farlig fisketur og En grum 
fisk er inspireret af ungdommens fisketure bag Dronningholm 
Slotsruin.  
 
Hjemmeside: www.einspor.dk  
 
 



                                               

 
Hjørdis Varmer 
 

Hjørdis Varmer er født 1936 i København. Kom på kontor i et 
forsikringsselskab, hvor hun var i seks år, til hun fik sit første 
barn. 
 
Hun gik hjemme og passede sine børn i de første ti år af deres 
liv – dog med diverse plejebørn som supplement. Det var under 
’den kolde krig’, og hun engagerede sig i Kvinder for Fred og 
skrev i den anledning en del artikler og digte.  
 
Da begge hendes børn var kommet i skole, begyndte hun at 
skrive. Samtidig blev hun sekretær for en læsepædagog; et job, 
som hun beholdt i ti år. Derefter har hun levet af sine bøger og 
som foredragsholder. 
 
Udover de godt 80 bøger, hun til dato har skrevet, har hun 
oversat 40 børne- og ungdomsbøger fra svensk, norsk og 
engelsk/amerikansk. Nogle af hendes egne bøger er oversat til 
svensk, norsk og islandsk. 
 
Hjørdis boede i en lang årrække i Hundested, men flyttede i 
2013 til Allerød. Hun har bevaret de nære bånd til Halsnæs,  
idet hendes datter med familie stadig bor i Hundested.  
 



                                      
 

Jens Patrick Thiede 
 

Jens Patrick Thiede, født 1971 i Rødovre, uddannet ED i tysk 
og bachelor i engelsk erhvervssprog samt en diplomgrad i 
digital journalistik. 
 
Har udgivet pionerbogen om dansk fankultur ”Med Gul-Blå ære 
& sjæl” i 1997 samt hobby- og livsstilsbogen ”Fang friske 
fjordrejer” i 2015. 
  
Har arbejdet som skrivende freelancer for diverse aviser og 
blade, ikke mindst Tipsbladet i en årrække, samt været ansat 
hos Brøndby IF’s officielle fanklub, webredaktør hos 
ishockeyklubben Rødovre Mighty Bulls og på Ekstra Bladets 
online sportsredaktion. 
 
Fra han var 5 til han blev 20 boede han i Hundested. Student 
fra Frederiksværk Gymnasium, har stadig familie i Hundested 
som han besøger jævnligt. Arbejder aktuelt på Halsnæs Avis 
siden 2012. 
 
Er formand for Hertha BSC’s ældste, udenlandske officielle 
fanklub, Dänische Berliner. 
 
Personlig webside: http://jpt888.wix.com/thiede 



                             
 

Lotte og Søren Hammer 
 
Lotte Hammer (født 1955) er uddannet som sygeplejerske i 1977. 
Hun bor nu I Halsnæs, men har tidligere arbejdet og boet flere 
forskellige steder bl.a. på boreplatformene i Nordsøen, i 
Grækenland, Tyskland og på de amerikanske baser i Grønland. 
Fra 1995 til 2010 var hun leder af hjemmeplejen i Halsnæs 
Kommune. Lotte Hammer har i en valgperiode fra 2006 været valgt 
ind i Halsnæs Byråd. Siden 2010 har hun arbejdet fuld tid som 
forfatter. 
 
Søren Hammer (født 1952) er uddannet som lærer, men har efter 
sin uddannelse arbejdet både som programmør og i mange år som 
lektor på Ingeniørhøjskolen.  
Han er som sin søster bosat I Halsnæs og ligeledes interesseret i 
politik. Søren Hammer har arbejdet fuld tid som forfatter siden 
2010. 
 
Sammen har de skrevet otte kriminalromaner med Konrad 
Simonsen som gennemgående hovedfigur. Bind nummer otte bliver 
udgivet den 31. oktober i år. Den hedder To små piger.  
Der er foreløbig planlagt 10 bind i serien. Udover denne krimiserie 
har de i 2016 udgivet Rosa, som er deres første selvstændige ”ikke 
krimi” roman.  
 
Desuden har de deltaget i adskillige krimiantologier gennem årene.  
 



                          
 

Nichlas Overgaard 
 

Nichlas har spillet klassisk guitar i Kulturskolen Halsnæs 
(hos Kristian Buhl-Mortensen) siden 2008. Han har optrådt  
ved flere kulturelle arrangementer såsom Gjethuset og  
Rådhussalen i Frederiksværk, Slotsarkaderne og Støberihallen 
i Hillerød, Trekroner Fortet, Tivoli, Furesø Marina, Aalborg 
Kongrescenter og Harrods i London.  
 
Nichlas kommer jævnligt på Det Kongelige Danske  
Musikkonservatorium som elev af den prisvindende 
guitarist Niklas Johansen. 
 
Han er en del af Agnes Trio, som  er en talentfuld og ambitiøs 
ung trio, som består af Agnes på sang og guitar/ukulele, 
Nichlas på guitar og Tobias på kontrabas/elbas. De er alle tre 
lokalt forankret i Halsnæs. Deres repertoire er akustiske cover-
numre af et bredt udsnit af både gamle og helt nye sange.  
 
Desuden har Nichlas sit eget repertoire 
Nichlas er opvokset i Halsnæs. 
 

 

 
 



                  
 

Nis Rasmussen 
 

Nis Rasmussen arbejdede som lærer på Storebjergskolen i 
Hundested i omkring 25 år med især dansk og sprogfag.  
 
Undervejs havde han forskellige arrangementer på Hundested 
Bibliotek som ”Skumringstid” med oplæsning af en fælles tekst 
for hele Skandinavien hvert efterår. 
 
Desuden ”Spøgelses- eller gysertime i stearinlysenes skær” 
samme sted i mange år. 
 
Derudover har han været i mange skoleklasser og fortalt om det 
at være forfatter og om sine bøger. 
 
Har udgivet: 
En enkelt læsetræningsbog på Gyldendal. 
 
Desuden mere end 20 bøger på forlaget Cadeau. Især 
gyserhistorier og fantasy, men også historiske bøger for unge 
og en bog med børnerim, som hedder Dyrenes ABC. 
 
 



                              
 

Nora Dalum 
 

Nora Dalum er en ung sangskriver fra Melby. Hun begyndte at 
optræde som soloartist i 2016 og har spillet koncerter over hele 
Nordsjælland – bl.a. til Hillerød Litteraturfestival, Gilleleje 
Festival, og på Nationalmuseet.  
 
Nora skriver sange om de indsigter, der opstår midt i 
ungdommens kaos. Teksterne er på dansk og både humoristisk 
direkte og dystert underspillede.  
Musikalsk er hun inspireret af alt fra Joni Mitchell til Mac 
DeMarco, mens hun putter skarp elguitar og blød jazzstemme 
på catchy melodier.  
 
Nora har gået på Halsnæs Musikskole hele sin barn- og 
ungdom. Her har hun lært at synge og spille guitar. I Gjethuset 
fik hun sine første erfaringer med at optræde, og på Halsnæs 
Lilleskole blev hun skubbet i gang med at skrive sange.  
 
Nora kan følges på Facebook: 
https://www.facebook.com/dalumnora/ 
Og et udvalg af hendes sange kan høres på Soundcloud: 
https://soundcloud.com/user-197163784 



                  
 

Rikke Hallund 
 

Rikke har boet 20 år i Lynæs og er uddannet animations-
instruktør fra Den Danske Filmskole år 2002. Hun debuterede 
fra Filmskolen med en prisbelønnet animeret tv-serie, Mira & 
Marie, for børn til DR, og har siden været dedikeret 
børnekulturarbejde under overskriften: Digital formidling til børn 
med en klar ambition om at lave kvalitetsformidling og 
underholdning i børnehøjde.  
Rikke arbejder som instruktør, manuskriptforfatter, koncept-
mager og underviser. Frem til 2014 var Rikke stifter og leder af 
Filmskolen for børn i Halsnæs kommune, hvor hun underviste 
og instruerede i forskellige undervisningsforløb. 
 

Rikke arbejder med børnekultur i bred forstand, fra tv-serien; 
”Alverdens børnesange” til biograffilmen ”Otto og sut”. 
Som manuskriptforfatter til bl.a. historien om Otto i børnebogen 
Carsten og Gittes bedste historier, har Rikke modtaget 
Orlaprisen i 2010. Børnesangteksten til ”Natten kalder” blev 
nomineret til at medvirke i Kodas årlige Spil Dansk 
konkurrences børnecd i 2011. 
 

En del af Rikkes projekter er støttet af Instruktørsammen- 
slutningen, Nordeafonden, Kunstrådet og udlodningsmidler 
BUPL.  
 

Nu laver Rikke undervisningsmateriale, primært til  
Undervisningsministeriet. 
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Robert Zola Christensen 
 
 

Robert Zola Christensen, født 1964, har en ph.d. i nordisk 
filologi og er ansat som forsker ved Lund Universitet. Som 
forfatter har Robert Zola Christensen skrevet både børnebøger, 
digte, noveller, romaner og fagbøger. 
 
Robert Zola Christensen debuterede i 1997 med romanen 
Kristinas tavshed. 
 
I 2009 udkom Robert Zola Christensens Aldrig så jeg så dejligt 
et bjerg. I denne anmelderroste generations- og samtidsroman 
fortæller Robert Zola Christensen om at være mønsterbryder i 
1960’ernes og 70’ernes velfærds Danmark og om at være en 
ung voksen i 1980’erne og 90’erne. For bogen blev Robert Zola 
Christensen nomineret til Danmarks Radios Romanpris 2009. 
Hans seneste roman, Balloner Forbudt, udkom i juni 2017. 
 
Robert var bosat i Frederiksværk fra han var tolv år og gik på 
Frederiksværk gymnasium. Han siger selv, at han så godt 
som ”boede” på det gamle bibliotek, der dengang lå nede ved 
siden af stationen. 

 

 

 

 
 



                                         
 

Søren Christensen 
 

Søren Christensens har boet i Asserbo siden 2008, hvortil han 
flyttede fra Færøerne. 
 

Søren er uddannet jurist og har haft forskellige jobs 
hovedsageligt indenfor den offentlige sektor. Sidste job var som 
Rigsombudsmand på Færøerne, som han bestred i tre år inden 
han gik på pension som 67-årig.  
 
Søren Christensen er forfatter eller medforfatter til en række 
bøger med relationer til hans professionelle virke. Lige nu er 
han bogaktuel med ”Galeasen Thorshavn i strømfyldt farvand”. 
 
 
 

 

 
 
 


