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Hobbit i habit Jacob Ludvigsen Hent PDF Forlaget skriver: Jacob Ludvigsen, journalist, provo, iværksætter,
redaktør og reklamemand  udgav for et par år før sin død sine erindringer. Titlen Hobbit i habit skyldes, at
hans mor i sin tid oversatte og fordanskede Hobbitten og Ringenes herre, og habit har været hans fortrukne

uniform, i mere end en menneskealder. Ofte Habit i sandaler!
Jacob Ludvigsens lige fandtes ikke i Danmark. Som en eksponent for og forløser af ideer, der bare var der og
ventede på at blive ført ud i livet. Stifter af provobladet Hovedbladet, Redaktør på Ekstrabladet, hvor han gav
bladet en ansigtsløftning. Et skub til rækværket omkring bådsmandsgades kaserne skabte Christiania, som

han snart forlod. Jacob Ludvigsen har været i parløb med stort set alle skabende kræfter i Danmark, bl.a. med
vennen Dan Turell, med Jesper Klein, Victor Andreasen og op til flere af stammen Kløvedal. Siden 1978
forlagde han og Elisabeth Løvegal residensen til periferien af Svaneke, men symptomatisk for parret,
fastholdt de gennem alle årene en adresse i København med kontor osv. Ludvigsens erindringer er en

perlerække af fortællinger, man fristes til at sige, fra dengang, hvor friheden stadig var en mulighed, også
udenfor diverse fristeder. Bogen er gennemillustreret og er at betragte som et katalog over de sidste halvtreds

års kulturhistorie
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