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Konfrontation Klaus Rifbjerg Hent PDF Statsbiblioteket modtog i 2013 en samling unikke lydoptagelser fra
solofløjtenist, kgl. kapelmusikus og lydekspert Eyvind Rafn. Med donationen fulgte en række optagelser,

hvor Klaus Rifbjerg læser egne digte, nærmere bestemt de fleste af hans digtsamlinger fra Under vejr med mig
selv (1956) til og med Septembersang (1988). Optagelserne blev til i begyndelsen af 1990'erne, og

lydmaterialet var tiltænkt Gyldendal i forbindelse med udgivelse af lydbøger.

Optagelserne viste sig at være meget fine, og Statsbiblioteket ønskede at udgive en cd med de tre tidlige
hovedværker Under vejr med mig selv (1956), Konfrontation (1960) og Amagerdigte (1965) som eksempler

på highlights fra bibliotekets store historiske lydsamling. Klaus Rifbjerg og Gyldendal var meget
imødekommende over for projektet. Parallelt med udgivelsen af denne cd kan Gyldendal derfor præsentere de

tre digtsamlinger som lydbøger i ikkefysisk form.

Konfrontation udkom første gang på Schønberg, men overgik allerede i 1963 til Gyldendal. Til denne
lydbogsudgave er digtsamlingens originale forside fra 1960 anvendt.

Konfrontation er indlæst af Klaus Rifbjerg i 1990/1991.
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