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NYT LIV TIL BILLEDFORTÆLLEREN

SVEND OTTO S. I UDSØGT BOG
TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE For 100 år siden

fødtes Svend Otto Sørensen,
for 20 år siden døde han. Fra
sin tidlige ungdom vidste
han, at han ville og kunne
illustrere bøger og blade,
den første tegning solgte
han som 17-årig for 35 kr., og
i mere end et halvt århundrede berigede han dansk og
oversat litteratur for børn
og voksne med tegninger,
der gav teksten en ekstra
dimension.
I dag er det nærmest gået
af mode, forlagene synes at
det er for dyrt og vil måske
hævde, at det også er gammeldags. Storværket om
Svend Otto, der forkortede
sit efternavn til S., kan derfor ses som et minde om en
genre, som engang var meget populær, og en opfordring til bogudgiverne om
at finde og bruge tegnere –
selv om det ikke bliver let
at finde nogen med så stor
indlevelseskraft som S.O.S.

friste af plakat- og annonceopgaver.
Et par tegninger fra barndommen røber det tidlige
talent, og så går det fremad
med forsider til Berlingske
Tidendes søndagsmagasin
1940. Mange vil nyde gensynet med de illustrationer,
han berigede H. C. Andersens
og Grimms eventyr med, og
man bliver taknemmelig
over hans fortolkninger af
Franz Kafkas ”Processen”, et
værk han var stærkt optaget
af. Astrid Lindgren, Charles
Dickens, Herman Bang og
Martin A. Hansen er blot
nogle af de forfattere, der fik
deres prosa forgyldt af scener,
hvor personernes karakter
træder lyslevende frem.
Fremhæves skal også en
strøm af bogomslag, hvor
han gav læserne lyst til at
købe og læse ved at afspejle
bogens stil i en enkelt blændende tegning.

Svend Otto S. i København, nærmere bestemt Landemærket. Illustration til Peter Fabers uopslidelige julevise
”Sikken voldsom trængsel og alarm” og linjerne ”Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt”.

Meget af teksten er skrevet af ham selv – han forfattede 13 børnebøger og havde
pennen i sin magt - resten
sørger journalisten Søren
Vinterberg, boghistorikeren
Christian Kaaber, børnebogseksperten Kirsten Bystrup
og den nu afdøde kollega Ib
Spang Olsen for. Svend Otto
S. blev udgivet på 20 sprog
og modtog en række hæderspriser.
Med denne betagende
rejse gennem eventyr og

En ægte træmand
Mageløse mesterværker

I et generøst samarbejde med
Gyldendal har hans døtre Annette og Kirstin Wiborg, journalist og grafiker, samlet et
rigt udvalg af hans mesterværker på lækkert 150 gram
papir, der yder tegningerne
fuld retfærdighed, hvad enten der er tale om akvarel,
træsnit, blyant, kul, akvatinte eller tusch. Han mestrede alle teknikker, men
lod sig tilsyneladende ikke

Et afsnit belyser hans indsigt
i gamle træer med sjæl, knaster og knuder, fascinationen
begyndte i hans barndom,
der stod et lindetræ foran huset. At S.O.S. også havde sans
for at fæstne sine rejseindtryk
på papiret bevidner billeder
fra Kina, Grønland og Wales. Tegningerne til Richard
Llewellyns kulminebyfortælling ”Grøn var min barndoms
dal” understreger hans socialrealistiske fornemmelse.

virkelighed har familien og
forlaget med støtte fra flere
fonde rejst et mageløst monument for en fremtrædende
billedkunstner, der ikke
stræbte efter at gøre sig interessant på parnasset, men
foretrak at fremtrylle streger
og stemninger til et bredere
og læsende publikum i alle
aldre. Et vægtigt bidrag (1714
gram) til historien om den
danske bog gennem 500 år.

Udvalgt og redigeret af Annette
Wiborg og Kristin Wiborg
Billedfortælleren Svend Otto S.
248 sider i stort format
350 kr., Gyldendal

KUNSTEN & SØLVET
ENGLISH SILVER HOUSE
Efter 32 år i Pilestræde åbner
English Silver House ny butik Gl. Mønt 25.
Her har vi inrettet os med kunst og sølvtøj.
Nye omgivelser - velkendt kvalitet og tradition.

GL. MØNT 25
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DET MOUSSERENDE ELEMENT
TEKST JETTE R. ARENDRUP

Kristian Hvidt, folketingsbibliotekar og historiker, skriver om en kendt jødisk slægt der
satte sit umiskendelige præg på dansk kultur og finansliv i det gamle København.
ANMELDELSE Forlaget Vandkunsten ud-

gav i juni Kristian Hvidts seneste bog,
”Det mousserende element” med en
titel lånt fra et Otto von Bismarck citat: ”Den moderne jøde er det mousserende element i borgerlighedens træge
masse”. Boglanceringen fandt sted i en
historisk lejlighed ved Frederiksholms
Kanal i et tidligere billedhuggeratelier,
hvor kunstnere som H.E. Freund, 2 x
Bissen og ægteparret Carl Nielsen har
boet, og hvor vægmalerier stadig fortæller om tidligere tiders rige kunstnerliv. På en central plads i spisestuen
hang det store, imponerende og stemningsfulde portræt af vekselerer Ruben
Henriques Jr., der har en helt central
rolle i bogen.
Fra forfølgelser til et liv på toppen

Kristian Hvidt fører først slægten helt
tilbage til 1400-tallets Spanien og videre til den velhavende købmand og
rettroende jøde, Anrique Dias de Milao de Caceres, der i 1609 af inkvisitionen dømmes til bålet i Lissabon for
kætteri. Hans efterkommere ophøjer
i respekt hans fornavn til familienavnet Henriques, og de overlevende flygter op gennem Europa via Amsterdam,
Hamborg, Altona, Glückstadt og Nakskov, indtil de første Henriques’er lander i København i året 1752. Det er dog
først i 1801, at Ruben Henriques Jr. efter
15 læreår i Gøteborg kan grundlægge
det firma, som i løbet af 10 år bliver
et af Danmarks rigeste. Vekselerere
havde dengang en enestående eneret
til at sælge og købe papirer. Det var før

sted på den tid i København. Tydeligst
bliver det, da sønnen Martin Henriques efterfølger faderen i vekselererfirmaet og begynder at føre et sprudlende kulturliv i Tordenskjoldsgade. En
beskrivelse af et brudeudstyr fra 1854
og tjenestefolkenes pligter og løn giver
et detaljeret tidsbillede.
Selskaberne med balletmester
Bournonville, ballerina Juliette Price,
Niels W. Gade, Hartmann, Grieg, Rossini, Frantz Neruda og H.C. Andersen,
fylder i den sidste del af bogen. Man
får tilmed et særligt nuanceret billede
af Andersen gennem brevveksling og
familieoverleveringer.
En veloplagt, oplysende og meget
interessant historiefortælling.
Den fromme jøde Ruben Henriques Jr.
(1771-1846) havde stor indflydelse på
dansk økonomi i guldalderen.

de store, private banker tog magten, da
det var vekselererne, der fastsatte kurser og omsætning på det danske kapitalmarked
Kultur og herskab og tjenestefolk

Forfatteren Kristian Hvidt er selv i nær familie med bogens hovedpersoner.

Vi følger familiens liv på Amagertorv
med 16 børn, hvoraf tre drenge går
kunstnervejen i guldalderens København. Maleriet af Ruben Henriques er
således malet af en søn, der blev oplært hos Eckersberg. Ruben Henriques
Jr. var en from mand, og familien levede på mange måder i et jødisk parallelsamfund. Jødiske skikke og ritualer
beskrives levende i bogen, men den er
samtidig et tidsbillede på et liv med
herskab og tjenestefolk, som det fandt

Kristian Hvidt
Det mousserende element - En dansk jødisk
bankierslægt gennem fem generationer
Forlaget Vandkunsten, 232 sider

IRRASHAIMASE! ET STORBYMENNESKES ENSOMHED OG SULT
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Den navnløse handelsmand – vi kender ikke hans
branche – færdes i Tokyos mange
kvarterer med afstikkere til Osaka,
Takasaki og Kawasaki. Hvert kapitel tager udgangspunkt i, at han er
godt og grundigt sulten. Vi følger
ham ind på restauranterne og oplever forskellige miljøer med deres
mad og mennesker. Undervejs får
vi indsigt i hans personlighed og
livsbane, og detaljeret præsenteres
vi for de menuer, han indtager. Det
japanske køkken er mere end sushi
og sukiaki, man spiser Harusame
(forårsnudler), Iwanori (klippetang),
Karee Raisu – her genkender man
ordene karry og ris – og Yudofu, tofu
med lidt Konbu-tang, soja, finthakANMELDELSE

kede forårsløg, revet ingefær og
Katsuobushi (hvad det så end er).
Ramen er den japanske yndlingssuppe, og netop i maj måned åbnede Papa Ramen i Studiestræde 67
med hjemmelavede nudler af bornholmsk mel, det varierede japanske
køkken sniger sig ind i København.
Jiro Taniguchi anses for en af Japans fineste tegnere, og hans storbyvandring, skrevet af Masayuki
Kusumi, har været tyve år undervejs til Danmark, men det gør den
ikke mindre delikat, og storbytemaet er universelt. København er
en lille flække i forhold til Tokyo
med 38 millioner indbyggere, alligevel kunne det sagtens lade sig gøre
at overføre idéen med en illustre-

ret gastronomisk opdagelsesrejse til
glæde for byens gæster.
Irrashaimase – en velkomsthilsen, der møder vor hungrige ven,
når han træder ind i en tarvelig eller
finere restaurant. Velkommen til en
anden verden med råvarer og traditioner, og velkommen til et æstetisk
eksempel på Taniguchis billedfortællinger, som blev introduceret for
et dansk publikum i 2010 med ”Min
fjerne barndomsby”. I Frankrig er
han kult, og det kunne han også
blive i København og omegn.
Jiro Taniguchi og Masayuki Kusumi
Den ensomme Gourmet
Oversat af Mette Holm
192 sider, 250 kr., Fahrenheit
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KÆRLIGHED I 1950’ERNES
SVANEKE OG KØBENHAVN

PREBEN HARRIS’ DEBUT SOM ROMANFORFATTER
TEKST JACOB LUDVIGSEN

uudslukkelig kærlighed til scenekunsten.
God underholdning

60 år som skuespiller,
43 år som teaterchef – Folketeatrets
direktør frem til 2001 har rundet de
80 år, men er aktiv som bare pokker.
Efter at have udgivet to bind erindringer har han begivet sig ind i et
nyt farvand, nu debuterer han som
skønlitterær forfatter med ”Prins
Hamlet af Svaneke”, hvor han sammenvæver stof fra Bornholm med
indsigt i den københavnske teaterverden.
Selv om flere af de rollehavende
har træk af levende og afdøde modeller er der ikke tale om en nøgleroman eller maskeret selvbiografi,
han har formet hovedpersonerne
Peter og Annemarie med fantasi
og indsigt og frisk erindring om at
være ung og forelsket og nære en
ANMELDELSE

Preben Harris er en glimrende fortæller med sans for replikker og sceneskift
mellem Bornholm og København, man
føler sig underholdt og engageret i hans
miljøer, der er mere end kulisser. I Svaneke bor familien Kjøller, faderen fisker
rejer ved Grønland og er væk hjemmefra i lange perioder, moderen er efter
en mislykket fødsel ramt af dyb depression, der forstærkes af datteren Ebbas
uægte barn med en charlatan, en skandale i byen ligesom flere selvmord og
affæren med den homoseksuelle skolelærer, der bliver dømt til at blive kastreret.
Den dag, romanen begynder, skal
husets søn Hans Peter have studenterhuen på Statsskolen – det samme
gælder Annemarie fra Rønne, datter
af dommer Broager. Scenen er sat, og
der krydres med tidstypiske detaljer
som Brylcreme, nylonskjorter og frugt-

vinen Patria plus bornholmsk lokalkolorit.
Det bliver en herlig sommer med
sankthansbål og fester og lidt jalousi,
nu skal Hans Peter til København for
at studere teaterhistorie, og Annemarie
tager med, de skal bo hver for sig i lejede værelser og tager hul på storbylivet
med et ristaffel på Galatheakroen og
en tur i Tivoli.

De overvinder en voldsom krise, og alt
ender godt.
Hvis denne tidsskildring var udkommet i 1955, ville den have vakt
postyr og forargelse, nu fortjener den
opmærksomhed for sine fine persontegninger og tidsbilleder. Hurra for
Harris, der aldrig er bange for at udfordre sig selv og skabe kunst til glæde
for publikum.

Succes og tragedie

Snart viser det sig, at Hans Peter har
valgt forkert, han vil hellere være skuespiller, det unge par begynder at færdes
i de rette kredse, hvor spiritus og dekadence trives. Annemarie tager i vrede
hjem til Rønne, men hun vender naturligvis tilbage til sin elskede, der begynder at tage timer hos en skuespiller og
bliver optaget på elevskolen.
På teatret har Hans Peter stor succes
som prins Hamlet, i det private liv rammes han og Anne Marie af en tragedie,
da hun føder et dødt barn, årsagen er
datidens hæslige medicin Thalidomid.

Preben Harris
Prins Hamlet af Svaneke
En kærlighedsroman fra halvtredserne
192 sider, 200 kr., Hovedland
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SPAR OVER 250,- KR.!

HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS

MEDRIVENDE
ERINDRINGER FRA
KØBENHAVNERAVISENS

SENIOREDITOR

GUILLOTINEN
GENOPLIVES
I FORMIDABEL FRANSK KRIMI
BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE I den franske me-

sterforfatter Fred Vargas’ nyeste roman, Den barmhjertige
guillotine, hvor kriminalinspektør Adamsberg igen er
hovedperson sammen med sit
personale, begynder det hele
med fundet af to lig, hvor det
ser ud som selvmord, men
da der er en sammenhæng
imellem de to afdøde, fatter
Adamsberg mistanke til, at
der muligvis er tale om mord,
for på begge gerningssteder
finder politiet nogle sære symboler, der ser ud til at forestille
en guillotine.
Begge de to døde var nogle
år tidligere med på en rejse til
Island, hvor to af deltagerne
aldrig vendte tilbage. Liget af
Alice Gauthier blev fundet i
hendes badekar, men kort tid
forinden havde hun afsendt
et brev til en Amádée Masfauré, hvis far viste sig også
at være død for egen hånd.
Han skulle have skudt sig,
men ved obduktionen viste
sig, at han havde både alkohol og Rohypnol i blodet.
Hemmeligt selskab

Da politiet dukkede op, forsøgte Amádée at forsvinde,
men da politiet fik fat i ham,
fik de også mulighed for at
læse brevet fra Alice Gauthier,
som skrev, hvordan Amádées
mor ikke var død af kulde på
den lille islandske ø, men at
hun derimod var blevet myrdet. Næsten samtidigt sker
nogle mord på personer, der
er med i et hemmeligt selskab,
som gennem en slags rollespil
genoplever dem franske revolution og hvor lederen Francois Chateau under møderne
optræder i rollen som Robespierre. Adamsberg bliver fra

højere sted bedt om at droppe
mystikken omkring den famøse Islandsrejse og i stedet
koncentrere sig om Robespierremordene, men også her spiller guillotiner en stor rolle, og
da det viser sig, at der er en
sammenhæng mellem de to
sager, drager Adamsberg og
hans team til Island for at få
klarhed om den gamle sag.
Spænding til det sidste

Hos én af de myrdede i Robespierresagen finder politiet en
række bøger om Island, men
da der er tale om helt nye bøger, mener Adamsberg, at de
er anbragt for at lede politiet
på vildspor. Opklaringen af
de to mordsager kommer til
at foregå på yderst dramatisk
vis, og der er spænding til de
allersidste sider. Det er endnu
en gang lykkedes for Fred Vargas at skrue et begavet plot
sammen, og hele spillet imellem politifolkene er både vittigt og velfortalt. Den barmhjertige guillotine er klasser
over det meste af den kriminallitteratur, der i disse år
væltes ud på markedet.

Fred Vargas
Den barmhjertige guillotine
Oversat af Jesper Tang.
404 sider. Rosinante

KUNSTEN AT PLANLÆGGE

SIN ANGST

OG DUMHED

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Elvira er en særdeles overvægtig kvinde, der tjener lidt
ved siden af det, hun kan presse ud af kommunekassen, som betroet
telefonpasser og annonceforfatter på et bordel i København. Hun er
tæt på 40 år, bor alene og målet er at opnå en førtidspension. Men at
agere social tabt bag en vogn kræver, at man spiller angst, dum og
socialt ude af balance, så det er krævende og skal planlægges nøje.
Lurvede typer og tunge hjerter
Bogen har kun skæve karakterer. Hendes tvillingebror, der er narkoman,
vogter hun over med den største ømhed og tilgivelse. Men derudover,
har hun ikke andre tæt på end politimanden, der ejer bordellet. De tre
typer har haft et venskab siden skoletiden og mange gamle historier
sammen, som klæder den samlede fortælling, men måske tipper over,
og de fine figurer taber pusten. Det er ofte den svære kunst for en
socialrealistisk roman, at når miljøerne er lystigt beskrevet, forventes
det at handlingen spidser til, før den runder af og tråde skal flettes
og give mening.
Usædvanligt portræt af København
Anne-Sophie Lunding-Sørensen univers er usædvanligt for dansk litteratur. Den københavnerverden, hun inviterer ind, i er et komisk og
kærligt kig ind bag facaden. Man får dyb sympati for typen, man ikke
begynder at snakke med selvom, hun sidder på sædet foran i bussen.
At forstå en, man ikke kender, er litteraturens fornemste formål.
Tonen i romanen er morsom med et forfriskende pift af øretæver til
socialvæsenets fordomme og latterlige regler og paragraffer. Handlingen tager hele tiden uventede drejninger fra pizza-trøstesløshed til
klassisk, men flabet, romantik.

Anne-Sophie Lunding-Sørensen
Happy Ending
Roman, Gyldendal, 185 kroner
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FRA LANGELANDS MØRKE

TIL LYSET

I KØBENHAVN
KØBENHAVN PÅ
KRYDS OG TVÆRS
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Selvom Jesper As-

TEKST CAMILLE BLOMST

ANMELDELSE Med Folkets Skønhed har Merete
Pryds Helle givet danskerne en ægte slægtsroman, der levende tager os med tre generationer tilbage i tiden til et husmandssted på
Langeland. Her bor Marie og hendes familie
i uoplyst mørke, men oplever elektricitetens
ankomst. Familien lever fra hånden til munden, men de er så initiativløse, trods den store
børneflok, at de ikke en gang lægger kartofler
for at overleve. Faren arbejde lidt, så har de en
ko og det sker at sønnen, der fisker, må få lidt
fisk med hjem. Romanen serverer en hverdag
med skrigende tarme og tørre lussinger.

København i 60’erne

fremkalder hele følelsesregisteret fra skam til
skønhed.
Pryds Helle beskriver de beskedne kår
varmt og underholdende og giver os Danmarkshistorie ved at lade de fattige fra øerne
komme til storbyen og bygge forstæderne og
med de stadigt stigende krav til hjemmet, børnene, tøjet, lønnen og landet.
Romankunsten udfolder sig og hjælper os
til at indse, hvor forvænte og krævende vi er.
Det er ikke så længe siden, at man delte seng
med sine søskende, ikke havde legetøj, gik sulten i seng og blev sendt hjemmefra som 14 årig.
Pryds Helle forærer os det hele med familien
som indsats (bogstaveligt talt) og glimt i øjet.

De tilbagestående naboer som eneste legekammerater, manglende skolegang og sulten
til trods bliver Marie påvirket af en sund ting:
Otto. Han er lidt ældre og dybt betaget af den
smukke Marie. Kærligheden og Ottos familie
betyder at Marie bliver forkælet og da de er
gamle nok tager Otto hende med til København.
I hovedstaden er de en lille flok hjemmefra, der har nogle herlige år, hvor mændene
uddanner sig, pigerne arbejde på fabrik og
der er kød på bordet hver dag. Det er skønne
billeder fra København i 60’erne, hvor de
glade unge cykler på skovture og er lykkelige.

cb@kbhavis.dk

En rigtig roman

Folkets Skønhed er godt håndværk. Sproget er
så rent som kildevand, og fortællingerne står
knivskarpt og springer fra siderne lige ind i
hjernen, hvor det omdannes til små film, der

Merete Pryds Helle
Folkets Skønhed
Roman, Lindhardt og Ringhof
428 sider, 245 Kr.

mussens store flotte bog København rundt bærer undertitlen Byvandringer, er der tale
om mere end en samling forslag til, hvordan man oplever
hovedstaden. Bogen er i stort
A4-format suppleret med masser af fine farvefotografier, og
selv for den, der i forvejen er
godt inde i byens historie, er
der meget nyt at hente.
De første mange sider
handler om Indre By, og her
får man mange sidehistorier
om fx Niels Heidenreich, der
i 1802 stjal guldhornene, om
Pjaltenborgs brand, om hvorfor det hedder Majonæsekvarteret (fordi de af havets dyr
gadens navne har, alle smager
godt med majonæse til). Og
hvordan udtrykket ”Fanden
er løs i Laksegade” blev til.
Christian firtal

Læseren er også med til Christian 4.s overdådige kroning i
1595 (da han endelig var blevet
myndig som 19-årig), en fest
der varede i ti dage. Samme
konge lagde navn til Christianshavn, der får sit eget store
kapitel, fulgt op af et kapitel
om Amager, hvor der fx fortælles om udtrykket: ”Som sild i
en tønde”, der henviser til, at
der i 1300-tallet var så mange
fisk i Øresund, at der årligt
blev ført 300.000 tønder saltet
sild ud af landet, et eventyr,
der sluttede i 1500-tallet, da
sildens vandring ændrede sig.
I kapitlet om Vesterbro får
man foruden Tivolis historie
en masse at vide om Halmtor-

vet, Den Hvide Kødby og Den
Brune Kødby, om Istedgade,
der aldrig overgiver sig og ud
til Carlsberg. Dernæst er det
Frederiksbergs tur, hvor både
Bakkehusets og Frederiksberg
Slots historie fortælles med
kongelig sejlads på havens kanaler – sluttende med den triste historie om Den Franske
Skoles endeligt.
I fugleperspektiv

Efter en tur på Østerbro, bevæger bogen sig igen ind i selve
København med Nyhavn, Kongens Nytorv, Det Kongelige Teater og Hotel d’Angleterre, og
det hele ender ude ved Rosenborg Slot, hvor læseren får hele
historien om Kronjuvelerne.
København rundt slutter med
en del bykort og et fyldigt register samt en flot gengivelse af
Franz Sedivy’s panoramakort
over Storkøbenhavn i fugleperspektiv, der stammer fra 1909.
København rundt er en fornem udgivelse, der burde oversættes til flere af hovedsprogene, så den også kan bruges
af de mange turister, der hvert
år gæster hovedstaden.
jl

Jesper Asmussen
København rundt - Byvandringer
Gennemillustreret i farver.
259 sider., Lindhardt og Ringhof
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DOKTOR DANS
SKRIVER STADIG LET PÅ TÅ
TEKST MAJBRIT HJELMSBO

De kender ham måske fra tv-programmet, Smagsdommerne, hvor Erik Aschengreen så ofte
har siddet med i panelet og har kastet lys over, hvordan man nu skulle
forstå en moderne danseforestilling
eller kras nyfortolkning af en gammel elsket balletklassiker. Erik Aschengreens kvaliteter som formidler
af dans hænger i høj grad sammen
med hans store kærlighed til kunstarten og hans nærmest uudtømmelige
viden herom, som han har indsamlet
igennem et helt, langt liv.
Erik Aschengreen har formidlet
dans som anmelder i Det Berlingske
Hus i over 40 år. Han har undervist
balletbørnene på Det Kongelige Teaters Balletskole i ballethistorie i over
tyve år. Han selv blev i 1986 som
den første i Danmark dr. phil. i dans
med disputatsen, Jean Cocteau and
the Dance. Og i 1989 grundlagde han
på Københavns Universitet den første danske universitetsuddannelse i
dans, Dansens Æstetik og Historie,
som han ledede frem til år 2000.
ANMELDELSE

Som forfatter og redaktør har han
stået bag en lang række bøger og artikler om dans, ligesom han har været en elsket foredragsholder og vært
ved Ballettens Venners interview-arrangementer.
Nu har den 80-årige Erik Aschengreen skrevet en lille bog med en
række erindringsessays, der i Aschengreens sædvanlige elegante fortællestil beretter om et liv i samspil
med dansen og dansens kunstnere.
En livslang forelskelse og fascination
af dansen og teatrets verden, der allerede startede i barndomsårene, hvor
han var en dreven, lille autografjæger, som ventede på stjernerne enten
ved sceneindgangen eller opsøgte
dem på privatadressen.
Kærligheden til dansen startede
med Pantomimeteatrets repertoire
i Tivoli, som udgjorde københavnerdrengens grønne legehave lige overfor barndomshjemmet. I ungdommen kom erkendelsen af at være
tiltrukket af sit eget køn. Han beretter meget bevægende om hans ræd-

sel ved at tro, at han var den eneste
homoseksuelle i verden, men også om
forstående, kærlige forældre og familielægen, som hjalp forståelsen på vej.
Mens det i høj grad var 1950’ernes
og 1960’ernes nyskabende koreografer som for eksempel Roland Petit,
Birgit Cullberg, Flemming Flindt og
Elsa Marianne von Rosen, der i første
omgang forførte den unge anmelder,
var det John Neumeiers Kameliadamen, der for alvor åbnede døren til
forståelse af at kunsten af og til formår at til få os både til føle, men også
til at tænke og forstå lidt mere om
vores eget liv og valg. Og gamle Bournonvilles balletter bragte alle balletelskere til København til balletfestivalerne, og siden gik vejen også ud i
verden og ballethistorikeren og –formidleren udviklede sig til en sand rejsende i Bournonville.
Erik Aschengreens erindringsessays, Fra et liv med dans, er en indtagende rejse med punktnedslag i
hans karriereforløb med masser af
underholdende anekdoter om ballet-

tens stjerner som for eksempel Peter
Schaufuss, Frank Andersen, Dinna
Bjørn, Thomas Lund, Nini Theilade,
Rudolf Nurejev. Og det hele er fortalt
så levende, at det næsten føles som at
være i stue med dansens ’grand old
man’.

Erik Aschengreen
Fra et liv med dans - Erindringsessays
256 sider, Gyldendal
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ASIATISK PLADS:

AMBASSADØRENS

AFSKEDSHILSEN

TEKST JACOB LUDVIGSEN

ANMELDELSE Gennem tre årtier virkede Preben

Hansen i den danske udenrigstjeneste, og med
erindringsbogen ”Asiatisk Plads” - ministeriets domicil på Christianshavn - afslutter han
fortællingen om sit spændende liv, som han
begyndte med ”Enghavevej” og fortsatte med
”Farimagsgade”. Første bind skildrer hans opvækst i en fattig socialdemokratisk familie på
Vesterbro, det følgende handler om hans karriere som journalist og redaktør i Den Socialdemokratiske Presse, som han forlod brat i 1965
for derefter at blive udpeget som presseattache
ved den danske ambassade i Washington.
Trist nok nåede han ikke selv at opleve
udgivelsen af ”Asiatisk Plads”, han døde som
90-årig for et år siden og efterlod et ufuldendt manuskript, som hans hustru gennem
25 år, journalist Merete Wilkenschildt, har
bearbejdet og forsynet med supplerende kommentarerHansen og hoffet

Skildringen af livet som diplomat tager os med
ind i en verden, hvor der især tidligere herskede
en raffineret hakkeorden, som den utrænede
aktør på de bonede gulve måtte lægge sig efter.
Selv om Preben Hansen var socialdemokrat af
den gamle skole og ikke modtog ordener blev
han en betroet medarbejder i forhold til kongehuset, han betragtede monarkiet som en udmærket statsform, hvis statsoverhovedet holdt
sig indenfor de afstukne rammer, og ved såvel kronprinsesse Margrethe og prins Henrik
som ved begravelsen af kong Frederik 9. var
han med til at afvikle begivenhederne på en
tilfredsstillende måde, ikke mindst i forhold
til den udenlandske presse. Regentparrets besøg i udlandet kastede glans over Danmark,
en dronning betyder mere end en præsident.
Vi får også et indblik i den omfattende selskabelighed, der er en del af det diplomatiske arbejde; ofte er det nødvendigt at drikke vand for
at holde hovedet koldt, så vigtige dele af samtalerne ved bordet kunne noteres og rapporteres videre til Asiatisk Plads. Middage, frokoster
og receptioner stillede krav til diplomaternes
medhjælpende og ulønnede hustruer.

VI HAR OGSÅ SPÆNDENDE BØRNEMENUER
FINE DINING | CONFERENCE | CATERING
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Sten og
krystaller
førte indsigtsfulde samtaler undervejs fra sted
til sted. Blandt andet drøftede de forhenværende statsminister Jens Otto Krags ensomme
tid efter at han havde trukket sig tilbage.
Preben Hansens sidste destination var ambassaden i Algeriet, og med sit kendskab til
den arabiske verden deltog han i 2005 i den af
flere stærkt kritiserede protest, hvor 22 pensionerede ambassadører bebrejdede daværende
statsminister Anders Fogh Rasmussen, at han
havde frabedt sig et møde med ambassadørerne fra de muslimske lande i Danmark, da
der var stort postyr på grund af Jyllands-Postens Muhammedtegninger. Mere end ti år efter diskuteres dette afslag stadig.
Interesserer man sig for, hvordan Udenrigsministeriet varetager Danmarks interesser
i udlandet og de virkemidler, der skal til for
at opnå vigtige politiske og handelsmæssige
kontakter, bliver man fornøjet af Preben Hansens let humoristiske, men også respektfulde
erindringer.

kæmpe
udvalg
fra 10,-

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

Mødet med præsidenten

Blandt karrierens højdepunkter var ni år
som kultur- og presseråd i Paris med domicil i Det Danske Hus på Champs-Elysées, som
kolde hjerner i ministeriet ville sælge, hvilket
blev forhindret. Med sine fine franskkundskaber fik Preben Hansen en tæt tilknytning til
Frankrig, og derfor var det naturligt, at han
blev attacheret præsident François Mitterrand
ved dennes statsbesøg i Danmark i april 1982.
Frankrigs sidste monark, kalder han ham.
Gennem årene havde Preben Hansen nøje
fulgt Mitterrands besværlige vej mod republikkens øverste embede. Nu sad han sammen
med ham i dronningens Rolls-Royce, og de

Anno 2008

Rosenborggade 2
Af Preben Hansen – redaktion: Merete Wilkenschildt
Asiatisk Plads – glimt af et diplomatliv
146 sider, 149 kr., Skriveforlaget.
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FinansBureauet (om årgang 2013): “Blød og
sødmefuld italiensk pleaser med solbær og ribs i
næsen og cremet mund med snert af solbærrom
iblandet lidt hvid peber, kardemomme og
skovsvampe...”

En ”lille Amarone” der vil bide skeer med de
store vine fra Italien! Smagen er kraftfuld med
en kaskade af røde bær, mokka, chokolade og
bløde tanniner. Vinen har en anelse restsødme
der balanceres fornemt af den kraftfulde frugt
og koncentration.

Østergade 1 • 1100 København K • Tlf. 3314 0481 • E-mail: ostergadekbh@skjold-burne.dk

Tilbuddene gælder fra den 29. august til den 2. oktober 2016. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

360 ,-

V. KØB A
F 6 FL.

