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LOK A LA V I SEN

Kort nyt
Over vældende t ilslut ning
Frederiksberg Konservative
har været nødt til at flytte
arrangementet med forfatter og samfundsdebattør
Kristian Ditlev Jensen 8. november kl. 19 grundet det
store antal tilmeldte. Arrangementet er derfor flyttet fra
Rhetoriet på Carit Etlars Vej
3 til Restaurant Allégade 10.
Kristian Ditlev Jensen
- der bl.a. er kendt for så
forskellige bøger som den
selvbiografiske debutroman
”Det bliver sagt” og bogen
om
brugsforeningsbevægelsens historie ”Vi mødes
i Brugsen” - vil under overskriften ”Konservative kilder og kritikere” bl.a. tale
om dannelsens sociale og
kulturelle aspekt samt politiske nødvendighed. Kontakt 3331 9410 eller mail
frederiksberg@konservative.dk for eventuelt ledige
pladser.
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Nyudgivelse af Kier kegaar d
Efterskrift til de filosofiske
smuler er et af forfatteren
og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) centrale
religiøs-filosofiske værker.
Nu er det udgivet i en ny
udgave.
Vi møder Kierkegaard i et
skarpt opgør med den tyske
filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770-1831)
systemtænkning. Vi præsenteres for Kierkegaards to
former for religiøsitet:
Henholdsvis A og B, og
man finder Kierkegaards
analyse af muligheden for
en evig saglighed - og det
modsatte, samt en analyse af
f.eks. forskellen mellem ironi og humor.

Det er her i bogen, at Kierkegaard fortæller, hvordan
han i Frederiksberg Have
ved København, mens han

røg et par cigarer, besluttede, at han ville være forfatter. Herudover tilkendegiver Kierkegaard i bogen, at
det er ham, der er forfatter
til de pseudonyme skrifter,
som f.eks. hovedværket Enten-Eller (1843) og Stadier
på livets vej (1845).
Det er forfatteren og filosoffen, mag.art. Jens
Staubrand der tekstnært og
nænsomt har ændret Søren
Kierkegards tekst til nudansk.
Udgivelsen er støttet
af Politiken-Fonden. Jens
Staubrand takker også for
ophold i Brechts Hus i
Svendborg under arbejdet
med bogen.

Hist orien om solbær dyr et
Hanne Bistrup, Vodroffsvej
skriver: her er en sød historie til inspiration for de
mange seniorer, der måske
har gamle drømme liggende
i skufferne.
Det er først for sent, når
man er død!
Året er 1969. I en have på
Midtsjælland blev der holdt
en sommerfest. Det første
menneske var landet på
månen. Mit første barn ville
snart lande i verden. Jeg havde afsluttet min uddannelse
som pædagog, og det skulle
fejres. Jeg var omgivet af det
meste af min (dengang) store familie. Det var en lykkelig dag, et dejligt minde. Min
afgangsopgave var: “Skriv et
eventyr for børn.”
Jeg skrev en fortælling,

som jeg kaldte ”Historien
om Solbærdyret,” og illustrerede den med kreative
- men ret ubehjælpsomme
kludeklip. Min gamle svigerfar holdt en lille tale,
hvor han bl.a. sagde, at nok
levede solbærdyret skjult,
men han var helt sikker på,
det ville komme frem i lyset
en dag ...
Så blev det hverdag. Bogen blev en gang imellem
læst højt for nogle af alle de
børn, jeg mødte på min vej.
Mine egne børn nåede
også at få glæde af historien. I mange år har den levet
et skjult liv i mine gemmer.
Den blev gemt, men ikke
glemt.
I foråret mødte jeg så tegneren Nini Torp til en fro-

kost hos min svigerinde. Jeg
fortalte hende om solbærdyret, som muligvis var blevet
til en rigtig bog, hvis jeg havde kunnet tegne.
Hun tog udfordringen op,
og i løbet af en måned havde
hun lavet 12 flotte tegninger,
som illustrerer historien på
en meget fin måde.
Nu er ”Historien om
Solbærdyret” så endelig
udkommet som bog, 47 år
efter den blev skrevet. Dens
”mødre”, forfatteren og illustratoren, har begge passeret 70-års fødselsdagen. Så
er det, man tænker på sandheden i det gamle ord: Bedre
sent end aldrig.
Bogen er netop udkommet på forlaget Mellemgaard.
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