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Stort fokus
på æresborgere
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Foredragsserie, musikalsk arrangement og udstilling om Svendborgs
litterære æresborgere: Johannes Jørgensen, Karin Michaëlis og Tom
Kristensen i perioden 14. februar-5. marts
Af Michael Thorbjørnsen

Kurt Bay, der er fremragende
formidlere af Tom Kristensens
digte.

SVENDBORG: Svendborg

Sparekasses ”Kulturprojekt”,
der løb af stablen i september
2010, mundede bl.a. ud i et
skrift om Svendborgs litterære
æresborgere. Nu følges dette
skrift op med en foredragsserie på Svendborg Bibliotek
om Johannes Jørgensen, Karin
Michaëlis og Tom Kristensen.
De tre litterære æresborgere
har alle gjort sig kendt i litteraturens, musikkens og filmens
verden, og nu bliver der altså
rig lejlighed for byens borgere
til at lære Svendborgs digteræresborgere bedre at kende.

KARIN MICHAËLIS

Tom Kristensen.

JOHANNES JØRGENSEN

Foredragsserien indledes tirsdag den 15. februar med Nanna Drejers lysbilledforedrag
om Johannes Jørgensen, der
blev født i Svendborg i 1866.
Johannes Jørgensen var en
søgende sjæl og konverterede
til katolicismen og henlevede
mange år i Assisi. Mest kendt
er Johannes Jørgensen for sine
mange smukke lyriske digte
bl.a. Nu lyser løv i lunde, Imellem nattens stjerner og Der
er en brønd, som rinder samt
helgenbiografien Den hellige
Frans af Assisi og erindringsbøgerne Mit livs legende. Johannes Jørgensen blev æresborger
i Svendborg i 1932 og har sin
æresbolig i Fruestræde 15, der
samtidig er museum for digteren. Johannes Jørgensen døde i
Svendborg i 1956 og ligger begravet på Svendborg kirkegård.
TOM KRISTENSEN

Tirsdag den 22. februar vil
Ernst Rabjerg fortælle om Tom
Kristensen, der blev født i London i 1893 og døde på Thurø
i 1974. Tom Kristensen er især
kendt for romanen Hærværk
og lyriske digte. Tom Kristensen var uddannet cand. mag.
og virkede i en årrække som

Johannes Jørgensen.

Karin Michaëlis.
litteraturanmelder ved dagbladet Politiken. Skrev mere end
2500 anmeldelser, kronikker
og digte! I 1955 fik Tom Kristensen De Gyldne Laurbær
og i 1968 modtag han Det
Danske Akademis Store pris.
Tom Kristensen ligger begravet på Thurø kirkegård. Ernst
Rabjergs foredrag vil blive
ledsaget af musik ved pianist
Kirsten Lockhart og sangeren

VIN OG KÆRLIGHED PÅ SVENDBORG BIBLIOTEK:

Mandag d. 14. februar fejres de ”elskendes helligdag” Valentins
Dag på Svendborg Bibliotek. Det sker om aftenen med det spændende og overraskende foredrag ”Vin med X og Y kromosoner”.
Det handler om hyggelig vinsmagning med vinbonden Jakob
Dau som guide og det hele krydres med indlæg fra sexologen
Line Bassøe. Det bliver en aften hvor det hyggelige, uhøjtidelige
og humoristiske er i højsædet, og man indføres i de evige store
spørgsmål og mysteriet om mænd og kvinder. Det vil desuden
være muligt at bestille de smagte vine til gode priser denne aften.
Vinbonden Jakob Dau fortæller om sine egne oplevelser med
at fremstille vin i Danmark. Han har sammen med sin familie
vinmarker på Langeland, hvor de selv høster druer og fremstiller
vine. Til arrangementet har Jakob Dau nøje udvalgt flere vine fra
Frankrig og Spanien som publikum får lejlighed til at smage og
fortæller desuden om sine vinrejser. Line Bassøe, som er en anerkendt sexolog fortæller indimellem også om, hvornår vi kommunikerer med hinanden, og hvordan vi takler konflikter. Privatlivet
skal fungere, før vi kan fungere optimalt på vores arbejdsplads og
i mange andre sociale sammenhænge. Så det bliver helt sikkert
en overraskende, sjov og smagfuld aften med vin og kærlighed på
Svendborg Bibliotek, hvor man nu kan købe billetter.

Torsdag den 3. marts beretter
Inga-Britt Olsen om Karin Michaëlis, der blev født i Randers
i 1872. Karin Michaëlis havde
imidlertid sin faste base på
Thurø gennem 40 år og skrev
60 romaner, filmmanuskripter
samt lyrik. Debuterede med
romanen Højt spil og skrev
desuden romanserien Træet på
godt og ondt. Karin Michaëlis udvirkede bl.a. at Brechtfamilien kunne komme til
Danmark, og hun udviste i det
hele taget stor humanitær indsats under begge verdenskrige.
Karin Michaëlis døde i 1950
og ligge begravet på Thurø kirkegård.
Foredragene foregår på Svendborg Bibliotek, og alle er
velkomne. Billetter købes på
biblioteket.

TANDKLINIK MED SMÅ HULLER: De fleste af Svendborgs kommunale tandplejere tog i sidste uge
deres nye arbejdsplads i åsyn, og de kunne konstatere, at der - selvfølgelig - stadig er små huller at blive lavet,
før den nye tandpleje på Tolbodvej
kan tages i brug til september. Ved
rejsegildet i sidste uge deltog også
bygherre Preben Møller, som ejer
grunden, og som tidligere har solgt
biler fra adressen. Den to etagers
tandklinik, som samler hele kommunens børnetandpleje ét sted,
bliver på 1200 kvadratmeter, en
af de største og mest moderne i
Danmark, og den indrettes med
17 klinikrum.
(Foto. Michael Thorbjørnsen)
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