
Første dag gik vi ni verst
Hent bøger PDF

Ulla Tarp Danielsen

Første dag gik vi ni verst Ulla Tarp Danielsen Hent PDF Forlaget skriver:

Vitalt tidsbillede - Biografi

Ulla Tarp Danielsen: Første dag gik vi ni verst

«Bag titlen gemmer sig adskillige ting, men først og fremmest Christa Ballings biografi. Derudover omtaler
Ulla Tarp  Danielsen, der er født i Mølholt ved Præstbro, sin ateliervirksomhed i Galleri Tarp, der ligger i

Lyngså med udstillingslokaler i en renoveret kostald.  

Men hovedformålet med bogen er at bringe Christa Ballings biografi, således som hun har indtalt den på bånd
for en snes år siden. Neuropsykolog Ulla Tarp Danielsen har valgt at være så trofast over for det talesprog, der

altid vil præge en båndet samtale. Det betyder, at syntaksen ind imellem opløses, at Christa Ballings
lejlighedsvis ganske djærve sprog bibeholdes, at der er gentagelser, og at der er rnange sidebemærkninger.
Ind imellem kan fortællingen virke en smule indforstået, så at en fodnote ville have hjulpet. Det er en

medrivende beretning, for Christa Balling er en glimrende fortæller.

Hun er født i Letland, men moderen er dansk, og da revolutionen ruller ind over landet, flygter hun med sine
to børn til Danmark. Christa er da otte år. Vi følger hendes konfunderede liv med diverse jobs og hendes

forsørgelsesproblemser som enlig mor efter ægteskabet med en modstandsmand frem til giftermålet med Erik
Balling. Hun har haft sin gang i værtshuset Laurits Betjent, hvor hun har truffet diverse kunstnere, blandt

andet Nis Petersen, der om vinteren var stamgæst. Hun har ordnet hår og parykker på og været sminkøse for
Mange skuespillere og har små præcise signalementer af og anekdoter om Bodil lpsen, Gunnar Lauring, Peter

Malberg, Clara Pontoppidan og mange flere. Frem toner af disse erindringer et vitalt tidsbillede.«
- Jens Henneberg, Nordjyske
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