
Gruppe tilbud til Ældre Sagens lokalafdelinger

BARNDOMMENS JAMAICA
En autentisk, eksotisk og hjertevarm fortælling om en lille dansk families usædvanelige ople-
velser på den tropiske ø Jamaica i årene 1949 - 1952. Her er engelsk kolonistyre og stor forskel 
på rige og fattige - sorte og hvide - traditioner og levevilkår. Foredraget holdes af mor og datter 
- Kirsten Scherer og Elsebeth Sass, der sammen har skrevet erindringsromanen ”Kærlighed og 
Kokospalmer” om Kirstens barndom.                                

Kirstens far, Henning P. Hansen, var Danmarks første plantevirolog, men det var ikke let at få 
fast ansættelse som videnskabsmand under og efter krigen. Derfor greb familien chancen for 
en ny tilværelse, da Henning blev tilbudt en stilling på tropeøen Jamaica. I februar 1949 sejlede 
familien fra et koldt, sønderbombet London med bananbåd over Atlanterhavet til et nyt liv i tro-
perne. Kirsten var dengang kun 10 år, og i dag husker hun alt fra årene under fjerne himmelstrøg. 
Dengang var Jamaica engelsk koloni, og på busserne stod der ”ONLY FOR BLACK” og foran ba-
deklubben stod der ”ONLY FOR WHITE”. Livet var så anderledes her, og det var ikke altid nemt at 
falde til, hverken for de voksne eller for børnene. Foredraget krydres med små uddrag fra bogen 
og således fortælles om familiens liv i stort og småt, i glæde og sorg mens tropestemningen 
spreder sig. 

Bogen Kærlighed og Kokospalmer er baseret på en fantastisk samling af breve, korrespondan-
cen mellem Danmark og Jamaica. Også regninger, artikler, en dagbog, et bogmanuskript, sko-
lebøger, mv. som er bevaret i alle disse år, er brugt til at gøre indholdet autentisk. Samlingen er 
historisk meget spændende, og kombineret med Kirstens minder, er her en unik fortælling. De 
mange ”skatte” fra tiden på Jamaica medbringes til foredraget.

• Pris: 2295,-Kr. - (til Jylland og øerne er det plus rejseomkostninger til og fra Holbæk i bil) 
• Varighed 2 timer (inkl. pause) - Det kan være lidt mere eller mindre alt efter, hvad I ønsker! Vi kommer 

i god tid før for at stille op og gøre klar ;-)
• Kontakt: Elsebeht Sass, teatergaarden@gmail.com eller ring 61991522

Foredrag

Kirsten Scherer er foredragsholder og forfatter til to bøger: Musse- forglem mig ej (tidligere titel: 
”Musse, muse og mus”) og Kærlighed og Kokospalmer.
Elsebeth H. B. Sass er forfatter til Kærlighed og Kokospalmer - samt forfatter til ”Skidt, Pyt og 
nissen laver sjov”,  og flere børneteaterfortællinger som hun underholder med på Teatergården.

Teatergården - 61991522 -www.teatergaarden.dk - teatergaarden@gmail.com


