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So long, Marianne – en kærlighedshistorie Kari Hesthamar Hent PDF 22 år gammel rejste Marianne Ihlen i
1957 til den græske ø Hydra sammen med forfatteren Axel Jensen for at leve en mere enkel tilværelse uden
de snævre borgerlige rammer hjemme i Oslo. Axel, der var norsk litteraturs store nye håb, skrev på sine

romaner, mens Marianne var husmor, indtil Axel en dag forlod hende og deres nyfødte søn til fordel for en
anden kvinde. En de efterfølgende grå dage gik Marianne med sin indkøbskurv ned i Hydras

købmandshandel for at købe ind. Pludselig stod der en mand i døråbningen og stirrede på hende – hun kunne
ikke se hans ansigt på grund af modlyset – men så hørte hun en dyb stemme, der sagde: ”We are sitting

outside, would you like to join us?” Manden præsenterede sig som Leonard Cohen. Det blev starten på en
smuk og intens kærlighedshistorie, der varede det meste af 1960’erne og bragte parret til Oslo, Montreal og
New York og tilbage til Hydra. Og Cohen blev stedfar for hendes lille søn. Undervejs udviklede forfatteren

Leonard Cohen sig til sangeren og musikeren Leonard Cohen, og han skrev en af sine smukkeste
kærlighedssange nogensinde til hende. Bogen indeholder sjældent materiale af Leonard Cohen i form af

private breve, digte og sangtekster, og den er illustreret med sort-hvide privatfotos af Marianne, sønnen, Axel,
Leonard Cohen og kunstnervennerne på Hydra samt stemningsbilleder fra øen og Cohens hus. "Velskrevet
kærlighedshistorie med særlig appel til Cohen-entusiaster". GAFFA "Bogen er i sin kerne historien om, hvad
der sker, når kærligheden udfordres udefra, og om kunstnere, der i sidste ende kun er tro mod deres kunst".
Berlingske "Der er både ukendte tekster og billeder af Leonard Cohen, en historisk fortælling og frem for alt;
en fortælling om en meget selvisk kvinde, der hele tiden er i baggrunden, men samtidig svigter både sit barn

og sig selv". Bognørden
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