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Kvarterct Trstevere,
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Susanne bor og har sit kontor,
re rnalqiske *sretneilwaÉer.
Er qetrboen Bertulucci bor den
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ail:àffi"xt*ff$.i';r:*i;
af'frugt, gront og tin til de danske
forbnrgere, sà er det slet iklie no-
get darlig ting at komme fra et hus-
mandshjem pà F-rrr. Det har 43-ari-
ge danske Susame Larsen er{aret.

- Jeg er: selv vokset op pa 1an-
det og forxtàr'den stolthed over de-
res produkter, som de italienske
bonder har. siger hun.

Det er nu sp àr siden. Su-qanne
Larsen ,{ammen med datteren. Lit-
ta. forlod Dannark og er godt job
pà Grontlon'et ì Kobenhavn ril for-
del lor et job i et italiensk eksporr-
fn:ma i Rom. Litta var dengang 6
àr og stanede straks i en italien-ck
skole. Hendes far. Ferdinand Jnr-
gensen. lod de blive hjemme. sa
han kunne a{r-lutte sir"r specialud-
dannel-re som narkoselege. Han
siuttede sig tiÌ iàmilien i Rom er
par ar efter og arbejder i dae pa
Roms amerikanske hospitai.
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- Det var ìreldigt. jeg ikke rìd-
ste. hvor besvaerli€f det var at flr.t-
te herned. for -ca havde ìeg màske
aldrig gort det. Her er en ma-qse
bureaukrati. som tager en forfer-
delig tid. Da fl1'ttemandene kom
med vores fl3'ttelaes, r,ilie de f,eks.
ikke udlevere mobierne. forjeg har.-
der faet .rn perrnanent opholdstilla-
deise eller beiaite dem et srorr de-
positum som sikkerhed. Jeg har.de
siet ikke sà mange penge. og der
i.iÌle ga lre màneder med at fa op-
holdstilladelsen. Heldigr"is kunne
jeg lane pengene a{'min nye itali-
enske chef. og det er eìler-< ikke no-
get. som man tit kommer ud Ibr her
i ltalien. fo*eller Susanne Larsen.

flerede som 17-arig5 forlod hun
fbraìdrenes husmandssred uden
fbr: Hiddelfart {br at lese italiensk
i Kobenhavn. Da hun llavde tacet
sin unir-ersitet-.eksamen. star-tede
hun j et importfirma pa Koben-
haYns Gronttorr,. )'Ien hun kunne
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se mulighederne ved seiv at tage til
Italien og arbejde og benyttede sig
af sine italienske forretningskoa-
takter.

- Sehfolgelig var det hàrdt at
rejse herned og vere alene med Lit-
ta. mens min mand blev hjemme i
Danmark. *Ien hvis maa gerne vil
skabe sig en rimeiig rilverelse og
opleve nogle ting, sà mà man r-ere
fleksibel og ogsà give nogle ofre. Og
alene oplevelsen red ai se, hvordaa
Litta i lobet af et haht ar 1aeÉe sig
flydende italiensk og faldt fi-rld-
stendig til i sin skole, var nasten
det heie verd, siger Susanne Lar-
sen.

Efter tre àr i det italienske fir-
ma sagde hun op.

Gàrden i ejendommen Museo
Torlonla er fuldstendig lukket af
for omverdenen, sà byens stsi oS
trafiklarm lukkes ude. Her nyder
Susanne og Ferdinand den romer-
ske vintersol, mens deres 134rige
datter, Litta, er hjemme pà ferie
hos familien i Danmark.

- Det foregik megel "italiensk'.
sà jeg besluttede at starte for mig
selv i et hjsrne af soveverelset. Og
enten var jeg heldig eller ogsà har-
de jeg en god nese for udviklingen,
for kort tid efter blev mit gamle 6r-
ma lukket pga. en kormptions-
skandale. Det efterlod jo et marked
for mig konstaterer Sr:sanne Lar-
sen, der er en af de fà kvinder in-
den for sil branche i ltalien.

I dag har hun kootor i selvstan-
dige iokaler i det smukke romerske
"palazzo", hvor familien alle àrene
har boet i en treetagers lejlighed
med tagterrasse. Den ligger i en
lukket gard med paìmer og stahrer
i kunstnerkvarteret Trastevere
mellem Roms boianiske have og Ti-
ber.floden. Susanne Larsens ner-
meste genbo i byggeriet er Italiens
storste nulevende filminsùrukigr
Bemardo Bertulucci, som bl.a. er
kendt for lDeq sidste kejse/, "Lil-
le Buddha", "Ar 1900" og "Siilste
tango i Paris". Og indtil for knap et
ar siden var deres nabo den dan-
ske tegner Kristel, som dgde sidste
àr.

- B1'ggeriet ejes af en gammel
italiensk f1'rsteslagt ved navn Tor-
lonia, og §rsten har selv boet i pa-
ladsets hovedbygning. Der, hvor vi
bor, var der i garnle dage hestestal-
de. }'Ien indtil for tl've ar siden var
det hele et museum, som nrmmede
den storste sanrling af antikke gra-
ske statuer i ltalien. Derfor kaldes
det stadig for Museo Torlonia.

Men i forbindeise med en Ìeno-
vering affacaclen ud til gaderi neC-
lagde fyrstea hele museet og ind-
rettede det til lejligheder - heit
uden om mlndighedernes tilladel-
se. I tlve àr har der kort en sag
mellem det offentlige og ffrst Tor-
lonia, men efterhànden har den for-
tabt sig I det italienske bureauka-
ti og er blevet henlagt. Alle de gre-
ske statuer er forsvundet, og ingen
aner, hvor de er blevet af. Men vi,
der bor her, har en meget sterk
fornemmelse af, at de gemmer sig
bag en lukket jernport med et dgd-
nineehoved i paladsets magasin-
Uvsning, siger Susanne larsen.I

lnden for de seneste àr er
Susanne Larsen ogsa begryndl
at formidle eksport af italiensk

vin til Danmark, og hun hat
mange vareprover pà sit kon.

tor. De friske frugùer og gront
sager ser hun kun, nàr hun et
hiemme og besoge de italien'-ske 

bonder pà deres gàrde.

§elv midt om vinteren
er der gronne planter
i blomsterkmeme pà
Susanne Larsens og
Ferdinand Jorgensens
tagterasse, hvorfra de
har udsigt over til film-
inskuktsren Bemardo
BeÉoluccis lejlighed.

uae og H;emme z 107


