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Mogens Wenzel Andreasens historiske roman Ungdom og galskab følger vi to komponister, der på hver deres

måde har haft stor indflydelse på den danske musikhistorie. Efter at være blevet landsforvist fra Sverige
ankommer den franske komponist Edouard Du Puy i 1799 til København, hvor han får arbejde på Det
kongelige teater og indleder den ene affære efter den anden. I København bor også den tungsindige

komponist Weyse, som arbejder som organist i Den reformerte kirke, og som inden længe forelsker sig
hovedkulds i en af sine elever velhaverdatteren Julie. Du Puys energiske livsglæde og Weyses melankolske
og romantiske tilgang til livet tegner sammen et præcist og lyslevende portræt af Guldalderens København.

Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men efter at have undervist i nogle år
videreuddannede han sig til cand.pæd. i musikvidenskab og blev redaktør på Politikens forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både romaner og fagbøger om musik. Wenzel
Andreasen har desuden været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af sine bøger.

 

I Mogens Wenzel Andreasens historiske roman Ungdom og galskab
følger vi to komponister, der på hver deres måde har haft stor
indflydelse på den danske musikhistorie. Efter at være blevet

landsforvist fra Sverige ankommer den franske komponist Edouard
Du Puy i 1799 til København, hvor han får arbejde på Det kongelige
teater og indleder den ene affære efter den anden. I København bor
også den tungsindige komponist Weyse, som arbejder som organist i
Den reformerte kirke, og som inden længe forelsker sig hovedkulds i
en af sine elever velhaverdatteren Julie. Du Puys energiske livsglæde

og Weyses melankolske og romantiske tilgang til livet tegner
sammen et præcist og lyslevende portræt af Guldalderens

København.

Mogens Wenzel Andreasen er oprindeligt uddannet lærer, men efter
at have undervist i nogle år videreuddannede han sig til cand.pæd. i

musikvidenskab og blev redaktør på Politikens forlag. Han
debuterede som forfatter i 1967 og har sidenhen udgivet både
romaner og fagbøger om musik. Wenzel Andreasen har desuden

været leder af Forlaget Artia, hvor han selv har fået udgivet en del af
sine bøger.
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