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Hverdage
gennem
tiderne – set
fra Vestjylland
.

.

Stikord
til en bog,
der kunne
være blevet bedre

Erindringsglimt
af pensioneret
overlæge Mogens
Fjord Christensen
indrammes af
principielle overvejelser, men man
ville gerne have
haft mere

I bogen ”Ved jorden at blive”
kombinerer Henning Ringgaard
Lauridsen med sanseligt nærvær
slægts- og danmarkshistorie

bog

5 stjerner

AF CLAUS GRYMER
kultur@k.dk

Danmarkshistorien, som den
oplevedes af såkaldt jævne
vestjyske mænd og kvinder –
altså ikke nogle af dem, der
traf de store beslutninger,
men repræsentanter for den
del af befolkningen, som beslutningerne rettedes imod.
Dette er udgangspunktet for
Henning Ringgaard Lauridsens bog ”Ved jorden at blive.
En vestjysk slægts- og danmarkshistorie 1661-1984”,
som er resultatet af et stykke
relevant forskningsarbejde,
præsenteret i en letlæst og
engagerende form – af en god
fortæller.
Lauridsen (født 1951), der
er cand.mag. i historie og
dansk, modtog i 1981 Aarhus
Universitets guldmedalje for
afhandlingen ”Folk i bevægelse. Folkelig vækkelse, politik og andelsfællesskab i
Nordvestjylland”. Han har
været leder af Viborg Lokalhistoriske Arkiv og chef på
Viborg Museum.
Med det nye værk vender
Lauridsen endnu engang tilbage til det Vestjylland, hvorfra han selv stammer. Og vender tilbage også på den måde, at de personer, han skriver om, tilhører hans egen
slægt, ”slidsomme husmænd
på kanten af heden” – i
Tingsager, Østerholm og Hedevang.
Ambitionen, der må siges
at være opfyldt, er at forene
beretningen om slægten med
beretningen om de forandringer, der i løbet af godt 300 år
skete såvel i Vestjylland som i
den øvrige del af Danmark.
De vigtigste overskrifter for
den store udviklingshistorie
er disse: fæstevæsen, landbo
reformer, hedeopdyrkning,
studeeksport, folkelige bevægelser, industrialisering og
bondekulturens opløsning.
Henning Ringgaard Lauridsen er en mønsterbrydende
bondesøn, der blev akademiker. Opbruddet med den deraf
følgende også mentale afstand
til det oprindelige miljø kunne
være smertelig. Når han fortæller om egne oplevelser og
erfaringer, bliver fremstillingen naturligt nok mere fyldig
end ellers. Hvorvidt han i denne forbindelse bevarer den tilstræbte balance mellem det
personlige og det tidstypiske
kan diskuteres.
Lauridsens styrke er, at han
fortæller konkret og sanseligt

nærværende. Det fjerne bliver til nær virkelighed.
Således årets gang på en
lille hedegård i 1700-tallet.
Detaljerne – meddigtende
gengivet – er med til at levendegøre det forgangne. For eksempel om tiden når det satte
i med tø. Bonden dryssede
”tørvestrøelse på gårdspladsen for at den kunne opsuge
møddingsvandet, og i de første forårsdage skulle møddingen køres ud. Et par
trækstude blev spændt for
stivvognen, og så måtte de
sejt og tålmodigt trække
møglæsset gennem smattet
sand og pløre, så det knagede
i halmpuderne om studenes
bringer”.
De skæbnehistorier, som vi
får glimt af, er barske, tragiske og bevægende. Blandt
andet hører vi om en syg
dreng på 10 måneder. Året er
1931. Familien havde ikke telefon, og faderen cyklede den
lange vej ind til Holstebro for
at tale med overlægen på sygehuset. Efter lang tid dukkede denne endelig op, men
kun for at blive irriteret over
faderens forsøg på at beskrive sønnens tilstand – i håb
om indlæggelse. Men lægen
svarede: ”Vi har ikke plads!,
hvorefter han drejede rundt
på hælen og forsvandt”. Næste morgen døde drengen.
Lauridsen mindes missionen i sin barndom. Hans mor
var præget af at være vokset
op i et hjem, ”hvor Bibelens
lovsider fyldte meget mere
end siderne om nåde og tilgivelse”. Fra samtalemøderne i
hjemmet huskes den vestjyske forlegenhed ved at sætte
ord på det religiøse. Men når
der efter en afsluttende salme
og en bøn blev budt på kaffe
med mindst tre slags brød, så
brød snakken løs.
”Ved jorden at blive” er en
stofrig bog, der fortæller meget om grundlæggende livsvilkår til forskellige tider. Den
er et eksempel på en hverdagenes danmarkshistorie. Dertil bidrager endvidere et
glimrende billedmateriale,
herunder familiefotos – der
ikke alene er billeder af de
inddragne personer, men også af den tid, hvor billederne
J
blev taget.

Henning Ringgaard Lauridsen:
Ved jorden at blive. En vestjysk
slægts- og danmarkshistorie
1661-1984. 296 sider. 175 kroner. Forlaget De
Kulturhistoriske Museer i
Holstebro Kommune.
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0 Dracula spilles eminent af danske Claes Bang, og Netflix’ udgave af Bram Stokers gotiske roman fra 1897 er trods dramaturgiske bump på vejen vellykket og fuld af gode scener. – Foto: Netflix.

Dracula er Dracula værst

Netflix-serien ”Dracula” er en skræmmende, tankevækkende og skamløst underholdende
opdatering af Bram Stokers 123 år gamle fortælling

tv-serie

... 4 stjerner
AF JEPPE KROGSGAARD
CHRISTENSEN
kultur@k.dk

Zombier, varulve, genfærd,
drager. Aldrig har det overnaturlige og fantastiske fyldt
mere på skærmene end i de
her år, hvor serier som ”Game
of Thrones”, ”Stranger
Things” og ”The Witcher”
trækker uhyggeligt mange seere.
Hvorfor det er sådan, kan
man kun gisne om. Måske
skyldes vendingen mod det
eventyrlige, at den verden, vi
lever i, så langt fra er noget
eventyr med klimakrisen som
den store kulsorte skygge. Eller måske skyldes det, at verden er blevet så kompleks, at
vi må søge tilflugt i den fantastiske fiktion, hvor det gode
altid er til at skille fra det onde.
Det sidste er i hvert fald tilfældet i det nyeste bud på en
overnaturlig seriefortælling,
nemlig den både skræmmende, begavede og skamløst underholdende ”Dracula”. Her
er Bram Stokers gotiske
roman fra 1897 blevet udsat
for gendigtning og videredigtning af Steven Moffat og
Mark Gatiss, der tidligere har
gjort noget lignende med
Arthur Conan Doyles ”Sherlock Holmes”.
Det er de sluppet ganske

godt fra, og Dracula spilles
eminent af danske Claes
Bang, der undervejs hilser på
flere af fortidens mange Draculaer, men måske har størst
lighed med Francis Ford Coppolas sofistikerede, glimtvist
charmerende, men også
uhyrlige greve i ”Bram Stoker’s Dracula”.
Til det lægger Bang en egen
sødme og sexethed, som gør
det let at glemme, at vi har at
gøre med et uhyre i forklædning, som lever af at drikke
menneskers blod direkte af
halspulsåren. Det er sådan,
han overlever, og jo mere
blod, jo yngre og mere vital
bliver han. Men da serien åbner en mørk aften i 1890’erne,
er han svag og gammel, og
advokat Jonathan Harker, der
er rejst til Transsylvanien for
at ordne en ejendomshandel,
ser ikke andet end en lidt excentrisk olding.
Snart opdager Harker dog,
at intet er normalt på det afsidesliggende slot, og at
”udøde” kryber omkring i
værelset over hans. Herfra
sætter chokkene ind, men de
tre spillefilmslange afsnit er
ikke bare jump scares –
chokeffekter – men leger også subtilt med myten om greven. Det gør den blandt andet ved at sende ham forbi et
kloster, hvor Agatha van
Helsing og hendes søstre
straks forskanser sig. Det
første, de ser, er en ulv, og af
dens blodige indre krænger
han sig ud. Men ind kan han

”

På den måde peger serien flere gange på,
hvordan vor tids usselhed ville have været en
anden tids pragt. Og tænk at det skulle være
et blodsugende, kødflænsende uhyre i svinedyrt jakkesæt, der skulle minde os om det.

ikke komme: Hvis ingen byder ham velkommen, kan
han ikke træde ind i nogen
bygning.
Korset er et andet symboltungt middel til at holde Dracula fra livet – bogstavelig talt
– og det samme er Bibelen.
Det ser vi, da Dracula er på vej
over havet, på vej mod England for at drikke og dræbe,
og Agatha, der er rejst med og
vil redde de andre passagerer,
sømmer sider fra Bibelen fast
i en cirkel på skibsdækket, og
genner besætning og gæster
ind i cirklens sikkerhed.
Og så er der sollyset, som
Dracula i den grad frygter. At
det kan forhindre ham i at forløse sine dyriske drifter, ser vi,
da serien – lovlig pludseligt –
bevæger sig op i nutiden, hvor
han leder efter en ny brud. I
stedet møder han en slægtning til Agatha, der også vil
ham til livs. Hun får ham ind i
et mørkt felt omgivet af det
dræbende lys og fanger ham
på den måde. For en stund.
Det mest interessante ved
serien er netop omgangen
med disse metoder og midler.
For virker de, eller er Dracula

begrænset af myten om sig
selv? Er sollyset, Bibelen og
korset reelt farlige for ham eller bare en fiktion, han tager
for realitet?
”Dracula” føjer med de
spørgsmål nye psykologiske
lag til Stokers gotik og leger
på lige så moderne vis med
fortælleforholdene, sådan at
det først er stakkels Harker,
som Dracula bogstaveligt talt
suger livet ud af, der beretter,
mens det senere er Dracula
selv, som fortæller.
På den måde bliver den
sande historie et spørgsmål
om tolkning, præcis som det
er tilfældet med Dracula som
gestalt. Om man ser ham som
et udtryk for Stokers tid med
undertrykt victoriansk seksualitet og en skrækblandet lyst
til at give efter for det dyriske.
Om man ser ham som det latente mørke i den kristne verdens lys. Eller om man ser
ham fra psykologens vinkel
og som et billede på, hvordan
et ubehandlet traume altid
vender tilbage i skræmmende
former og dræner den traumatiserede for livskraft.
Dracula er pivåben for fortolkning, og det er utvivlsomt

en af grundene til, at han altid har tiltrukket instruktører,
forfattere og tegneserietegnere. Men hvor de fleste af de
mange forsøg på at genoplive
ham er mislykkede – det er
sin sag at få den i grunden ret
fjollede fortælling til at leve
og skræmme – så er Netflixserien trods dramaturgiske
bump på vejen vellykket.
Med sit fokus på Draculas
selvforståelse er den også typisk for vor tid, og det er den
også, når Draculas primære
modstander, van Helsing, er
blevet til en kvinde. Eller når
det antydes, at Harker stod i
et homoseksuelt forhold til
greven. Men vigtigst af alt, så
er den fuld af gode scener. De
fleste af dem er skrækindjagende, mens andre er morsomme og endnu andre tankevækkende. Som da Dracula er dukket op i nutiden og
ender i et misligholdt hus.
Han tænker, at her må der da
bo en konge eller dronning.
Her er lys uden flammer, tæpper på gulvene, bløde sofaer!
På den måde peger serien
flere gange på, hvordan vor
tids usselhed ville have været
en anden tids pragt. Og tænk,
at det skulle være et blodsugende, kødflænsende uhyre i
svinedyrt jakkesæt, der skulJ
le minde os om det.
Dracula. Medvirkende: Claes
Bang med flere. Alle tre episoder er tilgængelige på Netflix.

Elendigheden gror i forstæderne til Paris
Det franske bidrag til årets Oscar-uddeling ”Les Misérables” er en stærk, foruroligende og brutal film, der råber højt om voldsomme
problemer i de parisiske indvandrerforstæder

film
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AF SØREN HERMANSEN
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Den franske præsident Emmanuel Macron skulle være
blevet rystet, da han så filmen ”Les Misérables” ved en
privat forevisning i Élyséepalæet, og det forstår man
godt.
Det er en stærk foruroligende og ildevarslende film
om forholdene i pariserforstaden Montfermeil. Glem
det pæne Frankrig med små
hyggelige caféer og charmerende Gauloises-rygende
franskmænd.
Her er der trø.

stesløse boligblokke, der bebos af indvandrere fra de tidligere arabiske og afrikanske
kolonier. Hvis man har romantiske drømme om multikulturelle lyksaligheder, så
bliver de slået i stykker her.
Filminstruktøren Ladj Ly,
der selv har rødder i Mali i
Afrika, skildrer denne østparisiske forstad, små 20 kilometer fra centrum, som råhedens og brutalitetens tumleplads. Diverse etniske
grupper udøver deres kriminalitet, mens fundamentalistiske islamiske grupper fisker i det oprørte vand. Inde
dér i orkanens øje prøver politiet at opretholde bare en
nogenlunde standard af lovoverholdelse, men de gør det

på en brutal og ødelæggende
måde. Det er alles kamp mod
alle.
Man forstår godt, at Emmanuel Macron synes, at der
nu skal gøres noget, men opgaven synes næsten at være
umulig. Der har været talt
om forholdene i indvandrerforstæderne i årtier, uden at
der tilsyneladende er sket
meget.
Her er elendige og trøstesløse forhold imellem boligblokkene, hvor de mange
børn tusser rundt og ikke har
meget fornuftigt at tage sig
til. Skolegang synes ikke at
være en obligatorisk fore
teelse. Deres hovedbeskæftigelse er at være lønnede
vagtposter for narkohandle-

re, mens de spiller lidt fodbold på cementbaner.
Filmen tager sin begyndelse
i sommeren 2018, da Frankrig vandt verdensmesterskabet i fodbold. Vi ser jubelscener, hvor folk svinger med
den gamle oprørsfane Tricoloren fra Revolutionen i
1789. Begejstringen er stor
over sejren. Der panoreres
hen over folkemængden, og
pludselig slår det én, at der
næsten ingen hvide er med i
sejrsfesten. Det er folk af anden etnisk herkomst. Her
bor ingen klassiske franskmænd. Her er der ikke meget
lighed og broderskab, og friheden er ved at drukne i social nød. I Montfermeil bor

”les misérables”, de elendige.
Der er her i Montfermeil, at
en del af handlingen i Victor
Hugos store roman fra 1862
foregår. Det var her, kroparret Thénadier drev deres berygtede kro, og det var hjemstedet for romanens Fantine
og dennes datter Cosette og
kroparrets søn Gavroche. Det
var også her i Montfermeil,
at borgmester Jean Valjean
kom juleaften for at finde Cosette. Alt dette flettes elegant
ind i filmen – på en speciel
måde ganske vist. Ellers er
der ikke meget elegance over
filmen. Hvor der i romanen
var nåde og næstekærlighed
over og mellem menneskene, hersker der her mere end

150 år efter kun nådesløshed.
Den begynder med, at en
ny politimand kommer til bydelen. Han skal indgå i en lille enhed, der skal patruljere i
gaderne for at holde øje med
kriminaliteten. De tre mand
kører rundt i en anonym politibil, men alle kender dem og
deres bil. Derfra udvikler det
sig med spændinger, voldelige handlinger, der kulminerer så forfærdeligt, efter at de
tre politifolk har begået en
grim brøler.
Filmen er spændende som
en thriller, men der er ikke
meget håb forude. Scenen er
besat næsten udelukkende
med skurke, banditter og
brutale strissere. Det værste

er, som en af personerne siger, at alle udenfor er ligeglade, men krudttønden kan
eksplodere og skabe voldsomme problemer for hele
Frankrig. Problemet er ikke
kun fransk. Andre steder med
en tilsvarende struktur, som
vi desværre også kender lidt
til i Danmark, kan der opstå
uro og voldsom ballade.
Filmen er stærk som en
spændingsfilm, men den er
mere end det. Den er et nødråb. Man må tage de elendiJ
ges forhold alvorligt.
Les Misérables. Instruktion:
Ladj Ly. 103 minutter. Vises i
biografer over hele landet.

Fortællinger om et liv, en forening af fortid og nutid. Måske et mønster vil vise sig.
Med det håb indleder den
pensionerede overlæge Mogens Fjord Christensen sin
lille, tætte erindringsbog
”Verdens vigtigste person.
Nedslag”.
Senere forholder han sig til
livets mange roller og spørger: ”Hvornår er jeg autentisk?”. Efter at forfatteren har
sat den ironiske titel ind i den
rette sammenhæng – den
”vigtigste person” er samtidig blot ”en kvant i universet” – afslutter han bogen ikke med et svar på de rejste
spørgsmål, men med et nyt
spørgsmål: Greb han undervejs gennem tilværelsen de
øjeblikke, hvor alt ”var smeltet sammen i et glimt af en
mening?”.
Ét ved Fjord Christensen
med sikkerhed: At han trods
de svækkelser, der hører alderdommen til, stadig har
længslen i sig ”efter det absurde liv”. En konstatering,
der følger efter et afsnit, hvor
han fortæller om et faldskærmudspring, som han
foretog i delstaten Oregon i
USA den dag, han fyldte 77
år.
De principielle overvejelser,
der indrammer erindringerne, er med til at løfte dem op
over det private. Men det er
så til gengæld begrænset,
hvor meget vi får at vide om
det konkrete liv, der er anledningen til det hele. Det bliver
ved antydninger og glimt:
stemningsbilleder, natursansninger, følelsestilstande,
positive og negative, harmoni
og krise. Fjord Christensen
lader meget være usagt, vel i
håbet om at det vigtigste alligevel er til stede mellem linjerne.
Til det mest intense hører
et barndomsminde om frygten hos drengen, når forældrene efter et selskab skændes i natten – og om moderen, som siger beroligende
ord til ham, men den hånd,
som hun på samme tid kærtegner ham med, ryster lidt.
Af en vis bevægende virkning
er desuden et nedslag – ligeledes fra barndommen – om
et tilsyneladende modsætningsforhold mellem forældrene, om moderen, der
drømmende spiller på flygelet, men næsten hemmeligt,
fordi faderen ikke bryder sig
om at høre hende spille. Som
om han vil forbyde hende at
have den længsel, som hun
åbenbart har, måske en forgæves længsel efter en pianistkarriere.
I de nævnte forbindelser
kommer meget til udtryk.
Men for det meste er det, som
om ”Verdens vigtigste person. Nedslag” består af stikord til en bog, som Fjord
Christensen er veget tilbage
J
fra at skrive.

Mogens Fjord
Christensen:
Verdens vigtigste person.
Nedslag. 77
sider. 150 kroner. Forlaget
Ravnerock
.

