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Forhærdelse
er det mest
angstfremkaldende
Forfatteren Maria Helleberg tror på
Gud, nåde og storsind. Den 1. juni
udkommer hendes bog ”Stormene.
Kærlighed og rå magt i reformationens Danmark”

kort om alt
AF DORTE WASHUUS

washuus@k.dk

5 Hvad er lykke?
3 Ophøret af utryghed eller
et grundlag af tryghed.

5 Hvad er en god gerning?
3 En uselvisk spontan handling, som gavner mere, end
den koster.

5 Hvad sårer dig mest?
3 –istisk vold og had.

5 Hvad er den største
synd?
3 Ufølsomhed.

5 Hvad kan du ikke undvære?
3 Kærlighed i alle dens former.

5 Hvad er meningen med
livet?
3 At leve og forsøge at gøre
det rette.

5 Hvad er din yndlingsbeskætigelse?
3 At arbejde omgivet af kære
og kærlighed, eller at holde
ferie med de kære og tænke
med ømhed på arbejdet.

5 Hvordan vil du gerne huskes?
3 ”Hun var glad og gav andre
glæde.”

5 Hvad er du bange for?
3 Død, at miste, at forhærdes, at bære på had.

5 Hvem er dit livs største
kærlighed?
3 Min mand.

5 Hvad tror du på?
3 Gud, nåde og storsind.

5 De viseste ord?
3 ”Bare tænk på, hvad
Gandhi ville have valgt” (det
var min afdøde mors råd til at
vælge det rette, i stort set enhver situation).

5 Hvad fortryder du mest?
3 Sorgløsheden med min tid,
da jeg var yngre.

5 Hvad er den største dyd?
3 Glæde som kan deles.

0 Jude Law er fortrinlig i titelrollen. – Foto: Ritzau Foto.

5 Hvilken genstand er din
største skat?
3 Mit talent.
5 Hvordan vil du gerne dø?
3 Oldgammel, absolut mæt
af dage, bevidstløs.

Med ironisk distance til kong Arthur

5 Hvad er din største bedrit?
3 At have vovet at debutere...

Guy Ritchies ”Kong Arthur: Legenden om sværdet” er på overladen storslået. Så storslået, at man næsten overser,
at den er aldeles tom

5 Hvad overvejer du for tiden?
3 CIS-kvinder (det er ikke
længere nok at være kvinde,
nu skal kvinder deles op i to
grupper: født som kvinde
(CIS) og kønsopererede. Der
er ikke mange af de sidste,
men det ser ud til, at der skal
tages ekstra hensyn til dem),
det franske parlamentsvalg,
min næste bog og sommerens optræden.

ilm

5 Hvem beundrer du?
3 Den pakistanske nobelpristager Malala. Khaterah
Parwani. Min veninde Annette, som klarede sig igennem
en ubærlig sorg.
5 Hvad vil du være bedre
til?
3 Nærmest alt, men lige for
tiden – at huske alt og at
være overbærende under
J
stress.

Kort om alt
3 Interviewformen i
denne artikel er inspireret
af den franske forfatter
Marcel Proust (1871-1922),
der skrev romanen ”På
sporet af den tabte tid”.
Interviewet stiller store
spørgsmål og kræver ganske korte svar i poesibogsform. Proust holdt meget
af denne genre og udvekslede spørgsmål og svar
med sin gode veninde
Antoinette.

Maria Helleberg
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En lille dreng står på bredden
af en brusende elv. Musikken
dundrer monotont og messende i takt med det lille angste hjerte. Først bliver hans
smukke mor gennemboret af
en pil og styrter ned i det evige mørke. Så dør hans far. Til
lyden af keltisk sang snyder
drengen døden og undslipper
bøddelen.
Scenen har en vanvittig høj
intensitet abrudt af nærmest
reciterende slowmotion. Og
den er ledesnor for resten af
ilmen, for den lille dreng er

dømt til at huske. Ikke blot
fordi hans forældre døde den
nat. Men fordi han blev mærket som Englands kommende
konge.
Lille Arthur skjuler sig i et
bordel i byen Londinium.
Hans opvækst blandt prostituerede, gadedrenge og
slagsbrødre vises på bare få
minutter i et mættet og sansebombarderende sammendrag.
I et konstant miks mellem
hårdkogt action og blidt tempo vokser Arthur fra en forældreløs purk til en muskuløs mand.
England ledes nu af den døde konges bror, Vortigern (en
vidunderligt underspillet Jude Law), og kun Arthur kan

Kong Arthur:
Legenden om
sværdet.
Instruktion
Guy Ritchie.
Manuskript
Joby Harold,
Guy Ritchie og
Lionel Wigram.
126 minutter. Premiere over
hele landet.

redde englænderne ved
hjælp af Excalibur; sværdet i
stenen.
I den legesyge action-instruktør Guy Ritchies (”Rub,
stub og to rygende geværer”
og ”Sherlock Holmes”-ilme-

ne med Robert Downey Jr.)
hænder, bliver Arthur til en
modvillig konge. Arthur-myten har mange fædre, og ingen har patent på kongen,
der er blevet portrætteret
som alt fra en Hamlet-lignende tragiker til en romantisk
førsteelsker. For Ritchie er
Arthur en konge på trods, en
antihelt, der modvilligt accepterer skæbnen. ”Jeg vil ikke tage folkets kamp på mig,”
siger han, men kan selvfølgelig ikke undslippe den skæbne, der ligger i slægten.
I Charlie Hunnams skikkelse er det svært at se, at 800
års litteratur-, musik- og teaterhistorie kan udspringe af
kong Arthur. For bag det brutale ydre er der ingen sjæl.
”Kong Arthur: Legenden om

sværdet” er udelukkende en
actionilm, selvom den sine
steder er så berusende velkoreograferet, at den næsten
lykkes med at skjule, at der
hverken er folkloristisk eller
følelsesmæssig dybde bag
ved de papirstynde karakterer.
Plottet er ekstremt stramt.
Teknologien har taget et
kvantespring siden Peter
Jacksons ”Ringenes herre I,
II, III”, og Daniel Pembertons
lydspor er enerverende eklektisk. I hektiske montager skiftes elegant mellem lashbacks tilbage til forældrenes
død og den aktuelle kamp
mod Vortigern.
Dette gentagende greb med
konstant skit mellem nutid,

fortid og fremtid med voiceover og tung musik er overvældende – og virker i øjeblikket.
Bageter, når lyset tændes,
er det jo tydeligt, at den fornemme form kun i biografmørket skjuler, at ”Kong Arthur” er alt for lot til dens
magre indhold.
Men er det egentlig ikke også okay for en actionilm? Jo,
det er det nu nok, når det er
så gennemført som her. Og
Ritchie foregøgler heller ikke,
at ville tale Arthur ind i Englands aktuelle politiske identitets- og lederskabskrise.
Han fastholder en ironisk distance til Arthur. Og derfor
gør publikum det samme.
J

Herskab om tjenestefolk
Underholdende roman af Bent Haller om dage i fest blandt kunstnere på godset Bangsbo i Nordjylland

bog
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Bent Haller er en fortæller,
der fænger. Det demonstrerer
han igen i sin store roman
”Abelone på Bangsbo”. Med
sin enkle, veloplagte stil sikrer han sig læsernes fulde opmærksomhed straks fra den
første side.
Det er en historie om herskab og tjenestefolk, men
mest om de sidste. Vi er i
1890’erens Nordjylland, nærmere betegnet på godset
Bangsbo, hvor det ote gik
festligt og ret så støjende for
sig med besøg af en række af
tidens mest kendte kunstnere. Værten, godsejer Johan
Knudsen, var gavmild med
både mad og drikke, og heller
ikke gæsterne var til måde-

hold. Blandt andre træfer vi
Gustav Wied lige eter et måltid, hvor han næsten har
spist/ædt sig i sænk. Og man
noterer sig, at hans skildring
af ”Ædedolkenes Klub” i romanen ”Livsens ondskab”
åbenbart har grundige ”selvstudier” som forudsætning.
Det portræt, der gives af
Wied, er udvendigt, men livfuldt. Kønnere er dog det
nænsomme portræt af Herman Bang. Blandt de øvrige
medvirkende kunstnere er
Betty Nansen, Thorvald Bindesbøll og L.A. Ring.
Titelpersonen er Bent Hallers oldemor. Romanen baserer sig på research og overleverede historier. Men arkivstøv er der intet af. En frisk
vind blæser fortiden op til
nutiden. Man føler, at det hele sker, mens det folder sig ud
for én.
Da vi første gang møder

Bent Haller:
Abelone på
Bangsbo. 367
sider. 299,95
kroner.
Lindhardt og
Ringhof.

Abelone, en fattig og genstridig husmandspige, er hun
netop stukket af fra den gård,
hvor hun havde plads. Og
hun nægter at vende tilbage
til det uhumske sted med en
mand, der ikke kunne holde
sine hænder for sig selv. I stedet vil hun være stuepige på
Bangsbo, en ambition så høj,
at den med hendes baggrund
må opfattes som værende på
kanten af det upassende.
Hun tilbyder at arbejde gratis på godset, men bliver ansat til en løn på seks kroner

om måneden, senere forhøjet
med 50 øre. Så dygtig som
hun er, bliver hun hurtigt en
skattet medarbejder, hvad
der eterhånden fører til misundelse af den mest ondartede slags: En tjenestepige, der
føler sig tilsidesat, begår
selvmord ved at springe i
voldgraven.
Den påfaldende venlige
oldfrue viser sig at være lesbisk, og da hun erfarer, at
Abelone ikke er det samme,
slår hendes kærlighed nærmest over i had. Abelone forelsker sig i Herman Bang, der
foretrækker at kalde hende
Apollonia. Det lyder kønnere,
synes han – og smiler med
jerne, sorgfulde øjne. Hendes følelser for ham giver sig
det udslag, at hun laver afskriter af hans roman ”Tine”.
Og da han senere forærer
hende en anden af sine bøger, ”Ved vejen”, læser hun

den, som om den handler om
Apollonia og digteren. Hun
spejler sig i historien: Kærligheden mellem dens to virkelige hovedpersoner, Katinka
Bai og Huus, er lige så umulig
som hendes kærlighed til
Bang. I øvrigt slutter relationen mellem de sidstsnævnte
på en måde, der understreger, hvor svært Abelone –
som tidligere afsløret – har
ved at adskille drøm og virkelighed.
Meget sker på Bangsbo. Til
det mere outrerede hører en
duel. Det er uenighed i kortspil, der fører så vidt – og resulterer i et afskudt øre.
Det er meget begrænset,
hvor meget vi kommer ind
bag de berømte gæsters buldrende facader. Et forsigtigt
tilløb gøres, da forfatteren
Gustav Esmann ved en juleaftensmiddag udfordrer med
spørgsmålet om, hvad man

stiller op med tomheden, efter at Gud er blevet erklæret
død: ”Hvad giver åndelig mening i et moderne antireligiøst liv?”. Gustav Wied bliver
så forskrækket, at han tømmer et halvt glas rødvin i én
slurk. Således styrket svarer
han: ”Æde, drikke, hore, det
er livets mening.” Mere seriøs
er Herman Bang, der i en anden sammenhæng betegner
ulykken som et livsvilkår.
”Abelone på Bangsbo” er
en underholdende roman,
der ud over en sikker tids- og
miljøbeskrivelse udmærker
sig ved et levende og næsten
fysisk nærværende persongalleri. Bogen fastholder sagtens den opmærksomhed,
den vækker på den første af
J
de mange sider.
Læs interview med Bent
Haller på

k.dk/kultur

Afsked med mor
Sólrún Michelsen var indstillet som Færøernes kandidat til Nordisk Råds Litteraturpris for denne roman

bog
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3 Født i 1956. Har læst dansk og teatervidenskab på
Københavns Universitet. Debuterede som forfatter i 1986
med romanen ”Seersken” og har siden udgivet en lang
række romaner om historiske personer. Senest har hun
skrevet om sin egen familie i romanen ”Kvinderne fra
Thy”, der udkom sidste år. Hun er gift med Jørn
Engelbrecht-Wolf. Parret bor i Fredensborg.

På omslaget af Sólrún Michelsens bog ”På den anden
side er marts” står den genrekarakteriseret som roman.
Men selv i vores autobiograiske tider synes jeg ikke, at
værket har karakter af roman
eller i den forstand giver sig
ud for at iktionalisere et levet liv.
”På den anden side er
marts” er i mine øjne en række releksioner over livet, både det, der var, og det, der er.
Man kunne kalde det en form
for erindringsprosa.

Årsagen til, at alt dette stof,
denne blanding af eksistentielle og lavpraktiske overvejelser, trænger sig på, er, at
fortællerens, som jeg antager
er sammenfaldende med forfatterens, mor bliver tiltagende dement og tydeligvis er på
vej ud af livet, parallelt med
at hun selv er rykket op i bedsteforældrenes rækker. Det er
en del af livet, denne bevægelse, men det er også voldsomme eksistentielle skit i
det enkelte menneskes liv,
som Sólrún Michelsen kredser om i sin stilfærdige lyriske prosa.
Da bogen åbner, er fortælleren ved at inde sig til rette
med ikke mere at være en del
af arbejdslivet, ikke mere at

Sólrún
Michelsen: På
den anden
side er marts.
Roman.
Oversat af
Kirsten Brix.
146 sider. 199
kroner.
Forlaget
Torgaard.

være primærperson som mor,
ligesom det erotiske liv også
synes at være passé. Til gengæld kommer børnebørnene
til og genfortryller verden
med deres nye blikke.
Kvinden har også, som hun

har hat livet igennem, nær
kontakt til sin mor. Men så er
det, at mor begynder at klage
over de børn, der besøger
hende om natten, at hendes
ur går baglæns, hun bliver
uhølig, utålmodig. I begyndelsen er det små ting. Snart
står det dog klart, at mor er
på vej væk.
Den situation er der mange, der vil genkende, og Sólrún Michelsen skildrer virkelig int, hvordan det opleves,
at et menneske, man har været uendeligt tæt på, langsomt forvandler sig til en anden. Hvordan ens allerførste
vidne i livet og ens primære
omsorgsperson bliver et
barn, man ikke har bedt om.
Og hvordan man som kvinde
altid synes at være fanget i en

omsorgsposition. Frustrerende, sorgfuldt, rørende, men
også indimellem humoristisk. Givende stunder, når
man ikke kæmper imod eller
bliver vred, men i stedet lader
møderne med den dementes
udsagn åbne for ens egne
erindringer. Som når mor beder hende om at hente mere
kul. Og hun lader tankerne
fare tilbage: Hvordan var det
faktisk dengang, de fyrede
med kul og med koks? Den
måde kullet buldrede på, og
den mere bløde lyd af den dyre koks.
Og så er der små stjernepassager som denne:
”Med årene sidder kun øjeblikke tilbage i hukommelsen. Som stjerner en frostklar

nat. Mørket mellem dem er
resten. Et urdyb af glemsel.
Alt det, man kæmpede for at
stoppe ind i livet, alt det, der
forekom så vigtigt, havde ikke noget at sige alligevel.
Blev bare en mørk ryg af
glemsel.”
Sólrún Michelsens charme
består i, at hun skiter mellem det mere (lomme)ilosoiske og det helt lavpraktiske.
Og at hun skriver med en let
pen, så det næsten kan føles,
som var det breve fra en ven,
også med de klichéer og selvfølgeligheder, de af os, der ikke er store forfattere, griber
til.
Det er altså ikke stor litteratur, men int sanset rapport
fra et af livets skæringspunkJ
ter.

