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Stoflighed.  

Farven lagt på lærredet med spartel 
 pastose lag som jord, 

 tung og fugtig, 
 Intens og sanselig.  

 overfladen ru som sand, 
 som strandens våde sand  

 en tidlig morgen  
 når havet har trukket sig tilbage. 
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Kapitel 1 

Min generation.  

 

“Fortid og nutid som blandes, i et mønster uden mening, 
som måske alligevel er der, jeg kan bare ikke se den.” 

Jeg hører til de store årgange, den generation som er født et par år 
efter krigen, dengang da verden skulle generobres, og genbefolkes.  
Vi var unge i tresserne og halvfjerserne, og vi troede at vi kunne 
ændre verden, og gøre den bedre. 
Vi var provokatører og samfundskritikere. 
Vi var kunstnere.   
Vi var hippier og blomsterbørn.  
Vi troede på kunsten og livet.  
Vi troede at verden kunne ændres ved hjælp af indsigt og 
kærlighed.  
En revolution, hvis det blev nødvendigt.   
Mest af alt troede vi på at freden, friheden og kærligheden ville 
sejre til sidst, hvis bare vi førte vore drømme ud i livet.  
Vi rejste verden rundt på bare fødder og med håret ned ad nakken. 
Vi sang og dansede på gaden.  
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Vi var temmelig naive.  
Jeg hører til den generation som forbrugssamfundet døbte det sorte 
guld, de raske købekraftige ældre som blev budt velkommen på det 
hjerteligste i butikkerne.  
Senere blev vi til ældrebyrden, og nu var der tale om en temmelig 
stor flok gamle, som samfundet ikke vidste hvad de skulle stille op 
med.  
I 2020 kom så den store pandemi, og nu gik min generation over til 
at blive til risikogruppen, og det var også et problem for 
samfundet. Der blev hvisket i krogene om, at det var os der fik 
samfundet til at gå i stå, fordi det især var os man skulle passe på.  
Naturen havde startet sin store udrensning, så nu var chancen der, 
for at komme af med ældrebyrden, men sådan må man jo ikke 
tænke, i hvert fald må man ikke sige det højt. 
Jeg er glad for at bo her, på gården i Danmark, hvor jeg bor nu. 
Her føler jeg mig i rimelig sikkerhed, og i hvert fald føler jeg mig 
priviligeret.  Jeg har på samme tid en fornemmelse af at være vendt 
hjem, og af at begynde på noget nyt. Det er også sådan jeg har det 
med huset her, det er gammelkendt og nyt på en gang, en blanding.  
Jeg husker stadig den allerførste gang jeg kom her. Jeg var så ung, 
kun lige fyldt atten.  
Gården blev kun brugt om sommeren dengang, jeg husker at 
gårdspladsen var helt dækket af lysende, gule mælkebøtter. Det var 
først på sommeren, vi havde lige fået ferie. Dengang kunne jeg 
ikke forestille mig at gården engang skulle blive mit hjem.  
Når man er ung tænker man ikke så langt frem i tiden, og hvad er 
tid i det hele taget? 
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Tid er noget vi har opfundet af praktiske grunde, for at tælle år og 
dage, men når man er atten år tæller man på en anden måde. Tiden 
strækker sig foran en, uendelig. Det er først når man bliver ældre at 
tiden bliver kort, og begynder at gå stadig hurtigere.  
Dengang jeg stod der, med min lille rejsetaske, og betragtede 
mælkebøtterne, var jeg bare lige der, på det sted, og billedet har 
brændt sig fast i min hukommelse.  
Ringen er sluttet, nu er jeg her igen, efter en lang rejse, som har 
varet i så lang tid at den næsten føles uendelig.   
Der er sket så meget i løbet af den tid jeg har levet, alene den 
teknologiske udvikling har vendt op og ned på verden. Da jeg var 
ung skrev man stadig breve, nu er det næsten kun mails man 
skriver.  Man skrev i hånden, med blyant eller med en fyldepen, 
hvis det skulle være rigtig fint. Jeg gør det stadig hver dag, skriver 
med min fyldepen, men nu er det mest for fornøjelsens skyld. Jeg 
har altid godt kunne lide at skrive, for mig er det næsten det samme 
som at tegne og male. Jeg begynder på noget, uden at vide hvor det 
fører mig hen, det er som om historien fortæller sig selv. Alt hvad 
jeg kan gøre, er at formidle den så godt jeg kan, om det er med ord 
eller billeder gør ikke den store forskel. Ord danner billeder, og 
billeder fortæller en historie som så igen kan omsættes til ord. 
Alting hænger sammen.   
Det at skrive kan også holde orden på tankerne, som ellers har en 
tendens til at vandre hid og did. Samtidig med at jeg giver tankerne 
frit løb, åbner mine skriverier for erindringer som jeg troede at jeg 
havde glemt. 
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Ved at skrive om det, har jeg en følelse af at genfinde dele af mit 
liv som ellers har været gemt i glemselens tåger. Når jeg 
eksempelvis skriver om min barndom, føler jeg at jeg kan krybe 
ind under huden på det barn jeg var dengang. Jeg føler og tænker 
igen det, hun har følt og tænkt. Sådan fornemmer jeg det.   
De billeder der dukker op når jeg skriver, er så nærværende, at de 
føles virkelige, men alligevel kan jeg ikke være sikker på, at det 
ikke er min fantasi der har skabt dem. Måske kunne de lige så godt 
have været anderledes, så det jeg skriver er en form for fiktion.  
Jeg har besluttet at det ikke betyder så meget. Det vigtigste for 
mig, er at finde en sammenhæng i min historie, den røde tråd. Jeg 
er klar over at jeg risikerer at forvandle mit liv til en historie, men 
det er jeg parat til at tage med.  
Jeg skriver for at huske, men også for at glemme. Når først 
historien er skrevet ned, udelukker den alle de andre historier som 
også var en mulighed. Jeg skriver også for at give mig selv lov til 
at give slip på det, som bremser og tynger mig. At give efter, så jeg 
kan komme videre. Det er lettere at give slip på det som er skrevet 
ned. Når ordene først står der på papiret, opstår der en afstand. 
Historien bliver til en abstraktion, et digt, et eventyr måske.  
Det handler om mig, men det er ikke længere en del af mig selv.  
Jeg skriver for at nå dybere ned, længere ind, skære helt ind til 
benet. For at nå højere op også, for at give mig selv lov til at flyve, 
at turde det. Fortid og nutid blandes i et mønster, et flimmer af lys 
og skygge, der hele tiden skifter.  Den sti jeg følger, er næsten helt 
skjult og tilgroet, men jeg fortsætter, og håber at stien ikke ender 
blindt, og at jeg ikke farer vild undervejs.  
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Kapitel 2 

 

Barndom 

Da jeg ordnede min mors papirer efter hendes død, fandt jeg en 
bog der handlede om mine første år. Der var ikke skrevet ret meget 
i den, kun lidt generelle oplysninger på de første sider. Der lå også 
nogle fotos løst mellem siderne.  
Der er så mange ting jeg gerne ville have spurgt min mor om, men 
jeg har aldrig fået taget mig sammen til det. Nu, hvor hun er død, 
er det jo for sent. Jeg må klare mig med mine egne erindringer, og 
gætte mig til resten. Det er måske også bedst sådan. En af 
grundene til, at jeg aldrig fik taget mig sammen til at spørge min 
mor, var nok at jeg var bange for svarene.  
Da jeg var barn havde jeg forsøgt at spørge hende om min fødsel, 
og om hvordan jeg havde været som helt lille. Jeg havde nok håbet 
på at få en sød historie om hvor dejlig jeg havde været, men i 
stedet fik jeg at vide at jeg havde været vanskelig og krævende, en 
rigtig lille skrigeunge, med lange, tynde arme og ben.  
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Jeg er født i februar, en måned for tidligt, og for tidligt fødte børn 
kræver meget af deres mor. Jeg krævede så meget af min mor, at 
det endte med at vi begge to måtte på hospitalet. Mor havde fået en 
fødselsdepression, fortalte hun mig mange år senere. Vi kom over 
det begge to, og trods den lidt uheldige start husker jeg min 
barndom som en lykkelig tid. 
Vi boede i min mormor og morfars hus på Amager indtil jeg var 
omkring otte år. Mormor og morfar boede i stuen, og min mor, far 
og jeg boede på første sal i en lille lejlighed. Et par år efter blev 
min lillesøster født, og vi boede nu fire mennesker i en lejlighed 
der bestod af to små stuer og et lille smalt kammer. Der var også et 
meget lille køkken, men ingen badeværelse. Mine forældre sov i 
den ene stue, og min søster og jeg i kammeret.  
Efter nutidens standard var det meget primitivt, dårligt isoleret, og 
med en kakkelovn som eneste opvarmning.  
Det var ikke usædvanligt for den tid, og vi boede bedre end mange 
andre. Jeg tror ikke at jeg nogensinde tænkte over at vi boede småt, 
eller at det var koldt i huset om vinteren. Til gengæld husker jeg de 
smukke isblomster på ruderne, og hvordan vi børn blev badet i en 
balje lige foran kakkelovnen.  
Jeg husker også, at en af mine forældres venner, der var i 
vanskeligheder, boede hos os i en periode, selv om jeg ikke fatter 
hvordan det kunne lade sig gøre, på så lidt plads. Man hjalp 
hinanden så godt man kunne dengang.    
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Huset lå på et hjørne, og den ene side vendte ud mod en større vej, 
hvor der kørte sporvogne. Den anden side af huset lå ud til en lille 
villavej kantet med rønnebærtræer. Der var en lille have rundt om 
huset, og her tilbragte jeg en stor del af min tid.  
Hver dag blev min søster og jeg passet af min mormor, mens far og 
mor var på arbejde. Om morgenen smuttede jeg hurtigt i tøjet, og 
gik ned af trappen til mormor. Hvis vi var sent på den gik jeg 
derned i nattøj og klædte mig på foran kakkelovnen.  
Jeg var meget glad for min mormor, hun var mit faste holdepunkt, 
og når jeg tænker på min tidlige barndom, er det mest hende jeg 
husker.  
Mine forældre så jeg ikke så meget til, mor var træt når hun kom 
hjem, og vi børn blev for det meste lagt i seng inden far kom, så 
jeg husker ikke nogensinde at have haft en samtale med ham. Jeg 
husker at han var glad om søndagen, ofte sang han mens han 
reparerede ting i huset.  

         

       Mine forældre.                                 Mormor i haven.  
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På den modsatte side af den store gade med sporvognene, lå der en 
samling lange, lave træbygninger, som jeg syntes lignede en hel by 
af sommerhuse. Jeg forestillede mig, at det måtte være dejligt at bo 
i sommerhus hele året, men de voksne sagde, at det var fattige 
mennesker der boede der, fordi de ikke havde et rigtigt hus at bo i. 
Husene blev kaldt for barakkerne, og børnene der boede der, 
levede i en anden verden end den, vi børn fra villakvarteret levede 
i. De så anderledes ud, end mine venner. Jeg syntes at de så vilde 
og spændende ud, og jeg troede at de levede et frit og eventyrligt 
liv, at de nærmest var en slags indianere på Amager. De gik i 
mærkeligt tøj, sådan noget som jeg aldrig ville få lov til at gå i, og 
det faldt mig ikke ind, at det var fordi de ikke havde andet. Somme 
tider havde de bare fødder i skoene midt om vinteren, topmålet af 
frihed, troede jeg.  
I begyndelsen drømte jeg om at blive venner med dem, men jeg 
sagde det ikke til nogen, for jeg havde på fornemmelsen af, at de 
voksne ikke ville have givet mig lov. Jeg havde heller ikke lov til 
at gå over den store gade, så jeg måtte nøjes med at skæve derover 
når ingen så det. Når jeg gik i byen med min mormor, gik vi for det 
meste langt udenom husvildebarakkerne, men så en gang, skød vi 
genvej mellem de lave bygninger, fordi vi havde travlt. Mormor 
kunne ikke lide at gå den vej, hun gik hurtigt, og holdt mig fast i 
hånden. Vejen mellem husene var ikke asfalteret, og når det havde 
regnet blev jorden forvandlet til mudder. Dørene til nogle af 
husene stod åbne, og jeg kunne se ind i små, mørke rum, næsten 
uden møbler. Der sad børn og legede på trappestenene, og de 
stirrede på os når vi gik forbi.       
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Jeg følte at vi var på forbudt område, og småløb ved siden af 
mormor.  
Midt på gaden legede nogle børn i en stor vandpyt. De havde en 
skrammet kaffekande og et par små kopper, som de fyldte med det 
mudrede vand fra pytten. Da jeg så en dreng tage en kop op til 
munden og drikke af det snavsede vand, fik jeg kvalme og skyndte 
mig at tage øjnene til mig. 
 Jeg tror at det var i det øjeblik at det gik op for mig, at børnene fra 
barakkerne ikke levede det eventyrlige og frie liv som jeg havde 
forestillet mig. De var bare fattige, og jeg havde ondt af dem. Jeg 
vidste godt at de ikke var nødt til at drikke vand fra en vandpyt, for 
udenfor husene var der vandhaner, hvor jeg havde set kvinderne 
tappe vand til husholdningen. Det der forfærdede mig, var at 
børnene kunne finde på at drikke det ulækre vand. Nu havde jeg 
ikke lyst til at lege med dem mere.  
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Når mine forældre skulle ud om aftenen sov min søster og jeg hos 
mormor og morfar, i den store seng med de mange, tunge over- og 
underdyner. Der var ingen varme i soveværelset, og om vinteren 
var det koldt som is. Inden vi skulle i seng, tog mormor dynen med 
ind i stuen og varmede den ved kakkelovnen. Det gjaldt om at 
trække den helt op under næsen, og ligge helt stille, indtil varmen 
bredte sig ud i hele kroppen. Jeg kikkede altid op i loftet, på 
lampen der bestod af en rund glasskive med en pære bagved. Der 
kravlede tit fluer rundt på glasskiven, og jeg stirrede på dem, for at 
være sikker på at det virkelig var fluer, og ikke edderkopper, som 
jeg nærede en sand rædsel for.  
I min egen seng, oppe på første sal, havde jeg tit mareridt. Jeg 
drømte at loftet bølgede og bevægede sig, og når jeg så nærmere 
efter, så jeg at det var edderkopper der kravlede rundt deroppe. Jeg 
vågnede altid ved at de begyndte at falde ned i sengen til mig, og 
jeg satte mig op og ledte efter dem på dynen. Ofte drømte jeg den 
samme drøm flere gange, og jeg var bange for at falde i søvn 
bagefter.  
I mormors seng havde jeg ikke mareridt. Jeg lå trygt og godt under 
de tunge dyner der lugtede lidt muggent. Jeg kunne godt lide 
lugten af mug, den mindede mig om lugten nede i kælderen. 
Dernede var der ofte vand på gulvet, fordi grundvandet stod så højt 
på Amager. Inde i vaskerummet var der et lille firkantet hul, hvor 
vandet jævnlig kom op. Så gik morfar derned og øste vandet op i 
den store stenvask ved vaskekedlen. I kulkælderen ved siden af var 
der ikke vand på gulvet. Der lå koksene tørt og godt i en bunke, op 
ad den ene væg.  
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Når koksbilen kom, bar to mænd sækkene på ryggen. De tømte 
dem ind gennem kældervinduet, som sad lige over jorden. 
Hver morgen hentede morfar koks op nede fra kælderen inden han 
cyklede på arbejde.  
Han arbejdede på møllen, som lå på Blegdamsvej i København. 
Her slæbte han hele dagen de tunge sække med korn og mel op og 
ned ad smalle stiger. Da han blev gammel var både hans hjerte og 
knæ slidt op.  
Min morfar var født på landet, hvor hans familie havde en mølle. 
Som ung mand flyttede han til København, og fik hurtigt arbejde 
på Blegdamsmøllen, fordi han var så god til heste. I byen mødte 
han min mormor, som dengang var en ung enke med et lille barn, 
min morbror Rico.  
Når jeg lå i mine bedsteforældres seng, og ventede på at falde i 
søvn, kunne jeg høre radioen spille i stuen ved siden af. Jeg lå og 
lyttede opmærksomt for at lære sangene udenad, men lidt efter må 
jeg alligevel være faldet i søvn, for jeg vågnede brat ved en høj, 
raslende lyd. Der var endnu mere koldt i huset nu, min næse føltes 
som is. Kakkelovnen gik altid ud om natten, og den raslende lyd 
jeg hørte, var morfar der rystede risten med aske, og fyldte nye 
koks på. Jeg blev liggende under den varme dyne indtil jeg hørte 
ilden buldre i kakkelovnen, så lod jeg mig glide ned fra den høje 
seng, lige ned i hjemmeskoene der stod nedenfor. Jeg greb mit tøj 
fra stolen ved siden af sengen, og løb ind i stuen for at klæde mig 
på tæt ved kakkelovnen. Mormor var i køkkenet i færd med at lave 
kaffe, men jeg gik ikke derud, for også køkkenet var iskoldt. Jeg 
kunne se dampen fra kedlen svæve ud gennem den åbne 
køkkendør, og lidt efter kom mormor ind med en bakke med 
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kopper og franskbrød med smør. Der var også et glas mælk til mig, 
og om vinteren var der isklumper i mælken.  
Tidligere havde mormor syet og strikket for en systue, og hun var 
blevet rost for sin strikning, hvor maskerne lå som perler, havde de 
sagt til hende. Det var hun meget stolt af. Nu syede og strikkede 
mormor ikke mere for andre, men hun var stadig meget dygtig til 
håndarbejde. Alt mit tøj var hjemmelavet, enten af nyt stof, eller af 
gammelt tøj der var syet om. Alt blev gemt og genbrugt, gamle 
strikkede trøjer blev trævlet op, og lavet om til nyt, og knapperne 
blev altid pillet af tøjet og brugt igen.  
Mormor havde en stor æske fuld af knapper, der var flere hundrede 
i alle størrelser og farver. De fleste af dem havde hun fået engang 
der var brand i en fabrik der lavede knapper. Under branden var 
knapperne blevet kastet ud af vinduet, og folk på gaden havde 
samlet dem op. Mormor havde også været der på gaden under 
vinduet på den brændende fabrik, og hun havde samlet alle de 
knapper hun kunne bære. Jeg fik lov til at lege med alle knapperne 
mens mormor syede på sin gamle trædemaskine. Jeg sorterede dem 
efter størrelse, og de fineste af knapperne trak jeg på en snor, som 
en perlekæde.  
Mormor lærte mig også at sy og strikke, og i mine studieår fik jeg 
glæde af det jeg havde lært af hende. Jeg havde ikke penge til at 
købe tøj, så jeg lavede det meste selv. Jeg fik de kjoler som min 
mor og mormor ikke længere brugte, og syede dem om, så de blev 
mere tidssvarende. Nogle af mine kreationer har nok været mere 
vellykkede end andre, men jeg syntes at det var sjovt at bruge min 
fantasi på den måde. 
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En af min mormors veninder, fru Hansen, kom tit på besøg om 
eftermiddagen. Så tog mormor de pæne kopper frem, dem vi 
brugte til daglig var uens og flere af dem manglede underkoppen. 
Spisebordet var dækket med voksdug som var rødt med sorte 
stiliserede blomster. Det var kun til jul og fødselsdag at der kom en 
fin stofdug på. Det var besværligt at vaske, så skulle der fyres op i 
den store grukedel nede i kælderen, og vasketøjet skulle hænges til 
tørre i gården bag huset. Derfor blev der sparet hvor det var muligt.  
Jeg hjalp med at stille kopperne på bordet, og lægge teskeerne på 
underkopperne. Mormor hentede sukkerskålen, og fadet med 
vanillekranse. Så tømte hun stofposen i den blå emaljekaffekande, 
skyllede posen og vred den op. Kaffen skulle være frisklavet i dag, 
når der kom fremmede.  
Fru Hansen var lidt spændende, for jeg havde hørt de voksne tale 
om hende. De sagde at hun talte med de døde, og tanken fyldte mig 
med en blanding af frygt og nysgerrighed. Jeg kunne ikke rigtig 
komme i gang med at lege mens vi ventede, og da det ringede på 
døren gik jeg med mormor ud og åbnede, men jeg holdt mig 
forsigtigt lige bag hende.  
Fru Hansen stod udenfor på trappen, så bred at hun fyldte hele 
døråbningen. Mormor bød hende indenfor i den lille entre, og den 
store, kraftige dame baksede med frakken, og pustede lidt da hun 
vred sig ud af det tunge, sorte stof.  
Mens de voksne drak kaffe sad jeg under bordet og legede med 
mine dukker. Jeg sad musestille og forsøgte at følge med i hvad der 
foregik oppe på den anden side af bordpladen. I lang tid skete der 
ikke noget spændende, men da kaffekopperne inde i skabet klirrede 
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en lille smule, forstummede samtalen med et. Så sagde fru Hansen 
at der var en til stede, som godt kunne have tænkt sig en kop kaffe.  
Jeg vidste ikke hvad jeg skulle tro, jeg havde ikke forestillet mig at 
de døde drak kaffe, men selv om jeg godt vidste at mormor ikke 
troede på den slags, havde en lille tvivl sneget sig ind. 
Engang imellem gik jeg med mormor på kirkegården, som lå lige i 
nærheden af vores hus. Derinde var der så fredeligt, ikke noget 
kaffeslapperads der. Der var pæne små firkantede gravsteder med 
buksbomkant omkring, og gangene imellem dem var revet så 
gruset var helt stribet. Jeg kunne godt lide at komme på 
kirkegården, buksbomplanterne duftede så godt, og gruset knasede 
under mine sko. I et af gravstederne lå mormors forældre begravet, 
og jeg hjalp mormor med at gøre det i stand. Vi satte friske 
blomster ved siden af gravstenen, og jeg fik lov til at vande dem. 
Så sagde mormor at vi skulle skynde os ud inden kirkegården 
lukkede. Når solen gik ned, låste kirkegårdsbetjenten den store 
gitterlåge, men inden da gik han en runde og ringede med en 
klokke.  
Mormor kendte en dame der engang var blevet lukket inde på 
kirkegården om aftenen. Jeg vidste ikke hvorfor 
kirkegårdsbetjenten ikke havde set hende, måske havde hun gemt 
sig for sjov, tænkte jeg, kirkegården ville være et godt sted at lege 
skjul. Da det blev mørkt var damen stadig derinde, og nu syntes 
hun ikke det var særlig sjovt længere. Hun ruskede i lågen og råbte 
så højt hun kunne, men ingen kom og åbnede. Jeg forestillede mig, 
at folk var bange, fordi de troede at hun var en af de døde, men til 
sidst var der en der tilkaldte hjælp.   
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Nu begyndte det at blive aften, jeg hørte kirkegårdsbetjentens 
klokke, og jeg trak mormor i ærmet for at hun skulle skynde sig.  
Da vi nåede den store låge var solen næsten gået ned, men lågen 
var heldigvis stadig åben.  
Inden vi nåede hjem tændtes gadelygterne.  
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Det var mormors forældre der havde fået bygget det hus vi boede i. 
Mormors far havde været smed, og han arbejdede på et skibsværft. 
Hver dag, sommer og vinter, gik han på arbejde til fods, og når det 
var meget koldt, gik han ind på et værtshus på vejen, og drak et 
glas mælk med snaps i for at få varmen. Min oldefar fik hænderne 
ødelagt af frosten når han arbejdede på skibsskrogets kolde metal 
om vinteren. Det gjorde forfærdelig ondt, når han kom hjem om 
aftenen og tøede hænderne op i kakkelovnsvarmen. 
 Mormor havde en ældre søster som vi kaldte tante Mine, hun hed 
rigtigt Wilhelmine. Jeg husker hende som en imponerende stor og 
statelig dame, der talte med en høj, rungende stemme, og som gik 
fremmedartet klædt. Tante Mine besøgte os kun engang imellem, 
fordi hun boede i Berlin, til gengæld blev hun så boende hos mine 
bedsteforældre i længere tid. Hun sov på sofaen i den fine stue, når 
hun var der, og hun satte hele huset på den anden ende. Når hun 
endelig rejste igen, åndede alle lettet op, hun var sjov, men 
anstrengende. Da Wilhelmine var ung, havde hun vist nok levet et 
lidt udsvævende liv. Det var ikke noget man talte åbent om i 
familien, min mor sagde at tante Mine havde været korpige. Det 
var et ret vagt begreb, og jeg vidste kun at det var noget med at 
optræde, synge eller danse. På de gamle fotos af tante Mine, ser 
man hende altid med et korset der er så stramt snøret, at hendes lidt 
korpulente skikkelse har form som et timeglas. Hun bærer ofte en 
kæmpestor hat, overdådigt smykket med blomster og fugle. Da 
Wilhelmine var ung, giftede hun sig med en tysk, jødisk 
forretningsmand, som hed Henry Auerbach. Han var ejer af et stort 
varehus i Berlin, og var ret velhavende.  
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De to søstre, Wilhelmine til venstre, og Marie, min mormor, til 
højre.  

Da krigen kom, blev Henry sendt i koncentrationslejr, og alt hvad 
han ejede blev konfiskeret. Tante Mine var ikke jøde, så hun gik 
fri, men gennem alle krigsårene sultede og frøs hun i det 
krigshærgede Berlin.  
På mirakuløs vis overlevede Henry koncentrationslejren, og vendte 
tilbage til sin hustru efter krigen, men den gyldne tid var forbi. Et 
par år efter forlod han tante Mine, og giftede sig med en yngre 
kvinde. Hele historien om min mormors søster fik jeg først mange 
år senere, da jeg var barn var hun bare en farvestrålende, fremmed 
fugl, som det var sjovt at få på besøg, men som det også var godt at 
sige farvel til igen. Det var altid en lettelse at vende tilbage til 
hverdagen igen bagefter. 
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Jeg opholdt mig meget udenfor i haven, som jeg elskede. Der var 
et pæretræ midt i græsplænen, hvor jeg havde en gynge, og 
udenom græsplænen dannede en række fliser grænse til 
blomsterbedene. På den anden side af bedene voksede hækkene, og 
alleryderst stod det hvidmalede stakit. Haven var en vigtig del af 
min verden. Hækkene var det perfekte skjulested, de var på samme 
tid tætte, uigennemtrængelige og gennemsigtige. De var 
sammensat af mange forskellige buske, som stod så tæt sammen at 
deres grene filtrede sig ind i hinanden. Udenpå var hækken glat og 
lige, men jeg var lille og tynd nok til at kunne lade mig glide 
gennem den grønne mur, og komme ind i hækkens indre. Derinde 
videde rummet sig ud og blev til en hule. Lyset var grønt, det faldt 
ind over mig i pletter, og der duftede af jord og blade. Når jeg gled 
gennem den grønne væg blev jeg usynlig. I bedet udenfor stod 
stauderne, kraftige og tunge, som vagtposter der bevogtede hulens 
indgang.  
Jeg tror at det er på grund af min barndoms have, at jeg 
foretrækker at bo tæt ved naturen. Haven var ikke særlig stor, og 
det var et stykke tæmmet natur, men duftene og farverne har sat 
deres spor i mig. Duften af våd jord, eller nyslået græs, fører mig 
altid tilbage til mine bedsteforældres lille have på Amager.  
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 Haven var dog ikke min eneste kontakt med naturen. Mine 
forældre havde et lille sommerhus i Hareskoven, hvor vi tilbragte 
alle vores ferier. Det var et lille sort træhus bestående af en stue, et 
kammer og et meget minimalistisk køkken, og der var hverken el 
eller vand i huset. Vi opholdt os mest udenfor i den store have, med 
de høje, gamle graner, hvis grene nåede helt ned til jorden. Der var 
også mange andre træer på den store grund, tårnhøje løvtræer, og i 
et af dem havde jeg en gynge. Det er et af de tidligste minder jeg 
har fra min barndom, jeg var vel omkring tre år. Jeg kunne ikke 
selv komme ned fra gyngen, som havde træpinde hele vejen rundt, 
og den var anbragt så højt, at jeg ikke kunne nå jorden med 
fødderne.  
Min mor havde travlt med noget inde i huset, og det var måske for 
at hun kunne få fred, at jeg var blevet anbragt i gyngen. Jeg kedede 
mig lidt derude, og jeg var bange for de høje træer, som larmede og 
buldrede med bladene når det blæste. De slog om sig med grenene, 
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som om det var store arme, og svajede i takt fra side til side i en 
mystisk dans. Lyden steg og steg og blev til sidst til et brøl der 
gjorde ondt i mine ører.  
Jeg var et følsomt barn, der oplevede alting meget intenst. Høje 
lyde generede mig, og når et fly fløj lige over mig, smed jeg mig 
fladt ned på jorden og holdt mig for ørerne.   
En efterårsdag et par år senere, var jeg taget med mor til 
Hareskoven for at gøre sommerhuset klar til at stå alene om 
vinteren. Der var allerede lidt kølighed i luften morgen og aften, 
men midt på dagen var det stadig lunt, så jeg havde fået et bord ud 
på græsplænen bag huset, og ved det stod jeg og legede. Inde i 
huset var mor travlt optaget af at sortere de rester af mel og gryn 
der var i skabene. Hun smed det meste væk, for at det ikke skulle 
tiltrække musene i løbet af vinteren, men inden det blev smidt i 
skraldespanden havde jeg fået lov til at lege med det ude ved det 
lille bord i haven. Jeg hældte havregryn og mel i en skål og 
blandede det til en tyk grød. Det lignede ikke ret meget noget man 
kunne spise, og i stedet forsøgte jeg at lave små figurer af det. Det 
var svært at få det til at hænge sammen, og det hele blev mere og 
mere klistret, også mine fingre. Håret faldt ned i øjnene på mig, og 
når jeg forsøgte at tage det væk, fik jeg den klistrede grød i håret. 
Jeg vidste at jeg ikke måtte grise mig for meget til, for vi skulle 
hjem til Amager om aftenen, først med toget, og derefter med 
sporvognen, det var en rejse der tog et par timer.  
Da jeg løftede hovedet, var det som om jeg så noget henne ved 
granhækken der afgrænsede vores have ind til den store 
ubebyggede grund bagved. Dengang lå der næsten udelukkende 
sommerhuse i Hareskov, og de lå meget spredt. Der var derfor øde 
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rundt om os, især på denne tid af året. Hækken var høj og tæt, men 
helt henne ved hjørnet var der en åbning, og det var der jeg syntes 
at jeg havde set noget, ligesom en bevægelse, men da jeg så derhen 
igen var der ingenting. Jeg blev grebet af en knugende følelse af 
angst, der gjorde mig ude af stand til at reagere. Jeg blev ved med 
at skæve hen til åbningen i hækken, selv om jeg forsøgte at lade 
være. Jeg turde ikke bevæge mig, og havde en fornemmelse af, at 
hvis jeg løb hen mod huset, ville det, der gemte sig bag hækken, 
springe frem og gribe mig. Jeg følte mig fanget, mine ben var 
tunge som bly. Jeg var lammet, som en mus der er hypnotiseret af 
en slange.  
Da min mor kom ud og sagde at vi skulle hjem, var det som om 
noget løsnede sig i mig, og jeg kom ud af trancen. Jeg fortalte ikke 
min mor hvad der var sket, for i virkeligheden skete der jo 
ingenting. Bagefter vidste jeg ikke om det hele var noget jeg havde 
bildt mig ind.  
Dengang tænkte jeg på det, jeg havde anet bag hækken, som en 
mand, måske fordi små piger, dengang som nu, bliver advaret mod 
mænd. Børnelokkeren, den rare mand som gav en bolsjer, og 
spurgte om hvad sådan en sød lille pige hed, og hvor hun boede. 
Jeg havde engang imellem mødt sådanne mænd, men jeg havde 
lært, at så skulle jeg skynde mig hjem. Jeg måtte aldrig tage imod 
bolsjerne, eller gå med manden, lige meget hvad han sagde. Ind 
imellem var fristelsen for stor. Så tog jeg bolsjet og spænede hjem 
så hurtigt jeg kunne. Nu måtte jeg vente med at gå ind til mormor, 
til jeg havde spist det forbudte bolsje, ellers ville hun spørge hvor 
jeg havde fået det fra. Derfor gemte jeg mig i min hule i hækken 
og suttede på mit bolsje, mens jeg spejdede ud på vejen for at se 
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om manden var fulgt efter mig. Jeg var heldig, der skete aldrig 
mere, jeg kom uskadt gennem barndommen.  
Senere, i drømme, har jeg genkendt den følelse af angst jeg havde 
dengang i sommerhuset. Der var en slags skyld blandet i angsten, 
som om jeg selv havde kaldt faren frem. Jeg husker særlig en 
drøm, jeg drømte da jeg var voksen.  
 - Det var nat, jeg var alene i et hus, og stod og så ud gennem en 
glasdør som vendte ud mod en lille terrasse. I den anden ende af 
terrassen stod der et lille bord som var oplyst af en lampe, mens 
resten af haven henlå i mørke. På bordet stod der et glas med en 
rød væske i, som lignede blod eller en mørk vin. Jeg vidste at jeg 
var nødt til at gå ud og hente glasset, selv om jeg var bange. Lige 
da jeg var kommet udenfor døren, hørte jeg at det raslede i 
hækken, og jeg så en mørk skikkelse mase sig gennem grenene. 
Jeg skyndte mig ind i huset igen, men jeg var så bange at jeg havde 
besvær med at låse døren. Mine fingre lystrede ikke, men til sidst 
lykkedes det. Skikkelsen, som jeg kun så som en sort masse, stod 
nu lige udenfor døren og ruskede i den for at komme ind. Jeg var 
meget bange, men så gjorde jeg noget uforklarligt. Jeg låste døren 
op, så den mørke skikkelse kunne komme ind, hvorefter jeg 
flygtede ind i huset for at gemme mig. Slutningen på drømmen var 
lidt uklar, som om der var flere mulige slutninger, men jeg vågnede 
med bankende hjerte. 
En anden uforklarlig oplevelse, som også skræmte mig, havde jeg 
da jeg var omkring fem eller seks år. Min mor havde været 
alvorligt syg. Hun var blevet opereret for en svulst i nakken, tæt 
ved rygsøjlen. Det havde været en stor og farlig operation, og da 
hun kom hjem fra hospitalet skulle hun hvile sig meget.  
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En dag, hvor mormor var gået i byen, sad jeg ved min mors seng 
og passede på, mens hun sov. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle 
passe på mor, men at jeg endelig ikke måtte vække hende. Det var 
anstrengende at sidde så stille, jeg turde dårligt trække vejret, og 
jeg lyttede opmærksomt til mors åndedræt. Jeg vidste ikke helt, 
hvad det var jeg skulle passe på, og hvad jeg skulle gøre hvis der 
skete noget. Tiden gik så langsomt, det begyndte at krible i benene 
på mig fordi jeg sad så stille og anspændt. Alt var stille i huset, kun 
udenfor på gaden hørte man en svag susen af biler der kørte forbi, 
og somme tider den raslende lyd af sporvognen.  
Pludselig blev jeg opmærksom på en lyd ude på trappen. Det var 
en svag knagen, helt nede for foden af trappen, som om nogen 
havde trådt på det nederste trin. Jeg vidste at det ikke kunne passe, 
for jeg havde ikke hørt gadedøren blive åbnet, så vi var helt alene i 
huset, min mor og jeg. Jeg kendte trappen ud og ind, det var en 
gammel trætrappe, med smalle, slidte trin, og jeg kendte hvert 
eneste af dem. Jeg kendte også trinenes lyde, de havde hver deres 
måde at knage på. Jeg holdt vejret, og håbede at det var noget jeg 
havde bildt mig ind, men så kom der en ny lyd. En ny knagen, men 
denne gang fra et trin lidt højere oppe. Nu var jeg rigtig bange. Jeg 
rykkede tættere hen til sengen, men jeg turde stadig ikke vække 
min mor. Hun kunne jo heller ikke gøre noget, det var mig der 
skulle beskytte hende. Da trappen knagede endnu engang sprang 
mit hjerte et slag over. Endnu en knagen, betydeligt nærmere det 
øverste af trappen. Jeg overvejede at løbe hen til døren og låse den, 
dreje nøglen rundt, men jeg var ikke sikker på at jeg kunne gøre 
det, og så ville jeg være helt tæt på det, der var derude, lige bag 
døren. Da det øverste trin knagede holdt jeg vejret og lukkede 
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øjnene. Der var helt stille nu, og jeg åbnede øjnene og stirrede på 
dørhåndtaget, ventede hvert øjeblik at se det bevæge sig. 
Minutterne gik, men der var stadig ikke en lyd at høre derude fra 
trappen. Alting var gået i stå omkring mig, der eksisterede kun mig 
og døren derhenne.  
Der skete ikke mere, lidt efter låste mormor hoveddøren op, og 
kom op ad trappen, helt almindeligt. Hun åbnede døren ud til 
trappen og mor vågnede. Da mormor spurgte hvordan det var gået, 
sagde jeg ingenting, for der var jo ikke sket noget.  
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Kapitel 3 

 

Ind i maleriet.  

Min barndom ændrede sig dengang vi flyttede fra huset på 
Amager. Vi havde fået bygget et helt nyt hus i Hareskov, der hvor 
sommerhuset tidligere havde ligget, og nu havde vi både 
centralvarme og bad. Vi havde også fået mere plads, så jeg havde 
fået mit eget værelse. Der var sket store forbedringer i vores 
boligforhold, men jeg savnede min mormor og morfar meget, og 
jeg var ikke helt sikker på, at vi havde fået det bedre end før. Jeg 
kunne mærke at mine forældre ikke var rigtig glade, de sad ofte 
oppe den halve nat og diskuterede, der var tydeligvis nogle 
problemer som jeg ikke blev indviet i.  
Da jeg var tretten år døde min far  pludseligt, af en blodprop i 
hjertet, han havde kørt sig selv for hårdt. Hele vores verden blev nu 
for alvor slået i stykker. Midt i sorgen, havde vi også økonomiske 
problemer, og min mor anede ikke hvordan vi skulle klare os 
igennem. Hun var fuldstændig knækket, og om aftenen når hun 
kom fra arbejde gik hun oftest direkte i seng. Vi havde ikke meget 
kontakt, og jeg søgte mere og mere ud af huset, tilbragte tiden 
sammen med mine venner. Jeg var midt i den identitetskrise der for 
de fleste følger med puberteten, og familiens vanskelige situation 
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gjorde den ikke nemmere. Jeg kunne ikke tale med min mor om 
det, hun havde lukket sig inde i sin sorg og sine bekymringer, mens 
jeg gjorde det modsatte, jeg forsøgte at bryde ud. Jeg var ked af det 
og savnede min far, men jeg ville også leve.  
Det var omkring den tid at jeg begyndte at tegne og male, for at 
komme lidt væk fra den triste hverdag. Det var et forsøg på at 
bryde ud, både af mit miljø, og af den onde cirkel vi var kommet 
ind i efter min fars død. Jeg havde en fornemmelse af, at verden 
havde forandret sig, men det var nok i virkeligheden lige så meget 
mig der forandrede mig.  
Lidt efter lidt gled jeg også væk fra den kreds af venner, jeg 
tidligere havde tilbragt så meget tid sammen med. Min smag og 
mine vaner ændrede sig. Jeg var på vej til at finde mit eget ståsted, 
min plads, men det var en plads jeg måtte erobre. Det kom ikke af 
sig selv, for jeg havde ingen der kunne hjælpe og vejlede mig, og 
min mor forstod heller ikke at jeg brugte så meget tid på mine nye 
interesser.  
På det tidspunkt satte jeg ikke maleriet i forbindelse med mine 
fremtidsplaner, jeg forestillede mig ikke at det kunne være en 
levevej, men efterhånden gik det op for mig, at det var det eneste 
jeg havde lyst til.  
Jeg vidste at jeg aldrig ville få lov til at afbryde min skolegang til 
fordel for maleriet, så jeg forsøgte at finde en glidende overgang. 
Jeg begyndte at væve, for jeg havde forstået at det var mere 
acceptabelt for en pige, hvis billederne var vævede i stedet for at 
være malet. Min mor syntes dog stadig at jeg var på vej til at spilde 
mit liv, og ødelægge min fremtid. Alligevel besluttede jeg at søge 
optagelse på Kunsthåndværkerskolen. Det var ganske vist ikke det, 
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jeg drømte allermest om, men det var det nærmeste jeg kunne 
komme til det, jeg havde lyst til, og det var en anerkendt skole, 
med en streng optagelsesprøve. I virkeligheden troede jeg ikke at 
jeg ville klare prøven, men jeg tog chancen, og søgte ind på 
tekstilafdelingen.  
Til min egen, og nok også mange andres, overraskelse, bestod jeg 
prøven, så nu var jeg på vej til at blive kunsthåndværker. Det var 
en ny verden for mig, og jeg lærte meget. Nogle af lærerne var 
meget inspirerende, og de var med til at ændre mit syn på mange 
ting. Det var naturligt for mig at beskæftige mig med tekstil, jeg 
havde jo syet og strikket lige fra jeg var lille, sammen med min 
mormor. Desuden kunne jeg nu tegne lige så meget jeg havde lyst 
til, jeg blev oven i købet opfordret til det.  
Alligevel var jeg ikke helt tilfreds.  
Det rent håndværksmæssige ved vævningen kedede mig, og jeg 
blev mere og mere klar over, at jeg ikke var på min rette hylde.  
Der var ingen vej udenom. Jeg måtte afbryde min uddannelse som 
kunsthåndværker, og søge ind på Akademiet i København, for at 
blive maler. Det var en stor beslutning, og det skræmte mig, for 
hvis jeg ikke blev optaget på Akademiet, vidste jeg ikke hvad jeg 
så skulle gøre. Der var ingen vej tilbage, jeg satte alt på et bræt.  
I mellemtiden var jeg flyttet væk fra huset i Hareskoven. Jeg havde 
fået mulighed for at leje den lille lejlighed på første sal i huset på 
Amager, hvor jeg havde boet de første år af mit liv, og nu flyttede 
Uffe og jeg ind der.  Min mormor var død et par år tidligere, og 
min morfar boede størstedelen af tiden hos min mor, så det passede 
fint, at vi holdt lidt øje med huset. Det gamle hus var ikke blevet 
bedre med tiden. Det var blevet endnu mere koldt og utæt, men  
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selv om jeg ofte frøs, nød jeg friheden.  
Jeg brugte al min tid på at male og tegne, og året efter søgte jeg ind 
på Akademiet og blev optaget.  
Tiden på kunstakademiet kom til at præge mig på godt og ondt. Jeg 
lærte en masse, og det gav mig en god ballast til min senere 
udvikling, men jeg opdagede også at det var en barsk og hård 
verden. Absurd nok var det på Akademiet at jeg for alvor blev 
stillet overfor påstanden om, at kvinder ikke kan male. Jeg havde, 
naivt, troet at kunstnere var højt hævet over den slags forudfattede 
meninger, men det gik hurtigt op for mig, at man skulle have 
albuerne spidsede, og giftpilene klar i pusterøret, hvis man ville 
klare sig derinde på Kgs.Nytorv. Der blev hurtigt dannet kliker, vi 
var rivaler, og enhver var sig selv nærmest.  
Da tiden på Akademiet var forbi, og udstillingerne begyndte, 
opdagede jeg med det samme at konkurrencen fortsatte med 
fornyet styrke, men heldigvis var det ikke udelukkende 
konkurrenter jeg havde fået på Akademiet. Jeg havde også fået 
gode kolleger, og vi slog os nu sammen om at lave 
fællesudstillinger. Det var en god måde at starte sin kunstneriske 
løbebane på, og vi var allesammen i samme situation. Det var på 
en måde en lettelse ikke længere at være studerende, men det betød 
samtidig at jeg for alvor måtte lære at stå på egne ben.  
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Kapitel 4 

 

Mod syd 

Årene gik. Huset på Amager var blevet solgt efter min morfars 
død, vi havde boet en del år i en lejlighed på Østerbro, og vi havde 
fået en datter, Anna.  
Vi levede begge to af at male, men lejligheden var ikke stor nok til 
at vi kunne have atelier derhjemme. Derfor lejede vi hver et atelier 
et andet sted i byen. Det var ikke ideelt, det var både for dyrt og for 
besværligt, så vi begyndte at tænke på at finde et andet sted at bo. 
Vi havde altid drømt om at bo på landet, og vi ville gerne finde et 
sted, hvor vi ikke behøvede at tage udenfor hjemmet for at male. 
Vi ville have alt under samme tag.  
Vi havde lagt lidt penge til side, og vi var ikke bange for at købe 
noget der ikke var perfekt, bare der var plads nok. Vi var frie, 
verden lå os åben og det var bare at vælge. Vi var midt i livet, 
havde været længe undervejs, men havde også langt igen. Det var 
nu eller aldrig.  
Efter en del betænkningstid, blev vi enige om, at vi lige så godt 
kunne tage skridtet fuldt ud, og flytte til udlandet. Vi valgte 
Frankrig, fordi vi kendte landet lidt, efter at have rejst rundt der et 
par gange, og vi besluttede, at når det endelig skulle være, kunne vi 
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lige så godt flytte så langt sydpå at vi var sikre på at få lidt sol og 
varme med i købet. 

                                               

Dengang vi tog afsted for at finde vores hus, var det November 
måned, med regn og faldende blade. Himlen var grå, og en let 
støvregn slørede luften, da vi stod ud af flyet i Nimes. Alligevel var 
der lidt lunere, end det havde været i det København, vi havde 
forladt om morgenen, men helt varmt var det ikke.  
Vi tog med lufthavnsbussen ind til byen, og ved rutebilstationen 
fandt vi en lokal bus som kunne føre os videre til vores 
bestemmelsessted. Det var en skolebus, fyldt med børn og unge, 
der var på vej hjem, og vi klemte os sammen på et sæde, og 
forsøgte at skimte lidt af landskabet derude i det tiltagende mørke. 
Børnene var vant til turen, de grinede og råbte til hinanden, og 
luften i bussen blev hurtigt så overophedet at ruderne duggede. 
Lyset flimrede mens bussen slingrede ned ad en bjergside, og vi fik 
et glimt af en flod langt nede.  
Da bussen standsede ved en større by steg de fleste af børnene ud, 
og vi forstod at vi var nået frem til den by hvor vi skulle overnatte. 
Vi følte os lidt desorienterede i den fremmede by, hvor de tunge 
middelalderbygninger så mørke og truende ud. Regnen var blevet 
tættere, og det var nu blevet helt mørkt. Byen var næsten øde, og vi 
traskede rundt for at finde det hotel, hvor vi havde bestilt værelse, 
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og hvis navn vi dårlig nok kunne udtale. Vores forestillinger om 
det solbeskinnede syden blegnede mere og mere, inden vi endelig 
fandt hotellet. Det var også fra middelalderen, meget flot og 
velholdt, men vi var for trætte til helt at opfatte det. Vi måtte ud i 
regnen igen for at få noget at spise, og derefter gik vi i seng, og 
faldt straks i søvn. Det havde været en lang dag.  
Næste morgen skinnede solen, og byen så betydelig mere tiltalende 
ud. Vi besluttede at spise vores morgenmad udendørs, på en af de 
mange små cafeer. Solen skinnede, og lyste gennem Platanernes 
efterårsgule blade. Byen var vågnet til liv, og vi sad og nød solen 
som allerede varmede.  
Vi skulle mødes med en ejendomsmægler senere på dagen, og jeg 
var lidt nervøs og spændt på, om det ville lykkes os at finde et hus. 
Det var vores fremtid det gjaldt, og vi var fast besluttet på at finde 
vores nye hjem i løbet af de par dage vi havde til rådighed. Uden 
bil var det en lang og besværlig rejse, så vi håbede at det ville 
lykkes allerede denne gang. 
De første par huse vi så på, var en skuffelse, og jeg begyndte at 
miste modet, men der var stadig et par muligheder. Det næste hus 
på listen, mente ejendomsmægleren var for stort for os, så det 
satsede vi på. Vi kørte gennem endeløse, øde landskaber, store 
vidder med lav bevoksning, uden et hus, og uden et menneske at se 
nogetsteds. Ind imellem pilede en kanin over vejen, og et sted 
måtte vi standse op, mens en hyrde gennede en flok får over vejen, 
hjulpet af et par hunde.  
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Vores hus i Fontaréches.  

Da vi lidt efter kørte ind i en lille landsby, så vi huset ligge der, på 
et hjørne. Det lyste gult i solen, og en fredelig, grusbelagt plads 
bredte sig ud foran det. Tre ældgamle Akacietræer strakte deres 
krogede grene ud, og til den ene side afgrænsede et 
kæmpemæssigt, ældgammelt chateau pladsen. Det, og en lille kirke 
var husets nærmeste naboer. En flok hunde af meget blandet 
herkomst lå og døsede i solen, men da vi steg ud af bilen, kom de 
os lorgrende i møde. Der var fredeligt, som om tiden var gået i stå.  
Vi vidste straks, at vi havde fundet vores hus. 
Da vi kom tilbage til Danmark fik vi travlt med at forberede 
flytningen, og i slutningen af maj måned rejste vi tilbage til det nye 
hus, for at blive. 
Vores nye liv var begyndt.  
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Solen bagte fra en skyfri himmel hele dagen, og aftenen var lun og 
blød. Den første aften sad vi udenfor og spiste middag, og jeg blev 
overrasket over så tidligt det blev mørkt. Det havde jeg glemt. Der 
var helt stille, men pludselig skar en ren, klokkeklar tone gennem 
mørket. Derefter var alt stille igen, men et øjeblik efter kom lyden 
igen, helt tæt på. Vi fandt ud af, at lyden kom fra et stort Lindetræ, 
som stod tæt ved huset, og vi så silhuetten af en lille ugle, der sad 
og kaldte ud i natten. Lidt efter blev dens kalden besvaret fra et 
sted, lidt længere væk.  
Den nat faldt jeg, for første gang i søvn til lyden af de små uglers 
sang. Den blev for mig et symbol på sommeren.  
Et par uger efter at vi var flyttet ind, begyndte en regnvejrsperiode 
der fik temperaturen til at falde drastisk. Nu havde vi lige vænnet 
os til varmen, og troet at det ville være sådan hele sommeren. Vi 
fandt noget træ, og lavede et lille bål i pejsen, så vi kunne holde 
varmen om aftenen. Midt på dagen kom solen frem igen, og vi 
åbnede døre og vinduer så de varme stråler kunne fylde huset. 
  
Midt i Juni kom varmen for alvor tilbage, og nu kunne vi virkelig 
mærke at vi var flyttet sydpå. Det blev stadig varmere, både om 
dagen og om natten. Jeg havde indrettet et foreløbigt atelier i 
garagen, hvor der var nogenlunde køligt. Der havde jeg stillet en 
række store lærreder op langs væggene, og jeg lod døren stå åben 
ud mod pladsen. Jeg malede langsomt, nød varmen og stilheden. 
Det blev stadig varmere, hele dagen stod luften stille, sitrende af 
varme, og ikke en vind rørte sig.  
Det store hus holdt varmen ude så længe det kunne. De tykke 
stenmure holdt stand for en tid, virkede som et skjold mod solens 
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brændende stråler, og på første sal havde vi alle skodder lukkede 
midt på dagen. Rummene var mørke og svale, men åbnede vi en 
dør på klem, føltes det som at åbne en ovn. Det var kun et 
spørgsmål om tid, før de mange sten som huset var bygget af, var 
varmet så meget op, at varmen for alvor trængte ind i huset.  
På vejene smeltede asfalten, og byen var øde hele dagen, først om 
aftenen vågnede den til liv. Græsset som allerede længe havde 
været gult, var nu mange steder helt væk, så den tørre, sprukne jord 
var synlig. Kun vinstokkene var stadig saftgrønne, deres rødder når 
så dybt ned i jorden at de kan klare de lange tørkeperioder. Druerne 
hang under de fligede blade, svulmende af saft.  
Nætterne var nu blevet så varme, at vi ofte sov udenfor på 
terrassen, under stjernerne.  
Midt på sommeren var der fest i landsbyen, på pladsen lige foran 
vores hus. Den varede i tre dage, så  vi fik ikke meget søvn i den 
periode.  
Festen startede om morgenen med fælles morgenmad, bestående af 
rødvin, og pølser som blev ristet over et bål. Solen bagte, et 
hornorkester spillede, og der var allerede enkelte der begyndte at 
danse.  
Der var en stemning af spændt forventning, og nu kom store vogne 
med tyre og heste. Det var vores lokale cowboys, les Guardians, 
der skulle vise hvad de duede til. De arbejdede til daglig med at 
vogte de store flokke af tyre som lever i Camargue, det område 
hvor Rhonefloden munder ud i Middelhavet.  
Først blev heste og tyre sat på græs på en mark lige udenfor 
landsbyen, og mændene sluttede sig til os andre, og deltog i 
morgenmåltidet.  
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Efter et stykke tid ankom en åben ladvogn, trukket af en traktor, 
som skulle bruges når tyrene skulle hentes. Jeg tog plads på 
vognen, sammen med flere andre fra landsbyen, jeg ville ikke gå 
glip af den oplevelse.  Les Guardians var allerede til hest, og de 
hvide heste vrinskede og stejlede, utålmodige efter at komme 
afsted. Da vi nåede tyrenes indhegning, blev vognen vendt. Den 
fyldte næsten hele den smalle vej, og skulle fungere som en 
barrière, der forhindrede tyrene i at slippe forbi. 
Da leddet blev åbnet, stormede en snes store, sorte tyre ud, og 
trængtes bag den åbne vogn. De lange, spidse horn kom tæt på, og 
jeg holdt mig godt fast for ikke at falde ned til de ivrige dyr. Les 
Guardians holdt deres heste tæt ind til tyreflokken bag ved og til 
siderne, så de store dyr blev holdt i en fast samlet flok. De sorte 
rygge bølgede som et oprørt hav, og klovene hamrede mod 
asfalten. Den stærke lugt af tyrene og de svedige heste fyldte 
luften, og solen bagte ned over hele sceneriet.  
Da vi nåede tilbage til landsbyen, og vognen gjorde holdt, sprang 
vi ned og skyndte os at søge tilflugt bag den lave mur der omgav 
pladsen, og nu begyndte forestillingen.  
Tre tyre blev sluppet igennem afspærringen, og styrtede ned ad 
gaden, med et par ryttere på hver side. Straks sprang flere af 
tilskuerne frem og greb fast i tyrenes horn, for at opildne dem. Det 
hørte med til ritualet, og var med til at øge spændingen. 
Stemningen blev mere og mere ophedet, i takt med at solen steg 
højere op på himlen, og temperaturen nærmede sig de fyrre i 
skyggen.  
Pludselig rev en af tyrene sig løs, og kom galopperende mod os 
bagfra. Den så enorm ud, blankt, sort skind og lange, sylespidse 
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horn. Vi nåede lige at løbe til side, inden den, let som en Gazelle, 
sprang over den lave mur, bag hvilken vi for et øjeblik siden havde 
troet os i sikkerhed.  
Ved middagstid var første forestilling forbi, og tyre og heste blev 
igen sat på græs, så de kunne hvile sig, inden næste forestilling, 
senere på dagen.  
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Nu blev lange borde dækket i skyggen, og orkestret gik igen i gang 
med at spille. Efter frokosten dansede vi lidt, inden vi listede os ind 
i huset, for at få et velfortjent hvil. Om aftenen var der først 
middag, og derefter dans til den lyse morgen. Det var et hårdt 
program at skulle igennem tre dage i træk.  

Det varme, tørre vejr fortsatte resten af sommeren. Hele dagen 
bagte solen på pladsens grus foran vores hus, det kastede varmen 
tilbage så luften flimrede i lyset. De tre gamle Akacietræer kastede 
en ring af skygge. Deres stammer var furede og knudrede af ælde, 
de gamle i byen sagde at træerne altid havde været der. Ind 
imellem sad der en velnæret kat på en af grenene. Den 
udspionerede fuglene, mens dens lange hale svingede fra side til 
side. Resten af dyret var stivnet i koncentreret opmærksomhed.  
Kattens pels var plettet som gruset under trækronerne, gyldent i 
solen og næsten blåt i skyggen. Jeg havde forsøgt at tegne de 
gamle træer, men det var vanskeligt at få deres stærke udtryk frem.  
Stilheden blev kun brudt af klokken i kirketårnet, som ringede hver 
halve time. Jeg var ikke længere bevidst om lyden, men den delte 
alligevel mit døgn op, og når den en enkelt gang var ude af drift, 
savnede jeg den, og følte mig desorienteret i tiden.  
Næsten umærkeligt gled sommeren over i efterår. Vinhøsten var 
forbi, og markerne så forslåede ud. Bladene hang, og var begyndt 
at blive gule og røde.  
Midt på dagen var det stadig meget varmt, men om natten var det 
begyndt at blive køligt. Vi var begyndt at lukke vinduerne om 
natten nu.  Så kom der et par dages regn, og nu kunne man rigtig 
mærke at sommeren var forbi. Bladene begyndte at falde af 
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træerne, og lægge sig dekorativt til rette på jorden. Kastaniernes 
skaller åbnede sig, og lod deres blanke, brune indre komme til 
syne. Vi samlede dem når vi gik tur i skoven, og ristede dem i 
pejsen om aftenen.  
Da det havde regnet kraftigt og vedvarende i et par dage, begyndte 
der at danne sig små søer rundt om på gulvene, og mens jeg stod 
ikøkkenet, mærkede jeg kolde dråber som faldt ned fra loftet. Vi 
ringede efter mureren, som lovede at komme så snart det blev 
opholdsvejr. Indtil da måtte vi væbne os med tålmod, og alt hvad 
huset formåede af baljer og spande. Det plaskede og dryppede 
overalt, men så snart der blev et ophold i regnen, kom 
håndværkerne, krøb op på taget, og rettede på et par tagsten, så de 
lå bedre til rette. Det hjalp.  
Vi var nu nået ind i December måned, og der var begyndt at 
komme rim på græsset om morgenen. Huset var bitterlig koldt, det 
var kun lige foran pejsen at det var til at være. Den var vores 
eneste varmekilde, bortset fra en lille elektrisk ovn, og et gammelt 
brændekomfur. Det brugte jeg til at lave mad på, det gav lidt varme 
i rummet, men det var så tyndslidt, at man kunne se flammerne 
gennem siderne. Til jul bagte jeg æbleskiver på komfuret, samtidig 
med at jeg havde en vildsvineskinke i ovnen. Det blev den bedste 
vildsvinesteg jeg nogensinde fik lavet, og selv om ovnen ind 
imellem udsendte nogle kraftige røgsignaler, var det ret romantisk. 
Jeg følte mig som nybygger.  
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          Køkkenet i Fontarèches 
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Januar og Februar føltes knap så romantiske. Kulden varede ved, 
og det var svært at komme ud af sengen om morgenen, når der kun 
var et par små gløder tilbage i pejsen.  
Året efter fik vi installeret centralvarme.  
Det var vores første år. Vi var så fulde af mod og energi, og vi tog 
problemerne med sindsro, og løste dem efterhånden. Vores hus 
blev med tiden gjort så meget i stand, at det passede til vores 
behov. Vi havde hver vores velfungerende atelier, præcis som vi 
havde drømt om dengang vi flyttede fra Danmark, og resten af 
huset fungerede også fint.  
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Vi malede, og årene gik, næsten uden at vi bemærkede det, men 
udenom os var alting inde i en hastig strøm af forandring. I 
udkanten af landsbyen var en hel by af nye huse skudt op, og de 
folk der boede der var en anden type mennesker end de gamle 
vinbønder der havde boet her da vi flyttede ind. Vi kendte ingen af 
tilflytterne, de blandede sig ikke med os i landsbyen. Ind imellem 
følte jeg at vi boede i et fortidslevn, en slags museum.  
Også i den lidt større by i nærheden var udviklingen i gang. For 
ikke mange år siden, var der tale om en søvnig provinsby. Der kom 
lidt turister om sommeren, men om vinteren var den totalt død. 
Den udgjorde bestemt ingen fare for at gøre ekstravagante indkøb, 
men så begyndte der at ske noget. Pludselig var byen blevet in, og 
det satte fart i udviklingen. Der kom flere og flere turister, ikke kun 
om sommeren, men også på andre tider af året. Snart var der dårlig 
nok plads til alle de mennesker, der var ingen steder de kunne 
parkere, og de holdt i kø til langt udenfor byen. Noget måtte der 
gøres.  
Byrådet besluttede at der skulle graves ud til en parkeringskælder, 
det var den eneste løsning, og det hastede.  
Så var det at det forfærdelige skete. Gravemaskinerne stødte på 
ruiner dernede. Man fandt rester fra den tid, hvor romerne huserede 
i området, og nu var man nødt til at tage stilling til hvad man skulle 
stille op med dem, ruinerne. Forbandede romere, ikke alene havde 
de oversvømmet landet dengang, de blev ved med at lægge 
hindringer i vejen.  
Der blev holdt møder, og eksperterne og byens spidser kunne ikke 
blive enige om en løsning. Det trak ud, og turisterne, som også 
gerne ville se de romerske ruiner, ville til gengæld ikke så gerne 
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holde i kø for at parkere.  
Man endte med et kompromis, hvor man reddede det vigtigste og 
lukkede øjnene for resten.  
Det samme var sket i vores landsby, da man skulle asfaltere vejen 
udenom vores hus. Der havde man også fundet romerske ruiner, 
men man havde skyndsomt dækket dem med et tykt lag asfalt, så 
de er nok dernede endnu.  
Alle disse ændringer, på godt og ondt, havde gjort at jeg var 
begyndt at tænke på, om jeg var parat til at følge udviklingen, eller 
om vores omgivelser havde ændret sig for meget. Den tilværelse vi 
havde søgt, og fundet her, var langsomt ved at ændre sig, og 
mindede nu mere om det liv vi havde forladt i byen for mange år 
siden. Den frihed vi havde følt dengang vi var flyttet, var der ikke 
længere. 
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Kapitel 5 

 

Vinter i Danmark 

Et år skulle vi tilbringe nytåret og den første måned af det nye år i 
Danmark. Vi havde holdt jul i Frankrig, og havde nu kun lige en 
dag til at rydde træet og pynten af vejen, og hvile os lidt, derefter 
måtte vi i gang med at pakke. Til trods for mine bestræbelser for at 
gøre det enkelt, blev bagagen alligevel temmelig omfattende. Vi 
måtte have mad med også, for vi regnede først med at være 
fremme sidst på eftermiddagen nytårsaftens dag, og vi risikerede at 
alle butikker var lukkede når vi kom frem.  
Da bilen stod pakket og klar, sad vi foran pejsen og slappede af,  
mens vi talte om den lange tur vi havde foran os. Vi havde planlagt 
at rejse tidligt næste morgen. Det var en mørk og stille aften, men 
pludselig var der hvide prikker bag de sorte ruder, sneen var 
begyndt at dale lige så stille.  
Det var smukt, men også foruroligende, for vi havde før været ude 
for at det havde sneet hele natten, så alle veje var lukkede når vi 
vågnede om morgenen. Vi kunne ikke føle os sikre, heller ikke i 
Sydfrankrig.  
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Næste morgen sneede det med store flager som faldt lodret ned, 
men heldigvis var jorden ikke hvid, den var våd og sort. Jorden var 
endnu for varm til at sneen blev liggende. Det var på tide at 
komme afsted, det var måske kun et spørgsmål om timer, før alting 
var dækket af sne.  
At rejse så langt er altid lidt besværligt, vi skulle igennem 
højtliggende områder, hvor temperaturen var lavere, og alene det, 
at rejse mod nord gjorde, at vi ikke kunne være sikre på hvilken 
slags vejr vi ville møde undervejs.  
Langs motorvejen gled vinterlandskaberne hurtigt forbi, grå skov, 
sorte stammer og grene som en mørk skravering. Himlen som lyste 
igennem med matte gnister. Til tider lavthængende skyer, mættede 
af vanddamp. De var gledet ned mellem skråningerne, og hagede 
sig fast i bjergets lodne flanke, som hvide dyr, der langsomt krøb 
opad, mens de åd planter og buske på deres vej.  
Pludselig var sneen der. Et tykt, hvidt tæppe dækkede markerne, og 
stormen kastede sneen rundt i en vild dans. Vi var fanget midt i det, 
kunne dårligt se vejen, men var nødt til at fortsætte, indkørslerne til 
rastepladserne var lukkede af sne. De store lastbiler overhalede i 
yderbanen, og kastede dynger af snavset sne over vores bil, så 
forruden til tider var helt dækket. Viskerne arbejdede på højtryk, 
og vi frygtede at de skulle knække.  
Lidt længere fremme stilnede sneen af, men i grøfterne lå driverne 
på lur, parate til at kaste sig over vejen og gøre den usynlig når 
vinden tog til.  
I grøfterne lå biler, med sammenkrøllede snuder, som sårede dyr.  
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          Ravnetræet. Maleri 2020. 146x114 cm. 
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Når vi fortalte vores franske venner og naboer at vi skulle rejse til 
Danmark om vinteren, stirrede de forfærdet på os, og sagde at det 
måtte da være frygtelig koldt. Jeg mistænkte dem for at tro, at i 
Danmark gik isbjørnene frit rundt i gaderne, og en af mine 
veninder indrømmede da også at hun havde forvekslet Danmark 
med Sibirien.  
Det var blevet midt på eftermiddagen d.31. December, da vi 
nærmede os vores bestemmelsessted, og vi så, til vores lettelse, at 
der ikke var sne. Vi var lettede over endelig at være nået frem i god 
behold, og nu drejede vi ned ad den smalle jordvej der førte ned til 
gården. Vejen virkede endnu smallere end jeg huskede den, og det 
var den måske også blevet, fordi naturen åd sig ind på den og 
slugte et par centimeter hvert år. Det var heller ikke ofte vejen blev 
brugt nu, hvor gården stod ubeboet det meste af tiden. Der voksede 
højt, stridt græs mellem hjulsporene, det skrabede mod bunden af 
bilen, og træernes grene fejede hen over siderne og taget.         
Da vejen drejede skarpt mod højre, kom gården til syne. Den lå og 
trykkede sig lidt undseligt i sin lavning, og så stille og forladt ud. 
Da jeg steg ud af bilen, slog stilheden imod mig, kun brudt af de 
hæse skrig fra et par Krager, og vindens sagte susen i Granerne. 
Efter støjen på motorvejen var det som at dumpe ned i en helt 
anden verden, hvor tiden, og al bevægelse var gået i stå.  
Jeg fandt nøglen på bjælken over døren og fumlede lidt med låsen, 
stiv i fingrene af kulde. Døren gik op med en høj, klagende piben, 
og en fugtig, kælderagtig kulde slog mig i møde. Jeg skyndte mig 
at åbne alle vinduer og døre, for at lade den friske lufte fylde 
rummene, og forjage den lidt mugne lugt. Derefter undersøgte jeg 
om der var vand i hanerne, vi havde tidligere været ude for at 
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rørene var frosne når vi kom, men denne gang strømmede en lidt 
tyk, rustrød væske ud af hanen. Jeg lød vandet løbe indtil det blev 
klart, og derefter satte jeg kaffen over, så vi kunne få noget at 
varme os på. Kaffemaskinen, som trængte til at blive afkalket, 
udstødte nogle halvkvalte lyde, og sendte hvide skyer ud i 
køkkenet, men snart begyndte der at dufte godt af kaffe. 
Vi måtte skynde os at tænde op i brændeovnen, hvis vi skulle nå at 
varme huset nogenlunde op, inden vi skulle i seng. Vi gik udenfor 
og samlede brænde, fyldte den store kurv ved ovnen, og tændte op. 
Ilden fik hurtigt fat, og de kolde jernplader i den store ovn sang og 
knagede mens de langsomt blev varme. Varmen begyndte at brede 
sig i ringe, ud i stuen. Luften var stadig fugtig, så jeg havde ladet 
døren stå åben, og nu hørtes lyden af gummistøvler i det visne 
græs. Det var naboen som var kommet for at byde os velkommen, 
og jeg bød hende på en kop kaffe. Vi drak den i køkkenet, med hue 
og vanter på, det med Sibirien ikke var helt ved siden af. Naboen 
fortalte, at her var alt ved det gamle, og jeg tænkte at det var netop 
det, jeg elskede allermest ved dette sted. Det gav mig et lille 
pusterum i en tid, som jeg ofte følte var ved at løbe fra mig.  
Det kunne ikke nytte noget, at blive ved med at sidde og filosofere. 
Naboen var gået hjem, og der var tusind ting der skulle gøres inden 
mørket faldt på. Først og fremmest skulle der bæres mere brænde 
ind. Ovnen var vores eneste varmekilde, og den skulle fodres 
døgnet rundt, især nu, hvor huset endnu ikke var blevet varmet 
igennem. At kløve brænde var heldigvis ikke mit job, og i stedet 
begyndte jeg at hænge de kolde dyner op rundt om ovnen. Derefter 
bar jeg bagagen ind, mørket var allerede ved at sænke sig, der var 
ingen tid at spilde, det blev stadig vanskeligere at se. Jeg havde 
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næsten glemt hvor mørkt der blev her, hvor der ingen gadelygter 
er. Bilen var fyldt til bristepunktet, for vi regnede med at skulle 
være her et stykke tid. Der var kufferter med varmt tøj, computere, 
bøger, og flere kasser med madvarer. Det var nytårsaften, så vi 
havde også medbragt en flaske champagne og forskellige lækkerier 
som vi skulle have senere på aftenen. Alle vores malerier, farver og 
pensler lod vi blive i bilen indtil næste dag, nu var det blevet for 
mørkt. Det var på tide at gøre huset beboeligt, så vi kunne holde 
nytår. Jeg begyndte med at pakke madvarerne ud og sætte dem på 
plads i skabene. Champagnen stillede jeg på det kolde køkkengulv, 
der fik den en perfekt temperatur.  
I stuen begyndte varmen langsomt at sprede sig ud i rummet, fra 
den store ovn i hjørnet, men langs væggene og på gulvet var der 
stadig iskoldt.  
Bygningerne var kun delvis sat i stand, og egnede sig i 
virkeligheden ikke rigtig til helårsbeboelse. De gamle staldvinduer 
var utætte, der var brede sprækker i siderne, og selve ruderne var 
matte og ujævne. Nu, hvor rummet begyndte at blive varmt, 
duggede de, og snart løb vandet ned ad dem i små bække, og 
samlede sig som søer i vindueskarmen. Jeg dækkede bord mens jeg 
lyttede til stilheden der var så dyb at det næsten virkede unaturligt.  
Vi fejrede nytåret helt alene i det store, stille mørke, med vores 
medbragte festmåltid og en buldrende ild i brændeovnen. Vi sank 
langsomt ned i en tilfreds døsighed, det var kun med nød og næppe 
at vi kunne holde os vågne til klokken tolv. Efter at vi havde 
drukket champagnen og ønsket hinanden godt nytår, kunne vi ikke 
mere. Selv om dynerne havde hængt ved ovnen hele aftenen, var 
det en kold fornøjelse at komme i seng. Madrassen var stadig kold 
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og klam, og sengetøjet virkede fugtigt, men jeg var så træt efter 
den lange tur, at jeg faldt i søvn med det samme.  
Da vi vågnede næste morgen var der iskoldt i huset, brændeovnen 
var gået ud i nattens løb. Vi havde sovet så tungt hele natten, at vi 
ikke havde opdaget det, og nu var der kun et par gløder tilbage. 
Der skulle mod til at forlade sengen, som var blevet dejlig varm i 
nattens løb, men vi var nødt til at fodre den forslugne ovn.  
Jeg følte mig lidt svimmel efter champagnen aftenen før, og den 
lange køretur. Jeg havde nærmest en fornemmelse af at køre endnu. 
Gennem vinduet så jeg ud på en bakke med gult græs og små, nye 
fyrretræer. Bag bakken bredte den gamle fyrreskov sit mørke 
nåletæppe ud, og dækkede for en stor del af himlen. Den del af den 
der var synlig, var dækket af grå skyer. Det begyndte at kalde på 
mig derude, og efter et hurtigt morgenmåltid, bestående af te og 
kiks, og et endnu hurtigere brusebad i det iskolde badeværelse, 
skyndte jeg mig at klæde mig varmt på, og gå udenfor. Luften var 
kold og fugtig, mættet af duften af nåletræer og våd jord. Det 
virkede næsten berusende med al den ilt, efter et par dage på 
motorvejen. Jeg fulgte vejen, til jeg kom til den lille mose. Den var 
blevet større siden vi sidst havde været her, det sorte vand lå 
omkranset af gule siv, som raslede stille i vinden. Jeg frøs lidt, for 
selv om det ikke var frost, trængte kulden og fugtigheden ind i 
mine støvler og frakken, så det var på tide at komme ind igen. Da 
jeg var kommet ind, begyndte jeg at pakke vores tøj ud, og lægge 
det på plads i skabene. Huset var blevet lidt mere tørt nu, men der 
var stadig vand på ruderne, og jeg tørrede dem af med en klud. 
Derefter tørrede jeg møblerne af og vaskede gulvene, jeg havde 
brug for at afmærke mit territorium.  
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Vi tilbragte et par fredelige dage. Vejret var stadig mildt, vi nød at 
gå rundt på markerne og i skoven, og jeg fik en fredelig følelse af 
evighed inde i mig. Jeg fik lyst til at gå i gang med at male, og 
besluttede at jeg ville begynde næste dag.  
Det blev alligevel ikke til noget lige med det samme, for da vi 
vågnede næste morgen, havde himlen en underlig farve, som om 
mørket var ved at sænke sig igen, skønt det lige var blevet dag. Der 
kom et par pludselige, voldsomme vindstød, og snart begyndte det 
at suse skæbnesvangert i skoven.  
Den første, store vinterstorm havde meldt sin ankomst.  
I løbet af dagen tog vinden til, og snart havde den orkanstyrke. De 
store træer rundt om huset svajede faretruende, og der var 
underlige lyde derude, som stemmer der hylede og jamrede. Hele 
skoven hylede med, og ind imellem hørtes en høj knagen efterfulgt 
af et dumpt brag, når et af de store træer havde opgivet kampen, og 
ladet sig falde. Huset lå og trykkede sig i sin lavning, som om det 
søgte beskyttelse, og vi sad helt stille indenfor og lyttede til vinden 
der buldrede mod ruderne. Det fortsatte hele dagen, og aftenen 
med. Det hvæsede i kakkelovnsrøret og hele vejen op gennem 
skorstenen, og jeg frygtede at der ville gå ild i soden derinde. 
Brændeknuderne fortæredes alt for hurtigt, og det brænde vi havde 
stablet udenfor køkkendøren var hurtigt brugt. Vi blev nødt til at 
hente mere i den større stabel som vi havde et stykke fra huset. 
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Udenfor var det næsten umuligt at holde sig oprejst, vinden slog 
imod mig, så jeg tabte vejret og gispede efter luft. Det var nu 
blevet aften, og mørket var så tæt, at vi næsten ikke kunne finde 
frem til bræbdestablen. Bagefter kæmpede vi os tilbage til huset, 
med så meget brænde i favnen som vi kunne bære. Vi var kun lige 
nået ind da elektriciteten svigtede, og alt blev mørkt. Heldigvis var 
vi forberedte på at det kunne ske, så vi havde stearinlys klar. De 
små flammer dannede kun små cirkler af lys, som fik mørket 
udenom til at virke endnu tættere, og de uhyggelige lyde syntes 
endnu mere skræmmende i mørket.  
Det blev en lang aften, lyden af stormen blev ensformig til sidst, og 
jeg begyndte at føle mig søvnig. Mod al forventning faldt jeg i 
søvn næsten lige så snart jeg havde lagt mig, og søvnen lukkede 
lydene ude.  
Da vi vågnede ved daggry var alt stille. Så hørte jeg en lyd, først 
langt væk, men så kom den nærmere og blev tydeligere. Det var 
Musvågernes skrig, mens de langsomt kredsede over skoven. De 
kredsede i stadig større cirkler, og svævede snart ind over 
hustagene.  
Stormen var forbi.  
Et par dage efter var der en bidende kulde i luften, og lidt tør 
frostsne på jorden. En iskold tåge slørede lyset, og det tynde snelag 
fik jorden til at lyse, som var den oplyst af en usynlig lyskilde. Der 
var et let, hvidt lag krystaller på træernes grene, og hvert enkelt 
græsstrå var glaseret af frosten. Spindelvævene i græsset, så ud 
som om de var spundet af sølvtråde, og det tørre græs knasede som 
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knust glas under vores støvler.  
Om eftermiddagen sneede det igen, somme tider ganske stille med 
spredte fnug, men ind imellem kom der byger af tæt sne som blev 
hvirvlet rundt i luften, og skjulte landskabet bag et hvidt slør.  
Det var nu blevet varmt i huset, og jeg malede på seks mindre 
billeder. Der var en koncentreret, næsten kompakt stilhed, der kun 
blev brudt af den sagte knitren fra brændeovnen. Tiden forsvandt, 
og roen og stilheden forplantede sig til mig og mine malerier.  
Idyllen varede kun kort, for næste morgen begyndte afløbet at 
udstede mærkelige lyde, og at udsende lige så mærkelige lugte. 
Vandet løb heller ikke så godt ud af vaskene som de burde, og vi 
var nødt til at se i øjnene at vi havde et kloakproblem. Vi havde 
prøvet det før, men denne gang var der ingen tvivl, de gurglende og 
nu stinkende vaske i køkkenet og på badeværelset, talte deres kun 
alt for tydelige sprog.  
Vi måtte endnu engang tilkalde assistance, og mens vi ventede 
måtte vi benytte badeværelset i den anden del af gården, stuehuset, 
der snart i mange år havde stået ubenyttet, og som var adskilt fra 
vores hus af en lille gård. 
Ubeboede huse dør altid en smule, og der var en besynderlig 
stemning derinde. De mange, gamle møbler stod tæt sammen, 
mørke og fugtige, og i stuerne lugtede der muggent og indelukket. 
Jeg gik derover engang imellem og åbnede alle døre og vinduer, 
men det hjalp ikke ret meget. Møbler og tæpper havde suget så 
meget fugt til sig at de flere steder var mugne. Om sommeren var 
lyset derinde grønligt og dæmpet, fordi ukrudtet stod højt og tæt 
uden for de små, lave vinduer, og set indefra lignede de mandshøje 
brændenælder et laset gardin. En sommer var en myretue blevet 
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bygget under gulvbrædderne, og da jeg kom ind i køkkenet, var det 
fyldt med flyvende myrer.  
Nu, hvor det var vinter, var der endnu mere uhyggeligt i det 
forladte hus. Jeg var ikke helt glad for at gå derover efter mørkets 
frembrud, jeg følte at alle de mørke rum lurede på mig. Nu, hvor 
vores afløb ikke virkede havde vi ikke noget valg, vi måtte 
derover, og heldigvis var det lille badeværelse i ret god stand. Det 
var placeret i entreen, lige overfor hoveddøren. Altså behøvede jeg 
ikke begive mig ud på en længere ekspedition i de øde stuer, hver 
gang jeg skulle bruge badeværelset. Entreen var et lille, næsten 
kvadratisk rum med en dør i hver væg. Til højre førte en dør ind til 
et soveværelse, døren midt for var den til badeværelset, og til 
venstre var døren ind til stuen og køkkenet, som lå i forlængelse af 
hinanden. For at gøre huset lidt mindre truende, havde jeg lukket 
dørene til højre og venstre. Jeg behøvede altså bare at åbne 
hoveddøren, tage de tre skridt der skulle til for at krydse entreen, 
og finde døren til badeværelset, hvor kontakten sad lige ved siden 
af. Inden jeg fik tændt lyset var der så sort, at jeg måtte famle mig 
frem, og det var aldrig til at finde den forbandede kontakt i en fart. 
Jeg famlede mig op og ned ad væggen, gennem spindelvævene 
langs dørkarmen, mens jeg bandede over hvem det var, der flyttede 
kontakten hver aften. Jeg havde ikke noget at beklage mig over, vi 
var heldige at have et badeværelse i det hele taget.  
En aften var jeg kun nået halvvejs gennem entreen, da døren til det 
mørke soveværelse sprang op på vid gab. Der hørtes et brag, da 
den knaldede mod væggen, derefter blev alt stille som før. Jeg var 
ellers sikker på at jeg havde lukket den dør omhyggeligt, og nu 
stod jeg der i mørket, med bankende hjerte og forsøgte at 
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overbevise mig selv om, at det var vinden der havde fået døren til 
at springe op. Jeg følte mig dog ikke helt overbevist, og skyndte 
mig at lukke døren igen. Jeg har nok læst for mange 
spøgelseshistorier i tidens løb, men her var der sandelig stof til et 
par stykker. Vintermørket og ensomheden var nok til at gøre 
enhver overtroisk, og jeg forstod kun alt for godt, hvordan den 
slags historier var opstået.  
Det var altså med længsel at vi ventede på slamsugeren, så vi 
kunne komme til at bruge vores eget badeværelse igen.  
Det var i mellemtiden blevet mildere i vejret, og voldsomme 
regnskyl havde omdannet vejen, og husets nærmeste omgivelser, 
til en mudderpøl. Mens regnen silede ned, stod vi og spejdede efter 
vores redningsmand, som havde lovet at komme i løbet af 
eftermiddagen. Endelig var der lys i mørket, et temmelig stort lys 
så det ud til, hjælpen var på vej. Det tonstunge monstrum af en 
tankvogn masede og prustede sig vej gennem pløret, men så slog 
den pludselig et underligt sving ud til siden, og stod helt stille 
halvtreds meter fra huset. Det uundgåelige var sket, slamsugeren 
var kørt fast i mudderet. Den sad uhjælpelig fast, og jo mere 
chaufføren speedede op, jo længere ned gravede dækkene sig. Den 
tunge vogn ville aldrig kunne komme fri ved egen hjælp, og der 
var kun et at gøre, tilkalde assistance. Regnen faldt stadig i 
strømme, og gjorde mudderlaget stadig tykkere og mere klæbrigt. 
Eftermiddagen var blevet til aften, og mørket sænkede sig over 
sceneriet, med slamsugeren i muddergrøften. Det ville tage tid før 
kranbilen fik kæmpet sig ned ad den opkørte, mudrede vej. Hvis 
den da ikke også kørte fast. Vi krydsede fingre, bød hr. slamsuger 
på kaffe og ventede. Vi nåede at høre det meste af hans livshistorie, 
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som slet ikke var uinteressant, inden vi omsider hørte kranbilen 
komme prustende. Jeg havde ikke tålmodighed til at byde ham på 
kaffe også, for faktisk havde jeg mest lyst til at se baglygterne på 
de to herrers biler, forsvinde ud i mørket. Der blev en asen og 
masen, men endelig lykkedes det at få den store vogn fri, og 
komme afsted.  
Det løste ikke vores kloakproblemer, og jeg måtte fortsætte mine 
ekspeditioner ind i det forladte hus, lidt endnu. Da regnen var hørt 
op et par dage efter, ringede vi efter en kloakmester for at få en 
endelig løsning på problemet, og et par dage efter fungerede det 
hele upåklageligt igen.  
Næste dag begyndte det at sne, stille men vedvarende. Sneen 
bredte et hvidt dække over landskabet, lagde sig omkring husene 
og træerne, og grorde det hele rent og hvidt. Den skjulte stormens 
ødelæggelser, og den mudrede, opkørte jord. Sneen dæmpede 
lydene, og alting blev stille og blødt. Det fortsatte med at sne hele 
dagen og natten, og om morgenen var vi afskåret fra omverdenen, 
sneet inde. Da jeg gik udenfor nåede sneen op over mine støvler, 
men det var holdt op med at sne. Himlen så dog ud til, at det når 
som helst kunne begynde igen, tunge sneskyer tårnede sig op.  
Senere på dagen begyndte det at blæse kraftigt, og sneen føg 
sammen i meterhøje driver, som spærrede os fuldstændig inde. 
Landskabet var smukt, træernes grene dækket af et tykt lag sne, og 
granernes grene tynget helt ned til jorden. Der var stille, naturen 
var pakket ind i et tykt lag vat, som dæmpede alle lyde, men 
pludselig lød der et højt smæld. Vi troede først at det var et skud, 
inden det gik op for os, at det var et træ der var knækket under 
sneens vægt. Hvad stormen ikke havde gjort det af med, det 
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ordnede sneen nu, og endnu engang var det blevet farligt at færdes 
i skovene.  
Jeg begyndte at føle mig indespærret, og mærkede en lurende 
følelse af panik snige sig ind på mig, men et par dage efter 
begyndte jeg at slappe af i mit hvide fængsel. Jeg besluttede at 
gøre rent i hele huset, og begyndte at tømme skabene i køkkenet. 
Pludselig syntes jeg ikke at der var så varmt i huset mere, og 
undrende gik jeg ind og så til ovnen. Vi havde fyldt den med 
brænde, men alligevel var den ved at blive kold. I al ubemærkethed 
var den gået ud, helt af sig selv. Jeg åbnede låget og kikkede ned i 
ovnens sorte indre, ikke en gnist var der tilbage, og 
brændestykkerne lå hele og intakte. Vi begyndte at tænde op igen, 
den var noget død i det, ovnen, men til sidst lykkedes det. 
Langsomt blev det varmt i huset igen, og jeg genoptog mine 
huslige sysler, men så sagde det puf, inde fra ovnen. Da jeg kom 
ind i stuen lød der endnu et puf, og det tunge låg løftede sig et par 
centimeter, og lod en sky af røg slippe ud. Da jeg så ned i ovnen 
var der gløder, men de var halvt skjult af et tæppe af tyk røg, som 
nu begyndte at vælte ud i stuen. 
 Vi var nødt til at lade ovnen gå ud, og åbne alle døre og vinduer 
for at lufte ud. Det var i mellemtiden blevet hård frost, så valget 
stod mellem at blive kvalt af røg, eller at fryse ihjel. Et vanskeligt 
valg, så vi besluttede at gøre både og, og hverken eller. Resten af 
dagen skiftede vi mellem at fyre kraftigt op og lufte ud, men den 
metode gik selvfølgelig ikke i længden. Vi så kun en eneste 
mulighed, at lade ovnen gå ud, tage hue og frakke på, og lade 
ovnen blive så kold at vi kunne skille røret ad for at se hvad der var 
i vejen. Mens vi ventede på at ovnen skulle køle af, gik vi en tur i 
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den høje sne. Det var anstrengende, men det gav varme.  
Da vi skilte røret ad, kunne vi se, at der var et tykt lag sod derinde, 
så vi bankede og skrabede for at få det ud, og det lykkedes da også 
nogenlunde. Der var nu iskoldt i huset, så vi skyndte os at fyre op.  
Næste morgen gik det galt igen. Røgen væltede ud i stuen, og ikke 
et pust kom der op af skorstenen. Vi måtte i gang med den samme 
procedure igen, vi kendte jo efterhånden turen, men dennegang var 
vi bare lidt mere hidsige. Sneflokkene kom vrimlende, frosten bed, 
og kakkelovnsrøret var igen stoppet med hårde, sorte skorper. 
Inderst inde vidste vi begge to godt, at det virkelige problem 
befandt sig højere oppe i skorstenen, vi havde bare ikke et 
skorstensfejerudstyr lige ved hånden, og at tilkalde en fagmand var 
umuligt nu, hvor alle veje var lukkede af sne. Vi gjorde vores 
bedste, rensede røret hver dag, der var ikke andre muligheder. Det 
måtte gå foreløbig, og det gjorde det selvfølgelig også. 

Så snart vejene igen var farbare, rejste vi hjem sydpå. 
Forklaringen på vores problemer med ovnen fik vi først da vi kom 
tilbage om foråret. Vi tilkaldte skorstensfejeren, og han klatrede op 
og baksede med noget øverst i skorstenen. Derefter kravlede han 
ned, fik en øl, og fortalte at skorstenen havde været totalt tilstoppet 
af en blanding af sod og honning. Bierne havde bygget en stor 
kube deroppe. 
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Kapitel 6 

                                                   

Klippegrund 

I vores hus i Sydfrankrig levede vi på fast grund, ingen problemer 
med mudrede veje. Huset var bygget på klippegrund, og 
konstrueret af dele af den samme klippe, sten som igennem tiderne 
havde løsrevet sig fra grunden. Hele landsbyen var en del af denne, 
den samme klippe. Den lå på en stenknude på højsletten, og alle 
husene var bygget af de sten, som klippen havde givet fra sig 
gennem umindelige tider. Romerne havde bygget en by på stedet 
for et par tusind år siden, og hvis man forstod at lytte, havde de 
gamle sten nok mange historier at fortælle.  
Klippen under huset fortalte også en historie. Jeg havde ind 
imellem en fornemmelse af at den videregav vibrationer som fandt 
sted langt nede. Den bestod mest af porøs sandsten, med småbitte 
muslinger og sneglehuse indlejret i sig.  

67



Terrassen i Fontaréches. 
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Klippen føltes fast og solid, men jeg vidste at der under den 
fandtes hulrum og vandfyldte lommer.  
Byen var bygget omkring en kilde, og romerne havde kaldt byen 
Erectus Fontana, den sprudlende kilde. Det var først engang i 
1500-tallet at navnet blev ændret til det nuværende Fontarèches.  
At kilden ligefrem sprudlede måtte vel betyde at der virkelig var 
meget vand i undergrunden, og kilden springer stadig, dog nu lidt 
mere adstadigt. Kun en enkelt gang, i al den tid vi havde boet der, 
oplevede vi at kilden løb tør, og da kom alle byens beboere for at 
se til den. De rystede bekymret på hovederne, over den ulykke der 
var overgået os allesammen, men efter tørken begyndte vores 
ukuelige kilde igen at springe støt og roligt, og alle åndede lettet 
op.  
Adskillige floder har deres udspring fra kilderne omkring 
Fontarèches, og efter at have boet der i så lang tid, har jeg lært at 
frygte floderne, både de underjordiske, og dem over jorden. De 
kan, i løbet af ganske kort tid, forvandle sig fra idylliske vandløb 
eller udtørrede flodlejer, til frådende uhyrer, som river alt med sig 
på sin vej. Landskaber og byer der har ligget fredeligt i 
århundreder, bliver på få timer revet væk af vandmasserne. Vores 
klippe har dog altid holdt stand, så landsbyen har holdt hovedet 
oven vande, selv om det engang imellem har været nær ved at gå 
galt. For det meste er alting så tørt. Solen skinner, og Mistralen 
fejer hen over højsletten, og udtørrer alt, jord, sten, planter og 
mennesker. Planterne er lave og vejrbidte, med en smuk, grålig 
grøn farve. Man vænner sig til den tørre luft og den lange række af 
solskinsdage, men pludselig kan vejret skifte.  
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En trykkende, varm sommerdag, opdagede vi pludselig en 
besynderlig sort, lavthængende sky, som hurtigt nærmede sig. Den 
havde kurs direkte mod landsbyen, som et dyr der sneg sig ind på 
os. Det var først da den kom nærmere, og støv og blade begyndte 
at hvirvle rundt i luften, at det gik op for os at det var en tornado. 
Vi nåede kun lige at lukke døre og vinduer, før den var over os 
med rasende voldsomhed. Det lynede og tordnede, og store hagl 
trommede mod taget, mens vinden hvirvlede rundt om huset. Vi 
kunne næsten ikke se ud af vinduerne, så tæt faldt regnen og 
haglene, men vi kunne lige skimte at pladsen foran huset var blevet 
forvandlet til en sø. Vejen der passerede vores hus, var nu en 
rivende flod, og store grene fløj rundt i luften. Vi ventede hvert 
øjeblik at vores tag skulle flyve af, men heldigvis mistede vi kun 
en del af tagstenene. Efter tyve minutter var tornadoen passeret, 
efterladende en stribe af ødelæggelser på sin vej. Mange store, 
gamle træer var væltet, eller havde fået revet kronerne af, og 
mange huse havde mistet taget.  
Dette uvejr var voldsomt, men kortvarigt. Et par år tidligere havde 
vi oplevet et skybrud som varede i mere end et døgn, og da var 
vandet kommet faretruende tæt på byen. Det var begyndt en 
formiddag i september, hvor en varm, fugtig vind blæste ind over 
landet. Den kom sydfra, og havde på vejen optaget, først Saharas 
hede, og derefter Middelhavets fugtighed i sig. Der havde lagt sig 
et fint lag gult ørkensand overalt, og lyset var nærmest svovlgult. 
Luften føltes mere og mere elektrisk ladet. Efter et par timer, 
skiftede himlen farve og blev næsten sort, så et tusmørke sænkede 
sig midt om eftermiddagen. Så flængede et kæmpemæssigt, hvidt 
lyn himlen, efterfulgt at tordenens langtrukne buldren. De første 
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store, varme regndråber faldt, og efterlod store pletter på den tørre 
jord, men det varede ikke længe før regnen forstærkedes, og 
styrtede fra himlen som et vandfald.  
Det fortsatte på den måde i time efter time, og selv om det nu var 
blevet aften, oplyste lynenes konstante flimren landskabet. 
Strømmen var for længst blevet afbrudt, men vi behøvede ikke lys, 
for hele huset var oplyst af lynenes kolde skær.  
Aftenen gik, og det blev nat, men uvejret fortsatte med 
uformindsket styrke. Jeg havde troet at det ville være umuligt at 
falde i søvn under disse omstændigheder, men til sidst faldt jeg 
alligevel i en urolig søvn.  
Da jeg vågnede igen, vidste jeg først ikke om jeg havde sovet en 
time, eller hele natten, for alt var uforandret. Der var stadig torden, 
lyn, og regnen der trommede mod taget. Uret viste at klokken var 
syv morgen. 
Vi var totalt afskåret fra omverdenen, telefonerne var for længst 
holdt op med at virke ligesom radio og tv, så vi havde ingen 
mulighed for at følge begivenhederne.  
Vi havde en aftale med et bilværksted, en af vores to biler trængte 
til et eftersyn, og vi plejede at køre afsted i hver sin bil, så kunne vi 
køre hjem sammen bagefter. Vi så ingen grund til at melde afbud 
på grund af en smule regn, og uden telefon var det jo også umuligt.  
Altså tog vi afsted, jeg forrest i min lille, røde bil. Viskerne gik på 
højeste speed, men havde alligevel svært ved at evakuere vandet, 
som skyllede ned over bilen i spandevis. Det var stadig meget 
mørkt, men lynilden viste vej. Alligevel var det med nød og næppe 
at jeg kunne skimte vejbanen, og da jeg nåede frem til, hvad jeg 
mente var hovedvejen, så jeg kun en sø. På grund af den ringe 
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sigtbarhed opdagede jeg det for sent, så nu var jeg midt ude i søen. 
Jeg speedede op, for ikke at gå i stå, og bilen, som var ganske let, 
vuggede lidt som en lille robåd. Præcis hvad jeg havde brug for 
lige nu. Lidt efter gik det op ad bakke, og jeg fik fast grund under 
hjulene. Lidt længere fremme kom jeg igennem en lille skov, og 
gennem det slør af vand der dækkede forruden, skimtede jeg en bil 
der holdt i vejsiden. Jeg turde ikke standse op, men idet jeg 
passerede så jeg at det var en af vejvæsenet biler, som jeg gættede 
på var ude for at inspicere det oversvømmede vejnet. Da vi var 
passeret i vores to biler, sluttede den op i kortegen, med mig som 
fortrop. Han havde måske tænkt, at når jeg kunne, så kunne han 
også. Heldet følger som bekendt den tossede, mig i dette tilfælde, 
men jeg havde ikke mulighed for at vende om.  
På den anden side af skoven forsvandt vejen i endnu en sø, og 
denne gang opdagede jeg den først da jeg var midt ude i den. 
Vandet nåede et godt stykke op ad bilens sider, og den lille motor 
begyndte at hoste halvkvalt. Jeg nåede at tænke, at hvis den gik i 
stå nu, fik jeg den aldrig i gang igen, så jeg trådte speederen i bund 
og heppede lidt på den. Ved et mirakel, gik motoren i gang og 
pløjede sig gurglede gennem vandmasserne, skarpt fulgt af resten 
af kortegen.  
Nu skulle jeg så bare gennem et par hårnålesving ned ad bjerget, så 
var jeg fremme hos mekanikeren. Små bække krydsede min vej 
mens jeg kørte ned ad den stejle skråning med de skarpe sving. De 
plejede ikke at være der, og jeg holdt vejret og håbede at jeg ikke 
ville blive spulet ned i afgrunden. 
Det lykkedes mig at komme velbeholdent ned, men kun for at 
opdage at mekanikeren ikke var hjemme. Vi fandt ham dog snart, 
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han stod i et vejkryds for at hjælpe med at bjerge de biler der var 
blevet skyllet af vejen i nattens løb. Da han så os fægtede han med 
armene, helt hvid i ansigtet, og råbte at vi skulle skynde os hjem 
mens det endnu var tid. Selv havde han været i gang det meste af 
natten, fordi folk havde ringet efter assistance uafbrudt.  
Jeg efterlod den lille bil som så tappert havde trodset både floder 
og søer, og hoppede hurtigt ind i den store, og så begyndte vi 
hjemturen. Det regnede stadig i spande, lynene flængede himlen, 
og tordenen rungede. Vejen op ad bjerget var nu blevet til en flod, 
og vi skulle opad, mod strømmen, men vi havde ikke noget valg, vi 
måtte samle alt vores mod og begive os på vej. Det føltes som en 
evighed inden vi nåede så langt at vi kunne skimte landsbyen. 
Bilen hostede når vi kørte gennem de søer der engang havde været 
hovedvejen, men den gik ikke i stå, og endelig nåede vi hjem.  
Det var først et par dage senere at vi hørte hvor omfattende en 
naturkatastrofe vi havde været midt i. Adskillige mennesker havde 
mistet livet den nat, huse stod under vand, og biler var blevet ført 
bort af vandmasserne. Mange havde tilbragt natten på taget af 
deres oversvømmede hus, mens andre var blevet ført bort i deres 
bil, og druknet. Alle veje var nu lukket, vi befandt os på en ø, 
afskåret fra omverdenen, men vi havde været utrolig heldige. 
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Kapitel 7 

 

Rødder 

I så mange år havde vi haft to hjem, og var rejst frem og tilbage 
mellem Frankrig og Danmark. Det var huset i Fontareches der 
officielt var vores hjem, og der boede vi de ti måneder af året. 
Gården i Danmark var ikke vores egen, men vi boede der hver 
gang vi besøgte Danmark. Problemet var, at gården nu stod 
ubeboet resten af tiden, og den var ganske langsomt ved at gå til 
grunde. Hvis vi skulle blive ved med at kunne være der, måtte der 
en større istandsættelse til, og det risikerede at blive en dyr affære. 
Vi begyndte at tale om at købe stedet, så det var vores eget hus vi 
investerede i. Det var alligevel efterhånden kun os der brugte det.  
Til trods for at vi havde boet på gården så ofte, at det føltes lidt 
som vores andet hjem, havde jeg alligevel aldrig troet at vi skulle 
komme til at eje den, og efter at handelen var gået igennem, havde 
jeg stadig svært ved at fatte det. Samtidig opstod der langsomt en 
længsel i mig, som en slags hjemve, og lidt efter lidt gik op for 
mig, at jeg havde lyst til at blive her altid, og det var en ny og 
overraskende følelse for mig.  
Vores datter og svigersøn ventede deres første barn, og de ville 
gerne bo på gården, så det passede fint. Vi besluttede at de kunne 
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bo i stuehuset, mens vi beholdt staldbygningerne, som vi altid 
havde boet i.  
Stuehuset var bare ikke særlig indbydende som det var nu. Det 
havde stået tomt så længe, og der var en underlig lugt derinde, som 
ikke forsvandt selv om alle vinduer stod åbne.  
Vi måtte skille os af med mange af de gamle møbler derinde, som 
var blevet ødelagt af fugt, og så skulle der gøres grundigt rent. Det 
hjalp bare ikke på lugten, den hang stadig i rummene, og det gik op 
for os at det stammede fra loftrummet, som vi endnu ikke havde 
haft mod til at undersøge nærmere.  
En sommermorgen sad jeg i solen ved husmuren. Det var tidligt, 
men solen stod allerede over taget, og det så ud til at blive en 
dejlig, varm dag. Jeg sad og tænkte på gårdens tidligere beboere, 
de fattige husmænd fra tidligere århundreder, hvor hårdt de måtte 
have haft det i deres kamp for at vriste det daglige brød ud af den 
magre, sandede jord. 
  

         Gården i 1950 
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De havde nok været hårdføre folk, men havde også været kuede af 
den strenge, indremissionske ånd der havde hersket på egnen 
dengang. Man kunne stadig fornemme rester af den, ånden, som et 
kvælende pust af intolerence, der somme tider dukkede uventet op. 
Dengang havde det været syndigt, og strengt forbudt at more sig, 
og i virkeligheden havde der vel heller ikke været så meget at more 
sig over.  
Rygtet sagde dog, at vores afsidesliggende gård, havde fungeret 
som en slags smugkro, hvor folk både havde drukket alkohol og 
danset, skønt det var vanskeligt at forestille sig hvordan det havde 
kunnet lade sig gøre i de små stuer.  
Jeg tænkte også på hvor vanskeligt kvindernes liv havde været 
dengang. Det hårde arbejde, og fødsler under primitive forhold. Vi 
havde fået fortalt at der engang var en kvinde der skulle føde på 
gården om vinteren, men at sneen lå så højt at jordemoderen ikke 
kunne komme frem. Det havde været en lang, og vanskelig fødsel, 
og kvinderne fra de omkringliggende gårde var kommet for at 
hjælpe til.  
Jeg tænkte på det hårde, fysiske slid, der gjorde folk tidligt gamle, 
storvasken i grukedlen og det kolde vand der skulle hentes op fra 
brønden hver dag. De mørke vinteraftener uden elektricitet.  
Måske havde de gamle på gården siddet her, hvor jeg sad nu, ved 
husmuren i morgensolen, for at få varmen tilbage i knoglerne efter 
en kold nat.  
Dengang havde der stået et par heste og nogle få køer i staldene 
hvor vi nu boede. Der havde været høns og et par grise, og midt på 
gårdspladsen havde der ligget en stor, ildelugtende mødding. 
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Nu groede ukrudtet højt og vildt rundt om bygningerne, og jeg sad 
og funderede over hvordan vi skulle gribe det an, hvor vi skulle 
begynde. Der var så meget at gøre, både ude og inde, så meget at 
tage stilling til før gården virkelig blev beboelig, og før familien 
kunne flytte ind. 
  

Mine tanker vendte tilbage til loftrummet, som ingen af os havde 
mod til at gå i gang med. Det var der, vi burde starte.  
Hunden lå ved mine fødder og døsede i græsset, solen skinnede og 
bierne summede. Oprydningen kunne godt vente lidt endnu, sagde 
jeg til mig selv.  
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Pludselig hørte jeg en klaprende lyd fra stuehusets gavl, og 
halvvejs oppe sad en kæmpestor, rødbrun husmår og kikkede 
nysgerrigt ned på os. Den så ikke ud til at være bange, det så 
nærmest ud til at den følte sig hjemme, og i sin gode ret til at være 
her. Den var flot, med en tyk, skinnende kobberbrun pels og en 
lang busket hale.  Med et elegant spring, var den forsvundet ind i 
huset, og jeg skyndte mig derhen for at se hvordan den var kommet 
ind. Der var næsten ingen åbning at se, kun en smal sprække 
mellem taget og gavlens brædder. Der hørtes lidt skramlen og 
rumsteren lige under tagdækningen, så jeg kunnne følge dyrets vej, 
og så blev der stille.  
Nu var mysteriet løst. Det var måren der skabte den underlige lugt 
i huset, og de mystiske lyde vi også ind imellem havde hørt, men 
selv om jeg foretrak det smukke dyr frem for det mystiske ukendte, 
var jeg alligevel ikke forberedt på det syn der mødte os, da vi 
endelig vovede os op på loftet. Loftrummet var altid blevet brugt 
som pulterkammer, og de gamle møbler og småtingene stod der 
stadig, men nu var det hele revet i stymper og stykker, og dækket 
af et tykt lag af mårens eskrementer. Måren havde øjensynlig boet 
der i årevis, og stanken var ubeskrivelig. Den slog imod os så snart 
vi åbnede døren, og den var ved at tage vejret fra os. Det så ud som 
om en sindsyg person var gået amok derinde.  
Papirer og gamle fotografier lå spredt ud over gulvet, og 
uhyggelige spøgelser af forrevet isoleringsmateriale og plastik 
flagrede hid og did.  
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Det var ikke nogen let opgave vi stod overfor, men inden vi fik 
ryddet loftet og smidt måren på porten, var huset ikke egnet til 
menneskebolig. De følgende dage forsøgte vi flere gange at tage os 
sammen til at begynde på projekt husmår, og imens undersøgte vi 
hvordan man bærer sig ad med at komme af med dyret på rette vis. 
Der var foreslået flere løsninger, mere eller mindre realistiske. Man 
kunne fange dyret i et bur og køre den så langt væk, at den ikke 
kunne finde hjem, eller man kunne få den til at flytte frivilligt ved 
at stille en radio til at spille meget højt inde på loftet. Denne 
metode var dog mindre sikker, for det var mest sandsynligt at man 
selv blev træt af larmen før måren. Det tredie forslag gik ud på, at 
man overstænkede rummet med noget der lugtede stærkt, og denne 
løsning valgte vi at starte med. Vi bevæbnede os med en flaske 
salmiakspiritus, som vi stænkede ud på må og få. Det var så stærkt 
at øjnene løb i vand, men måren var tilsyneladende ligeglad, den 
kunne måske endda lide lugten. Den var også ligeglad med at vi 
skiftedes til at åbne døren, og råbe hallo-hallo af vore lungers fulde 
kraft. Måren blev hvor den var.  
Vi blev nødt til at begynde at muge ud, mår eller ikke mår, det 
kunne ikke udskydes længere. Vi smøgede ærmerne op og gik i 
gang med det hårde arbejde, alle fire, mens måren skeptisk så til. 
En dag sad den pludselig og stirrede på os lige under det plastik 
der var blevet brugt som dampspærre, og nu så den temmelig 
misfornøjet ud.  
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Da vi langt om længe fik fjernet hele herligheden derinde på loftet, 
og brændt det meste på bålet, opdagede vi at taget var ved at 
smuldre. Den tilkaldte tømrer kunne fortælle os, at taget ikke stod 
til at redde, det måtte udskiftes. Det var selvfølgelig lidt uventet, 
men måske var det vores eneste mulighed for at få smidt vores 
ubudne gæst, husmåren, på porten for alvor. At rive hele taget af, 
var ikke den billigste form for skadedyrsbekæmpelse, men nok den 
mest effektive.  
Da taget var blevet udskiftet var stuehuset blevet beboeligt, så den 
yngre del af familien kunne flytte ind.  

Nu manglede vi så bare vores del, for hvis vi også engang skulle 
bo her, måtte vores stald sættes i stand. Vi måtte erstatte de gamle 
staldvinduer med rigtige vinduer, og vi måtte isolere og installere 
varme. Jo mere vi lavede, jo mere opdagede vi, at der skulle gøres. 
Det syntes uden ende. Vi var begyndt arbejdet mens det endnu var 
tidligt forår og koldt i vejret, og da vinduerne blev taget ud, susede 
den kolde vind ind gennem åbningerne og fyldte huset hvor vi 
skulle sove. Vi blev nødt til at bygge en slags telt derinde af plastik 
og presenninger. Da der var kommet nye vinduer i, kunne vi rigtig 
mærke hvor koldt gulvet var, og vi måtte se i øjnene at huset ikke 
blev rigtig beboeligt før gulvet var blevet isoleret. Der var ingen 
vej udenom, frem med hakke og skovl, og væk med det gamle 
cementgulv som var støbt direkte på jorden.  
Nu havde vi slet ikke noget sted at være mere, vores hus var 
forvandlet til et hul i jorden. 
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Vi slog lejr i den lille hestestald, men køkken og bad måtte vi 
tænke os til. Endnu engang måtte vi låne badeværelset i stuehuset, 
men forsøgte at være så diskrete som muligt, nu hvor familien 
boede derovre. Al vores madlavning foregik i en mikroovn, det 
eneste vi havde tilbage, og det gik op for mig at man kan lave 
forbavsende mange ting i sådan en tingest. Opvasken foregik 
udendørs.  
Det var ikke alene arbejdet og roderiet der voksede støt, udgifterne 
steg i samme takt.  
Foråret og sommeren gik, og vi klarede os så godt vi kunne under 
de primitive forhold, men en dag var en del af huset så færdigt at vi 
kunne flytte ind igen.  Nu havde vi igen både køkken og bad, men 
vi manglede stadig opvarmningen. Vi besluttede at det skulle være 
slut med brændeovnens tyranni, alle dens nykker og besværet med 
at fælde træer, save, kløve og slæbe brænde, og efter at have tænkt 
os grundigt om, besluttede vi os til at få installeret jordvarme. Vi 
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tilkaldte eksperter og håndværkere, og det blev aftalt at arbejdet 
skulle begynde i December måned samme år.  

                                            

 
Derefter rejste vi hjem til vores hus i Fontarèches, denne gang 
havde vi været hjemmefra meget lang tid, og vi nød at komme 
under ordnede forhold igen.  
 
Det varede kun kort, vi måtte tibage til Danmark allerede da 
vinteren nærmede sig, for at overvåge installationen af det nye 
vidunder, jordvarmeanlægget.  
Vi kom tilbage til en usædvanlig mørk og våd vinter i Danmark. I 
Frankrig havde der været næsten sommerligt vejr, men her var det 
den mest regnfulde december i mands minde, og tunge skyer 
skjulte den smule lys der ellers skulle være os tildelt et par timer 
midt på dagen. Jeg vågnede om morgenen, overbevist om at det 
var alt for tidligt at stå op, her midt om natten, men nej, klokken 
var skam halv otte. Det samme skete om eftermiddagen, hvor jeg 
troede at det var tid til at begynde på aftensmaden, indtil jeg 
opdagede at klokken ikke engang var tre.  
Engen, som skulle være hjem for vores jordslange, var langsomt 
ved at blive omdannet til en sø, på grund af den daglige regn, men 
eksperterne forsikrede os om, at det kun var en fordel. Jo mere 
vand der var i jorden, jo mere varme gav den, sagde de.  
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Jeg bekymrede mig mest for, hvordan gravemaskinen skulle kunne 
køre i mudderet, vi kendte jo situationen, hvor de store køretøjer 
havnede i suppedasen, og hverken kunne komme frem eller 
tilbage. Skønt det var usædvanlig mildt i  vejret, føltes det klamt på 
grund af al fugtigheden. Heldigvis havde vi beholdt brændeovnen, 
som en ekstra sikkerhed, og mens vi ventede på at arbejdet skulle 
komme i gang, holdt vi huset nogenlunde varmt ved hjælp af den. 
For at gøre det, måtte vi lade ovnen brænde hele døgnet, og vi 
måtte stå op flere gange i løbet af natten for at fodre det forslugne 
monster. Hvis vi forsøgte at snyde, ved at skrue langt ned for 
spjældet, hævnede ovnen sig, ved enten at gå ud, eller at ryge og 
sode til. Der skulle holdes en god, klar ild hele tiden, og vi forsøgte 
at vågne op i tide inden ovnen gik ud. Det var trættende med det 
natteroderi, og om morgenen var vi lidt klatøjede, men vi stirrede 
fortrøstningsfuldt ud på den grå dag, og tænkte på at vores 
trængsler snart var forbi. Vi havde fået isoleret huset, og 
varmerørene lå klar under klinkegulvet, så nu manglede vi bare 
varmekilden.  
En dag kom en kæmpemæssig fragtvogn masende op over bakken. 
Vi stirrede lidt forbavset på den, og spurgte os selv om det mon var 
hele varmeanlægget der kom nu. Men nej, fragtmanden læssede en 
lang sort gummislange af i græsset. Det var kun en del af vores 
varmeanlæg, det kom åbenbart som samlesæt.  
Et par dage efter hørte vi igen noget komme prustende op over 
bakken, og denne gang var det et helt optog af biler, traktorer og 
gravemaskiner, der kom. Nu skete der endelig noget.  
Så gik de i gang med at grave, og det var nu at det var vigtigt at vi 
var til stede, for i jorden, lige udenfor huset, gemte der sig elkabler, 
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vandledninger, og kloakrør, alle husets livsnerver, som kun vi 
vidste hvor var, og som meget gerne skulle bevares intakte.  
De begyndte med at grave en dyb rende lige ved huset, og regnen, 
som stadig faldt i stride strømme, omdannede den straks til en 
mindre flod. Det gik fint, ingen problemer, bedyrede de. Det var en 
hel familie der gravede løs derude, far, mor og søn. Det var lidt 
svært at se hvem der var hvem, fordi alle tre var pakket ind i 
gummitøj, fra top til tå. Efter at have betragtet arbejdets 
fremadskriden et øjeblik, kunne vi se, at det var far og søn der 
passede gravemaskinen, mens fruen gik nede i muddergrøften og 
lagde slangen til rette. Hun vinkede muntert til os, og var ikke det 
mindste påvirket af mudderbadet.  De var dygtige, det lykkedes 
dem at grave udenom diverse kabler og ledninger, og snart 
bevægede hele familien sig støt og roligt ned i engen hvor den 
våde, kulsorte jord blev dynget op ved siden af renden. Her måtte 
der arbejdes ekstra hurtigt, for så snart renden blev dyb nok, løb 
grundvandet til og fyldte den op. Det gjaldt om at få slangen lagt 
på plads inden det skete.  
Efter tre dages hektisk graven var slangen på plads, og husets 
nærmeste omgivelser var, endnu engang, omdannet til et klistret 
søle. I engen viste et bredt sort bælte hvor slangen lå begravet.  
Nu ventede vi kun på selve varmepumpen, der skulle omdanne 
energien fra den kolde, sorte sumpede jord, til et dejlig, varmt gulv. 
Vi ventede spændt, og en morgen ringede telefonen, og en stemme 
forkyndte at det var fragtmanden, og at han havde en meget stor 
pakke til os. Jeg stirrede ud ad vinduet, men kunne hverken se 
fragtmand eller pakke. Det viste sig at han holdt helt oppe ved 
landevejen, med en vogn der var femten meter lang, og som 
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umuligt kunne komme ned ad vores smalle vej. Vi holdt en 
længere palaver over telefonen, men kunne ikke finde en løsning. 
Pakken vejede fire hundrede kilo, og den eneste løsning var, at 
pakken som indeholdt vores dyrebare varmepumpe, blev læsset af i 
vejkanten oppe ved hjørnet.  
Der kunne den naturligvis ikke blive stående ret længe, og der gik 
da også kun et kvarter, før naboen som boede deroppe, ringede 
forskrækket og fortalte at folk standsede op og kikkede lidt for 
interesseret på vores kostbarhed, som stod der, ene og forladt. Vi 
havde ringet til smeden som skulle installere pumpen, og han 
havde lovet at komme så hurtigt han kunne, men i mellemtiden var 
vi ved at blive grebet af panik. Han kom en halv time senere med 
varmepumpen på sin trailer, operationen var lykkedes, og vores 
trængsler var nu snart forbi. Det troede vi i hvert fald, men efter 
endt dåd, vinkede smeden fornøjet til os og forsvandt igen. Det var 
jo meget godt at den var kommet i hus, vores nye varmekilde, men 
foreløbig gjorde den jo unægtelig ikke meget gavn. Vi måtte altså 
stadig fodre den forslugne brændeovn hele døgnet igennem, det var 
ved at blive til en fuldtidsbeskæftigelse.  
Der skulle en del tovtrækkeri, og adskillige opringninger til, før 
smeden kom for at påbegynde arbejdet, men det lykkedes efter et 
par uger.  Han fortalte at installationen kun ville komme til at tage 
fire til fem dage, men så var der jo selvfølgelig lige en weekend 
ind imellem, så vi måtte se i øjnene at der nok ville komme til at gå 
et godt stykke tid, før vi kunne gå barfodede rundt i huset.  
Det var ved at være slut med vores tålmodighed, men en dag gik 
smeden og hans medhjælpere endelig i gang for alvor, og jeg 
begyndte at drømme om de varme fødder vi nu snart skulle have. 
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Der blev boret og svejset, og rørene begyndte at sno sig langs 
væggene i bryggerset, så slangen derude i den kolde jord kunne 
blive forbundet med de rør der lå ventende under vores fine, lyse, 
men stadig iskolde, klinkegulv.  
Endelig en morgen hørte vi en susende lyd, det store øjeblik var 
kommet, hvor væsken skulle til at cirkulere derude under jorden. 
Vores bryggers var blevet omdannet til noget der mindede om en 
rumstation, og hvor man før kun havde hørt musenes rumsteren, 
skulle vores egen, private kraftstation nu snart udsende sine 
forjættende summelyde. Vi stod omkring apparatet og ventede i 
andægtig stilhed, mens det blev sluttet til. Spændingen steg i takt 
med at trykket steg, men pludselig blev der så underlig stille. 
Stilheden varede ved, indtil smeden, med en meget lille stemme 
sagde at der var noget galt.  
Vi stivnede, og holdt vejret mens han stod og kløede sig i nakken 
og så spekulativ ud. Efter en længere tænkepause sagde han at der 
måtte være en utæthed et sted, det var det eneste der kunne forklare 
at trykket faldt lige så hurtigt igen. Måske var der hul i slangen. 
Dyb, forfærdet stilhed, mens jeg for mit indre øje så den lange, 
sorte stribe jord, med den sorte gummislange halvanden meter 
under overfladen.  
Telefonerne begyndte igen at gløde, men vi vidste jo allesammen 
at der kun var en ting at gøre, nemlig grave slangen op igen, og 
lægge en ny ned.  
I mellemtiden var det igen blevet weekend, og vi havde ikke mere 
brænde fordi vi havde regnet med at få varme i gulvet nu. Der var 
hvidt af frost udenfor, og humøret dalede i takt med at 
temperaturen faldt, og problemerne tårnede sig op.  
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Det hjalp ikke at jamre. På med vanten, frem med saven og øksen, 
gang i ovnen, og så måtte vi endnu engang væbne os med tålmod, 
hvilket var det vanskeligste af det hele.  
Mandag morgen vendte gravefamilien tilbage, medbringende 
diverse køretøjer, og en splinterny rulle sort gummislange. Der 
blevet gravet på højtryk, og lidt efter lidt kom renden til syne igen. 
Som et sår der springer op igen, inden det var helt lægt, skiltes 
jorden, for at give plads til den nye slange. Frosten var denne gang 
kommet os til hjælp, og havde gjort jorden så hård at det var muligt 
at køre på den.  
Endelig kom varmeanlægget i gang, og i løbet af de næste par dage 
blev gulvene lige så varme som jeg havde drømt om. For første 
gang i gårdens historie, kunne man nu gå rundt i huset uden at 
skulle have to par uldsokker og et par forede hjemmesko på. 

            Akvarel 2020 
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Kapitel 7 

                                                 

Skoven 

Der er en egen, melankolsk stemning i Danmark, når sommeren 
går på hæld, og solen kaster strålerne skråt gennem træernes mørke 
løv. Så sætter regnen ind, og gennemvæder alt. Skoven ændrer 
karakter, fyrretræerne bliver tunge af vand, og vinden sender kolde 
byger ned fra grenene når jeg går under dem. Skovbunden er blevet 
stille og øde. Hvor der før var et mylder af insekter, er der nu kun 
de våde, brune nåle og det lysende, grønne mos. Nogle af bygerne 
er meget kraftige, og bliver ledsaget af en voldsom vind, der pisker 
trækronerne så de rasler. Det er en forsmag på vinterstormene.  
Jeg elsker efteråret, for mig er det den bedste årstid, og jeg har en 
fornemmelse af, at alle mine livsafsnit er begyndt om efteråret. Jeg 
kan godt lide efterårets melankoli. Det er underligt at man somme 
tider kan have behov for melankolien, som indbyder til drømmeri. 
På trods af farvepragten, er landskabet alvorligt, næsten strengt.  
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Det meste af mit liv har jeg boet tæt ved en skov. Mange andre 
søger mod havet, huse med havudsigt er de mest eftertragtede, men 
jeg foretrækker skoven.  

                   

                   Maleri 2020. 195x114 cm.  
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Fra mit vindue ser jeg rådyrene komme ud fra skovbrynet, og 
forsigtigt nærme sig huset. De standser og lytter, de store, 
tragtformede ører drejer sig, og næseborene udvider sig, mens de 
vejrer mod vinden. Landskabet spejles i de store, mørke, blanke 
øjne.  
Solen nærmer sig horisonten, og farver himlen gylden og rød. På 
bakken gløder græsset som guld, og længere tilbage ses 
fyrretræernes mørke, blågrønne nåle, og de røde stammen. Midt i 
billedet står en enlig birk, og lyser i dagens sidste sol. Hvid 
stamme og gule blade.  
Lavningen foran huset, begynder langsomt at fyldes af en 
mælkehvid tåge, der først er som et let slør, men som hurtigt 
fortættes. Det bevæger sig i bølger, som elverpiger der begynder 
deres dans. Først holder tågen sig indenfor hulningens kreds, hvor 
den ligger som dun i en rede. Dampen stiger stadig op fra den 
fugtige jord, og snart begynder den at krybe op over vejen, strække 
lange arme ud, og nærme sig huset.  Ruderne bliver dækket af det 
hvide slør, jeg må rykke tættere på vinduet for at se ud. Tågen 
vokser, svulmer og breder sig ud over bakken med fyrretræerne, 
siver ind mellem stammerne. Stadig vælter den hvide damp op fra 
lavningen, fødes der, og begynder straks sin vandring. Nu er solen 
forsvundet bag trætoppene, men himlen gløder stadig varmt, i 
kontrast til tågens kølige, farve. Snart er hele huset indhyllet i tæt 
tåge, den hvide, fugtige luft presser sig mod ruderne i forsøget på 
at trænge ind. Jeg tænker på en skare af luftige væsener, der står 
derude og stirrer ind i stuen, hvor lamperne gløder varmt.  
Aftenen nærmer sig, og tågen trækker sig langsomt tilbage, for til 
sidst at forsvinde helt. Tusmørket trænger sig på herinde, trykker 

90



væggene tættere sammen, så rummet synes mindre. De mørke 
vinduer sluger lyset, og stilheden føles tættere, nu hvor det er 
blevet mørkt.  
Jeg er alene i aften, sammen med hunden. Jeg beslutter at trække 
gardinerne for, mørket bliver så nærværende når det presser sig 
mod ruderne.  
Jeg hører de lidt dystre skrig af natuglerne, og ræveglam i det 
fjerne. Det gør hunden urolig, hun vil gerne ud og jage, men jeg 
har besluttet at vi bliver inde begge to.  
Pludselig begynder hunden at gø som en rasende. Hun føler et 
større ansvar når vi er alene, men det virker lidt foruroligende. Lidt 
efter falder hun til ro igen, lægger sig og sover videre. Jeg er glad 
for at jeg har trukket gardinerne for, de gør rummet mere helt og 
sluttet. Det er bedre end de sorte, blanke ruder, der giver uro i 
rummet, og minder om øjne, der følger mig overalt.  
Efter et øjeblik hører jeg en rolig, monoton lyd af regn. Den tager 
langsomt til, og snart trommer den hårdt mod taget. Det er som om 
mørket og regnen er smeltet sammen, og har lukket os inde i et 
vacuum, i husets varme skal, jeg begynder at slappe af.  
Så vågner hunden igen, men denne gang strækker hun sig bare, og 
løber hen mod døren.  
Lidt efter fejer lyset af billygter hen over bakken, hundens skarpe 
ører har genkendt lyden af vores bil, længe inden den nærmede sig 
huset. Jeg er glad for at jeg ikke skal være alene hele natten. 
  
Inden vi flyttede hertil og tog gården i besiddelse, stod den tom og 
ubeboet i mange år. Den lå og sov tornerosesøvn, skjult for 
omverdenen, omgivet af høje, mørke graner. Lyset kunne ikke nå 
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ned til den, og man måtte strække sig for at få et glimt af himlen. 
Bygningerne befandt sig i et fugtigt mørke, omslynget af et tæt 
tornekrat, bestående af brombær og skovhindbær, i en 
uigennemtrængelig, filtret masse.  
Om sommeren lå de lave, hvide bygninger i en lille ø af 
lysflimmer, når solen filtrerede sine stråler gennem bladene, men 
om vinteren lå de i mørke hele dagen. Solen nåede ikke højt nok 
op, til at nå ned i den lille rydning, hvor gården lå gemt. Fugten 
bredte sig ude som inde, og hele vinteren lagde frosten sig i et 
jerngreb omkring husene, uden at slippe sit tag før foråret kom.  
På de omkringliggende, åbne bakkeskråninger, skinnede solen og 
smeltede rim og sne, men indenfor den magiske cirkel var der 
enten frost eller mudder, afhængigt af temperaturen og årstiden.  
Selve skoven var blevet utilnærmelig og hemmelighedsfuld. De 
gamle træer, var blevet så store nu, at de stod alt for tæt, og de 
havde skabt deres eget univers, som var lukket og uindtageligt. 
Træerne stod sammen, og gjorde front mod alle, der forsøgte at 
trænge ind i deres hemmelige, mørke verden.  
I granskoven var skovbunden bar, kun dækket af et tæppe af brune 
nåle. De høje, lige stammer strakte sig mod himlen, og rakte de 
nederste, døde grene ud, filtrede dem ind i hinanden som om de 
flettede fingre.  
Fyrretræerne lod lyset sive ned i pletter. Deres del af skovbunden 
var grøn og indbydende at se på, men invitationen skulle tages med 
forbehold. Gemt i det frodigt grønne, gemte sig et virvar af 
tornede, sammenslyngede ranker. Brombærrankerne var kraftige 
og stærke, deres torne var som dolke, der borede sig ind i huden, 
og flængede tøjet. Hindbærrene var finere og spinklere, men deres 
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torne var små, spidse syle som havde en tendens til at blive 
siddende, når først de havde boret sig ind i en.  
Ind imellem lyste en enlig røn eller hyld, de ragede op over 
buskadset som øer.  
Vi var nødt til at holde os til de få ryddede stier, når vi gik tur i 
skoven, men også på stierne forsvarede skoven sig. De store 
skovmyrer dannede et tæt, myldrende tæppe. Hele skovbunden var 
levende af små soldater som var modige og parate til at forsvare 
sig mod de invaderende fjender, som de tydeligvis anså os for at 
være. De var stærke og krigeriske, og deres tuer tårnede sig op 
langs stien som svært bevæbnede fæstninger.  
Først bemærkede man næppe myrerne på stien, de havde omtrent 
samme farve som de døde grannåle, men man opdagede dem snart. 
Hvis vi stod stille et øjeblik, eller bare gik lidt langsomt, var de 
straks på vej op ad benene på os, i kolonner. Vi kunne ikke længere 
gå en fredelig tur i skoven, vi løb for livet.  
For hvert år rykkede skoven tættere sammen om den lille cirkel 
med husene. De små, selvsåede træer virkede så sarte og 
uskyldige. Det var skovens børn, og jeg passede på dem og gik 
forsigtigt udenom for ikke at træde på dem og forstyrre deres 
vækst.  
Det var først senere, lidt efter lidt, at vi opdagede at cirklen var 
blevet mindre, takket være de små træer, som nu pludselig ikke var 
så små mere. Det rum vi havde at råde over, var skrumpet kraftigt 
ind, og træernes mørke skygger fik solen til at stå senere op, og gå 
tidligere ned. Dagene gik så hurtigt i vores lille verden, og 
aftenerne blev så lange.  
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Mennesker er gode til at tilpasse sig, så vi rykkede tættere sammen 
for at få en plads i solen, men en dag var det som om vi vågnede, 
og så os omkring. Vi så de solbeskinnede bakker et stykke fra 
huset. De var dækket af græsser og vilde blomster, og store 
gyvelbuske lyste i solen. Jeg gik derude og følte solens varme 
stråler, jeg så den blå himmel, og mærkede duften af blomster og 
varm jord, men i nærheden af huset var der altid koldt og fugtigt 
Så var det at den tanke begyndte at opstå hos os, først lidt tøvende 
og forsigtigt, men senere mere vedholdende, at vi måske kunne 
gøre oprør.  
Vi var enige om, at naturen var noget fantastisk, der skulle værnes 
om, men der måtte være en grænse. Vi begyndte at tale om, at vi 
måske skulle sætte en stopper for skovens fremrykning, inden den 
slugte os helt. Vi skulle jo være her allesammen. Måske kunne vi 
bremse træernes indtrængen på vores territorium, uden at vi, af den 
grund, trådte den store moder natur over tæerne.  
Det var en vanskelig beslutning, og vi forsøgte at udskyde den så 
længe som muligt. Det var ikke ret længe siden vi havde overtaget 
gården, og vi havde stor respekt for både den, og den omliggende 
natur.  
Vi ventede, og turde ikke tage den endelige beslutning, men en dag 
var det skoven selv, der tog beslutningen for os. Der begyndte at 
komme store, brune pletter i granernes mørkegrønne mur. Det 
bredte sig hurtigt, og granerne begyndte at dø, en efter en. Ofte 
hørte vi et højt smæld fra skoven, efterfulgt af det dumpe drøn, når 
et træ knækkede midt over, og faldt til jorden. Det blev mere og 
mere farligt at færdes i skovene, og vi forstod at det var på høje tid 
at vi gjorde noget.  
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Vi besluttede at det skulle gøres ordentligt, så vi tilkaldte 
sagkundskaben, for at få at vide hvordan vi kunne redde vores 
elskede skove, om de overhovedet var til at redde.  
Natten inden skovfogeden skulle komme, sov jeg uroligt. Jeg 
havde mareridt, og vågnede skrækslagen op midt om natten. Jeg 
havde drømt at skovfogeden var en stor, grov mand, som huggede 
løs på træerne med en økse. Jeg syntes at det susede så underligt 
derude i de gamle træer.  
Næste morgen skinnede solen bag skoven, og fik det hele til at se 
lidt lysere ud.  
Da skovfogeden kom, var han helt anderledes end i min drøm. Han 
var hverken stor eller grov, men derimod rolig og venlig. Han 
vidste en masse om skove, og om naturen i det hele taget, og han 
fortalte at det ikke kun var her hos os at der var problemer med 
rødgranerne. Det skyldtes de forandringer i klimaet der var i gang, 
og måske var rødgranernes tid ved at være forbi her i Danmark. 
Det var trist, men der var ikke noget vi kunne gøre ved det. 
Skovfogeden rådede os til at erstatte de gamle graner med mere 
åbne skove med en blanding af forskellige løvtræer.  
Der var altså håb om nyt liv for vores skove.  
Efter skovfogedens besøg følte jeg mig bedre tilpas. Vi ville ikke 
komme til at savne de gamle, dystre granskove, og jeg glædede 
mig til at se de nye, lyse løvskove som ville erstatte dem med 
tiden.  
Naturen er aldrig statisk, den er i konstant forandring.  
Jeg har gennem årene fulgt de ændringer der er sket i landskabet 
omkring os. Jeg har set mosen blive til, og udvikle sig fra et ganske 
lille vandhul, til en rigtig mose, med siv og pilekrat, ænder og 
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lappedykkere. Den ligger i en hulning i det bakkede land, med 
skove til et par af siderne. Højere oppe siver vandet op fra 
undergrunden, og lægger sig, sumpet på overfladen. Kilden der 
forsyner mosen har sit udspring her, vandet baner sig langsomt vej 
under jordoverfladen for at tilføje mosen frisk vand. 
En stor, grå hejre kommer flyvende over skovene, for at slå sig ned 
ved mosen for at fiske.  Mosen er samlingspunkt for dyrene som 
har fundet et fristed på vores jord, i skovene og på de åbne arealer.  
Mosen lærer mig om kontinuitet. Den lærer mig at sidde helt stille 
og betragte himlen, og lade forandringerne ske af sig selv, uden at 
forsøge at gribe ind. Den lærer mig at årstiderne skifter, at sol og 
regn afløser hinanden, og at det nødvendigvis må være sådan.  
Den lærer mig også at jeg må acceptere at forandre mig, at udvikle 
mig og ældes.  
Naturen er en stadig inspiration for mig, også når jeg maler.  
Jeg har behov for at fornemme maleriet fysisk, som noget jeg kan 
røre ved. Jord, vand, luft og plantesaft.  
En farve kan føles tung og kraftig, som træernes løv en 
sommermorgen, under en blytung himmel, efter en nats uvejr. Som 
granerne om efteråret når de driver af vand.  
Jeg kan lide at lægge en sort og en citrongul stribe farve ved siden 
af hinanden på paletkniven, og lade dem blande sig på lærredet. 
Visse steder blander de to farver sig fuldstændig, og skaber en ren, 
syngende grøn. Andre steder slår den sorte farve igennem, dyb og 
tung, men midt i strøget skingrer pludselig, i et glimt, en ren gul 
farve frem, som et snit af en skarp kniv. 
Til andre tider blander jeg tørt, rødt og gult okkerpulver i de rene 
farver. Orange, rødt og violet, lagt på lærredet med paletkniven i 
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pastose lag. Det er en intens, fysisk fornemmelse, som følelsen af 
vådt sand under fødderne, en sommermorgen på stranden.  
Nogle gange breder farverne sig ud over lærredet, som et tåget 
landskab, utydeligt og sløret. Jeg har altid elsket landskaber hyllet i 
tåge, det giver alting en dybere, mystisk dimension.  
Når jeg maler luftigt, på en natsort grund, tænker jeg på støvregn, 
tåge, slør af vand og himmel. Penselen rører næsten ikke lærredet, 
og farven minder mig om kridt og pudder.  
Jeg maler linier der slynger sig, bevæger sig som grene i vinden. 
Som sivenes stive bevægelser, mod græssets bløde bølgen. 

                          Maleri 2020. 70x70 cm.  

Maleriet får mig til at føle mig mere hel, jeg kommer i kontakt med 
en del af mig selv, som jeg kun kan nå gennem maleriet. Jeg 
ønsker at jeg kan blive på dette sted, midt i en udvikling, stadig 
søgende.  
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Kapitel 8 

                                                

Beslutningen.  

Da vi atter vendte hjem til Frankrig, var vi lidt usikre på hvad vi nu 
skulle gøre. Vi havde ofret meget energi, og mange penge på at 
gøre gården i Danmark beboelig, men vi havde gjort det samme 
med huset i Frankrig, dengang vi flyttede dertil. Vi havde boet i det 
hus i snart tredive år, og det var vores hjem. Det var der vi havde 
vores venner, og hele det sociale netværk der er nødvendigt for at 
man kan fungere et sted. 
Hvis vi besluttede at flytte tilbage til Danmark måtte vi begynde 
helt forfra.  
Skønt vi havde sat gården så meget i stand, og brugt så meget tid, 
energi og penge på det, var vi endnu ikke helt færdige. Vi 
manglede stadig et sted at arbejde, så vi ville også blive nødt til at 
få bygget et atelier. Vi havde kontaktet en arkitekt, for at spørge 
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ham om det overhovedet var muligt at bygge atelier, og han havde 
tegnet et forslag som så godt ud. Vi havde også fået 
byggetilladelse, så nu var det op til os at tage den endelige 
beslutning. Vi kunne ikke beholde begge huse, hvis vi også skulle 
bygge, det ville komme til at kræve en god del penge, som vi kun 
kunne skaffe ved at sælge vores elskede hus i Fontarèches. Vi 
kunne heller ikke mere overkomme at holde begge huse ved lige, 
og desuden var vi ved at blive trætte af at køre den lange tur frem 
og tilbage. 
Alligevel var det svært at tage det endelige skridt, vores hus i 
Fontaréches betød så meget for os, og hvis vi besluttede at sælge 
det, brændte vi alle broer. Så måtte vi sige farvel til det liv vi havde 
levet i så mange år, og der ville ikke være nogen vej tilbage. Det 
tog tid at vænne sig til tanken, det var nærmest som om det gamle 
hus var en del af mig selv, vi var vokset sammen.  
Vi brugte lidt tid på at tale om det, men da vi havde taget den 
endelige beslutning, føltes det som en lang frigørelsesproces vi 
skulle i gang med. Alle de bånd vi havde knyttet med huset og 
omgivelserne, igennem de mange år, skulle nu løses op igen.  
Det første vi gjorde, var at begynde at rydde op og smide nogle af 
de ting væk, som vi vidste at vi ikke ville få brug for, ting som 
havde været stuvet af vejen i årevis, og som vi helt havde glemt at 
vi havde. Det var temmelig pinligt at opdage hvor meget det var, 
hvor meget man samler sammen gennem et langt liv, og trods de 
mange ture til genbrugsstationen, var der stadig så meget tilbage, at 
det virkede helt håbløst.  
Vores hus i Danmark var allerede så møbleret, at vi i virkeligheden 
slet ikke havde brug for mere, men mange af de ting vi havde levet 
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med i vores mange år i Frankrig, betød for meget for os, til at vi 
bare kunne skille os af med dem. På et tidspunkt, følte vi, at det var 
umuligt at komme videre på denne måde. Vi måtte tage mod til os, 
sætte huset til salg, og så måtte vi fortsætte sorteringen 
efterhånden.  
Vi vidste at det ikke var det ideelle tidspunkt at sælge huse på, der 
var masser af huse til salg rundt omkring, og flere af vores venner 
og bekendte forsøgte også at sælge deres huse, foreløbig uden held. 
Alligevel håbede vi at det ikke ville komme til at tage alt for lang 
tid. Nu hvor vi havde taget den endelige beslutning, ville vi helst 
have det overstået i en fart.  
Vi begyndte at se os om efter en ejendomsmægler, og dem var der 
nok af. Faktisk var der så mange, at det var vanskeligt at vælge, og 
da vi ikke kendte nogen af dem, kunne valget kun blive tilfældigt. I 
alle de lidt større byer lå der en ejendomsmægler på hvert 
gadehjørne, og deres udvalg var uhyggelig stort, deres 
hjemmesider bugnede med huse der var til salg. Situationen var 
endnu værre end vi havde forestillet os, men nu havde vi taget 
vores beslutning, så vi var nødt til at gøre et forsøg.  
En mørk dag i januar tog vi til byen, for at underskrive de papirer 
som gav ejendomsmægleren mandat til at sælge vores hus. Det 
havde regnet hele morgenen, og lyset var gråt. Dokumentet vi fik 
udleveret var på mange, tætskrevne sider, og vi besluttede at læse 
det grundigt igennem inden vi skrev under. Regnen var stilnet lidt 
af, og var blevet til en fin støvregn, da vi gik fra 
ejendomsmæglerens kontor. Gaderne var øde, og skinnede af vand. 
Vi gik ind på en cafe og bestilte kaffe. Jeg bestilte også en kage 
med hvid glasur, som blev serveret på en lille tallerken med en 
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usandsynligt stor kniv og gaffel, rullet ind i en serviet.  
Mens jeg drak min kaffe forsøgte jeg at koncentrere mig om at 
læse dokumentet, som var skrevet med meget små bogstaver på 
tyndt papir.  
Dokumenter i Frankrig er et kapitel for sig. Der er så mange af 
dem, man kan ikke gøre det mindste uden at skulle udfylde en 
formular i flere eksemplarer, omhyggelig signeret på hver side. 
Derefter er der som regel en del der skal klippes af, og ofte også 
noget der skal klistres på. Selve papiret kan være tyndt som 
pergament, eller det kan være sat sammen af flere lag, som så 
senere skal skilles ad. Det er lidt af en kunst at håndtere den slags 
dokumenter uden at rive dem i stykker.   
Dette dokument var af pergamenttypen, og jeg var nervøs for at 
komme til at fedte det til med den klistrede kage, så jeg besluttede 
at få kagen af vejen først. Jeg fumlede med at skære den i stykker 
med den overdimensionerede kniv, og fortrød næsten at jeg havde 
købt den kage. Jeg, der ellers kun sjældent spiser kager. Jeg havde 
købt den i trods, eller for at blive beroliget, men det virkede bare 
lige modsat. Der var også alt for meget støj i lokalet, syntes jeg 
pludselig. Folk talte højt, og skramlede med kopperne. 
Kaffemaskinen larmede, og luften var mættet med duften af kaffe 
og søde kager, blandet med den lidt sure lugt af vådt overtøj. Jeg 
begyndte at få kvalme, og jeg var godt klar over at det ikke var 
cafeens skyld, denne beslutning påvirkede mig mere end jeg havde 
forestillet mig at den ville.  
Da vi havde læst teksten igennem, skrev vi under begge to på 
samtlige sider, og derefter gik vi tilbage til ejendomsmægleren og 
afleverede papirerne, så var det gjort.  
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Vi havde taget første skridt i en stor beslutning, og vi talte ikke 
meget da vi gik tilbage til bilen. Det var blevet næsten helt mørkt 
nu, og det regnede stadig stille, mens vi gik der, opslugt af vores 
egne tanker.  
Vi var begyndt på et nyt kapitel.  
Huset lå tålmodigt og ventede på os da vi kom hjem, som en stor, 
trofast hund. Jeg fik næsten en fornemmelse af, at det så lidt 
bebrejdende på mig. Jeg har altid følt at huse er levende, især det 
her. Regnen havde givet de okkergule sten, huset var bygget af, en 
mørkere tone, og det så ud som om murene havde fået mere 
tyngde. Når solen skinnede lyste de som guld, men nu virkede de 
så alvorsfulde, næsten strenge i det tiltagende mørke. Idet vi steg 
ud af bilen blev gadelygterne tændt.  
Jeg fortryder ikke, formanede jeg mig selv, det gør jeg virkelig 
ikke. Jeg følte mig tom, som om huset var blevet fremmed for mig, 
eller som om jeg var blevet en anden. Alting føltes uvirkeligt.  
De næste par dage blev endnu mere uvirkelige. Jeg følte mig 
hjemløs i mit eget hjem, og ventede i nervøs spænding. Jeg håbede 
at der ville ske noget hurtigt, samtidig med at jeg var nervøs for 
det. Jeg var ikke helt sikker på, at jeg var parat til dette her, men nu 
var det gjort. Alle sagde, at det tog lang tid at sælge huse nu, som 
tiderne var. Køberne var bange for at kaste sig ud i noget, og de 
havde så meget at vælge imellem. Man kunne jo være heldig, det 
sagde de også, nogle huse blev solgt i løbet af en uge. Jeg måtte 
være parat til at rydde alt til side i en fart, hvis det skulle blive 
nødvendigt. Skønt alt var i pinlig orden, var jeg stresset ved tanken 
om en fremvisning. Jeg havde arrangeret det hele som jeg syntes at 
det skulle være, der var ikke et støvgran på møblerne, gulvene 
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skinnede, og alligevel syntes jeg ikke at det var godt nok. Vi var 
allerede begyndt at føle os som gæster i vores eget hus.  
Dagene gik, uden at der skete noget. Der var uhyggeligt stille. 
Hver gang telefonen ringede, sprang hjertet op i halsen på mig, 
men hver gang var det noget andet. Jeg vidste ikke hvor længe jeg 
kunne holde til at leve i denne nervøse spænding, men jeg kunne 
ikke gøre noget ved det. Vi var fanget i en fælde, og det kunne vare 
flere år, eller det kunne blive i morgen. Måske ville det aldrig 
lykkes os at sælge vores hus.   
Efter tre måneder uden en eneste henvendelse, mistede vi 
tålmodigheden, og skiftede til en mere dynamisk ejendomsmægler, 
og derefter skete der lidt mere. Der var mange der kom og så på 
huset. De virkede oprigtig interesserede, men når de så hvor stort 
huset var, blev de betænkelige. Den nye ejendomsmægler var dog 
optimistisk, og vi begyndte at håbe igen. Der var fortsat en jævn 
strøm af besøgende, og de kunne alle se, at det var et spændende 
hus, med mange muligheder, men derfra og til at tage den endelige 
beslutning, er der et godt stykke vej.  
Efterhånden blev vi bedre til at organisere os. Vi tog afsted inden 
hvert besøg, og lod ejendomsmægleren om at vise huset frem, hun 
havde sin egen nøgle. Vi havde indrettede huset på en måde, så vi 
kunne være parate til at tage afsted med kort varsel, men vi 
vænnede os aldrig til det. Til tider havde vi mest lyst til at opgive 
det hele, og blive boende hvor vi var. Vi var blevet skuffede så 
ofte, at vi ikke rigtig mere troede på at det ville lykkes os at få 
huset solgt.  
Det fortsatte på den måde i lang tid, der var allerede gået et par år, 
og det var som om boligmarkedet var gået helt i stå. Det var heller 
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ikke lykkedes for nogen af vores venner at sælge deres huse, og 
alle talte om at det var håbløst. Vi besluttede at fortsætte indtil 
mandatet med ejendomsmægleren udløb. Derefter måtte det være 
slut med at leve på denne måde.  
I december måned nåede vi den dato der var blevet fastsat som 
udløb for mandatet, og vi modtog en besked fra mægleren, om at vi 
nok måtte have et møde. Vi tænkte, at de nok også havde givet op, 
og jeg svarede ikke på beskeden. Derefter fik vi kun en 
nytårshilsen, som vi heller ikke svarede på, vi havde givet op, og 
besluttet at glemme det hele.  
Det var ikke så nemt, men nu ville vi frem for alt have fred og ro 
til at finde ud af hvordan vi indrettede vores liv bedst muligt, nu 
hvor vi ikke længere skulle tænke på flytning.  

                               Fra huset i Fontarèches 

Jeg var en smule vemodig, vi havde lige fejret julen langt fra 
familien, endnu engang, og jeg forsøgte at vænne mig til tanken 
om at det nok blev sådan i fremtiden.  
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Vi havde det jo godt hvor vi var, vejret var mildt, næsten 
forårsagtigt, og en dejlig solskinsdag lige efter nytår gik vi en tur, 
og talte om hvor priviligerede vi egentlig var. Der var ikke en sky 
på himlen, og husene tegnede skarpe skygger i det klare solskin. Vi 
skyndte os ud af landsbyen, ud under åben himmel, hvor 
vinmarkerne bredte sig ud foran os. Solen varmede og jeg blev 
hurtigt nødt til at tage frakken af. Det var dejligt at mærke solens 
varme stråler på ryggen, og vi gik langsomt og nød det. Det blev 
næsten for varmt, så vi besluttede at gå ind i skoven for at få lidt 
skygge, og det var helt rart at komme ind i det kølige grønne. 
Kastanietræernes blade var faldet af, og de gule blade dækkede 
jorden, men der var stadig de stedsegrønne egetræer til at give 
skygge. Egenes stammer var grågrønne og barken var furet og ru at 
føle på. Nogle af dem var dækket af mos, og forskellige 
slyngplanter klamrede sig til de gamle grene. Ind imellem 
stammerne voksede der mange forskellige buske, som også var 
stedsegrønne. Nogle af dem havde lysende røde, orange og gule 
bær, på størrelse med kirsebær. Nogle sagde at bærrene var 
spiselige, mens andre havde fortalt at de var meget giftige. Jeg tog 
ingen chancer, selv om de så indbydende ud. Solen faldt ned 
gennem grenene og dannede mønstre på jorden som varierede i det 
uendelige, og fik lyset til at flimre. Fuglene var begyndt at synge, 
og det lød helt forårsagtigt og gjorde mig i bedre humør. Inde 
mellem træerne raslede det pludselig i de visne blade, så jeg brat 
blev revet ud af mine tanker. Det lød så højt, at jeg et øjeblik var 
bange for at det var et vildsvin der gik og rodede derinde, men nej, 
det var bare en ivrig solsort.  
På den anden side af skoven kom vi igen ud på de åbne marker. De 
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var begyndt at grønnes, og jeg undrede mig, for det var ikke længe 
siden vinmarkerne havde stået netop her, i al deres efterårspragt, 
med røde og gule blade. Nu var de væk, både bladene og stokkene, 
det var næsten ikke til at kende landskabet igen. En del vinmarker 
var blevet nedlagt, og det havde fået landskabet til at ændre 
karakter. Nogle af de stokke der var blevet gravet op var mere end 
halvtreds år gamle, og det føltes trist at de nu var helt væk, og 
desuden sagde man, at det var de gamle stokke der gav den bedste 
vin. Der havde været vinmarker her i århundreder, og jeg vidste 
ikke hvad der ville komme til at erstatte dem, hvad der ville 
komme ud af de spæde, lysegrønne spirer, der nu piblede op af 
jorden. Vi havde hørt at det var korn. Landskabet var ved at ændre 
sig, ligesom alt andet, intet varer evigt. 
Et nyt år var lige begyndt, og vi gik og talte om vores liv, de 
mange år vi havde været sammen, og alt hvad vi havde oplevet. 
Jeg tænkte lidt over det, og sagde så, at jeg følte at jeg, stort set 
havde opnået alt det jeg gerne ville, der var kun en eneste ting jeg 
gerne ville have oplevet. Kun en ting var ikke lykkedes, og det var 
at flytte tilbage til Danmark og opbygge et nyt liv der. Jeg sagde 
det uden bitterhed, jeg fortrød ingenting, det var bare en 
konstatering. Jeg havde heller ikke lyst til at fortsætte de 
evindelige fremvisninger af huset, og de efterfølgende skuffelser, 
jeg kunne bare godt have tænkt mig at begynde forfra en sidste 
gang, det var en drøm som var groet i mig, og som jeg havde svært 
ved at slippe.  
Vi fortsatte i tavshed et stykke tid, men da vi havde tænkt os lidt 
om, blev vi enige om, at når det var sådan jeg følte det, skulle vi 
give det en sidste chance, den allersidste. Jeg var stadig lidt 
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skeptisk, troede ikke på det, men det lykkedes mig at overbevise 
mig selv om, at der ikke kunne ske noget ved at tage endnu en 
periode. Jeg besluttede at vi ikke skulle gøre noget selv. Hvis 
ejendomsmægleren havde givet op, skulle vi også gøre det. Vi 
skulle lade skæbnen råde.  
Næste dag ringede ejendomsmægleren og vi aftalte et møde.  
Skæbnen havde rådet. 
Det viste sig at ejendomsmægleren allerede var i kontakt med 
nogle mennesker fra Belgien, som virkede meget interesserede. De 
havde kredset om huset i lang tid, og stillet tusind spørgsmål om 
det ene og det andet. Det kunne jo så bare betyde at de var 
besværlige, men det kunne jo også være at de virkelig var meget 
interesserede. Vi besluttede at sætte alle sejl til denne gang, og gik 
atter i gang med at sortere og smide væk. Desuden fik vi foretaget 
nogle forbedringer som huset havde trængt til i et stykke tid, men 
som vi havde udskudt fordi vi alligevel ville sælge. Vi tænkte, at 
selv om det måske mislykkedes med salget, så var det altid godt at 
gøre huset bedre at bo i, også for os selv.  
Endnu havde belgierne kun set billeder af huset, intet var sikkert 
endnu, så da de endelig besluttede sig til at komme for at se huset i 
virkeligheden, var jeg temmelig nervøs. Jeg havde en følelse af, at 
dette var sidste chance, hvis det glippede måtte vi opgive det hele, 
og se at komme videre med vores liv. Vi havde spildt tid nok på 
sagen.  
Også denne gang skulle vi ud af huset under fremvisningen, og vi 
besluttede at tage til Avignon og spise frokost. Det var nu tidligt 
forår, og vi sad ude under Platanerne og spiste, mens vi ventede på 
at høre nyt. Selv om vi forsøgte at virke ligeglade, lykkedes det 
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ikke rigtig, vi kunne ikke lade være med at håbe at denne gang var 
den rigtige.  
Der gik timer, men endelig ringede ejendomsmægleren, temmelig 
udmattet efter at have vist huset frem i timevis. Belgierne var 
stadig lige grundige, de havde gennemgået huset fra kælder til 
kvist, men var til sidst taget afsted igen for at tænke over det. De 
havde ikke sagt noget konkret.  
Vi tænkte begge to, at det var endnu en skuffelse, hvis de ville have 
købt huset, ville de nok have sagt det med det samme.  
Vi var tilbage ved nulpunktet, og jeg følte mig helt tom. Nu måtte 
vi begynde at organisere os, og affinde os med situationen. Det var 
altså her vi skulle være fremover, og det var også godt nok, det var 
vores skæbne.  
Efter et par uger havde vi fundet os til rette igen i vores hus, og 
havde næsten glemt besøget, men en dag ringede 
ejendomsmægleren og sagde at belgierne stadig var interesserede. I 
hvert fald fortsatte de med at stille spørgsmål. Utroligt hvad folk 
finder på at spørge om, men vi tog det alligevel som gode tegn. De 
havde ikke mistet interessen.  
Nu havde vi fået ryddet godt op i huset, men jeg havde endnu ikke 
nydt det, jeg havde dårlig nok opdaget det. Det havde nærmest 
efterladt et stort tomrum, et gabende hul. Som mere end tyve år 
revet ud af kalenderen. Alligevel var jeg overbevist om at vi havde 
gjort det rigtige, at det var det eneste vi kunne gøre.  
Måske skyldtes det, at vi ikke var færdige, der var rum der skulle 
erobres, tomrum der skulle fyldes ud. Allerførst måtte jeg genvinde 
min energi, genopbygge min styrke, både fysisk og psykisk.  
Jeg var begyndt at sortere vores fotografier, ville kun gemme de 
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gode minder. Det var mere anstrengende end jeg havde forestillet 
mig, hårdt at blive konfronteret med fortiden på den måde. Det 
påvirkede mig, gik ind i mine drømme også.  
Det var en mærkelig periode vi var midt i, som om tiden gik 
baglæns. Som en vævning jeg var i gang med at trævle op, 
langsomt, tråd for tråd. Det tog al min energi, og det var den proces 
der var den store forandring. Samtidig følte jeg mig som lammet, 
så længe jeg ikke vidste noget, kunne kun vente og lade tiden gå. 
Og stadig denne underlige tomhed, som om intet var virkeligt, som 
om jeg var ved siden af virkeligheden, ved siden af mig selv.  
Jeg sorterede og forenklede, det var det eneste der gav mig en 
fornemmelse af lidt fasthed. Jeg fortsatte mine vaner og rutiner 
mekanisk, uden overbevisning.  
Jeg vidste ikke hvordan jeg ville reagere, hvis det hele blev til 
ingenting, men måske var det, hvad jeg frygtede mest, min egen 
reaktion. Jeg vidste lige så lidt hvad jeg ville gøre hvis de købte 
huset.  
Jeg ville ønske at jeg kunne lade være med at tænke så meget på 
det, og ind imellem bildte jeg mig ind at det lykkedes, men det 
passede ikke. Mine drømme afslørede mig, og det at jeg hele tiden 
vogtede på telefonen og kontrollerede mine mails. Den eneste 
måde at få lidt fred, var at tage ud af huset.  
En nat drømte jeg, lidt kaotisk, at vi solgte huset, og da jeg 
vågnede viste det sig at Uffe havde drømt det samme. Det var 
måske ønsketænkning, men det at vi begge havde drømt det, gjorde 
at jeg ikke kunne lade være med at tage det som et varsel. Der 
måtte snart ske noget, det ene eller det andet.   
Det var en søndag eftermiddag at vi endelig modtog den 
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opringning, som vi havde ventet på i flere år. Den belgiske familie 
havde endelig budt på huset, og ejendomsmægleren spurgte om 
han måtte komme og tale med os. Vi forstod straks, at det nu var 
prisen der var den afgørende, men det var vi forberedte på.  Der 
blev lidt forhandlinger frem og tilbage, men endelig blev vi enige.  
De næste par dage gik jeg som i en døs. Jeg hverken kunne eller 
turde tro at vi virkelig havde solgt vores hus, og alle havde fortalt 
os, at man ikke kan føle sig sikker, før man har pengene. Den 
endelige underskrift var først fastsat til mere end to måneder 
senere, og alligevel var vi nødt til at begynde at forberede os på at 
flytte. Det var nervepirrende.  
Jeg vågnede hver morgen klokken fem, alt for tidligt, men det var 
umuligt for mig at sove mere. Det hele virkede stadig så uvirkeligt, 
at vi skulle væk fra det hus, som havde været vores hjem i  28 år. 
Begynde forfra, nye eventyr, udfordringer og opgaver der skulle 
løses.  
Et nyt liv, så fik vi alligevel chancen.  
Datoen for den første underskrift blev fastsat, efter den skulle der 
gå to måneder, før den endelige, bindende underskrift.  
Køberne ville gerne se huset endnu engang, og samtidig ville de 
gerne møde os. Jeg var skrækslagen, følte det som om jeg skulle til 
eksamen. Jeg kunne ikke forestille mig hvad de ville spørge om, og 
hvorfor de ville se os. Det var ikke helt sandt, for i virkeligheden 
forstod jeg dem godt, jeg tror at vi ville have gjort det samme. Jeg 
var bare så bange for at noget skulle gå galt, så de sprang fra, men 
der var ingen vej udenom. Denne gang var vi nødt til at være 
hjemme når de kom.  
Dagen før gennemgik vi alle vores ting sammen med 
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ejendomsmægleren, for at fastsætte hvad vi havde tænkt os at tage 
med, og hvad belgierne eventuelt kunne købe sammen med huset. 
Det var det, jeg frygtede mest, at møde dem og at de skulle 
gennemgå og bedømme det hele. Underskriften dagen efter, var jeg 
ikke nær så nervøs for.  
Vi købte noget vin og lidt at spise til, og besluttede at gøre mødet 
så festligt og positivt som muligt.  
Alt gik som det skulle, køberne var sympatiske, og vi kunne 
mærke at de stort set allerede havde besluttet sig. Datoen for 
overtagelsen blev fastsat, og nu fik vi for alvor travlt.  
Maskineriet var gået i gang.  
Vi skulle allerførst finde et flyttefirma, og sortere alle vores ting. 
Det troede jeg at vi allerede havde gjort, men da vi stod med 
flyttekasserne, kunne jeg godt se, at vi måtte skille os af med en 
stor del af det, der var tilbage. Køberne ville heldigvis gerne købe 
en del af møblerne, men der var stadig en hel del der måtte finde et 
nyt hjem. I Danmark havde vi næsten alt hvad vi havde brug for 
allerede. Jeg besluttede at ringe til en veninde og bede om hjælp, 
og hun ville heldigvis meget gerne have en stor del af vores ting. 
Alligevel hobede flyttekasserne sig op, efterhånden som huset blev 
mere og mere tomt. Datoen for flytningen nærmede sig med 
hastige skridt, og der var tusind ting vi skulle ordne. Stressen steg 
ligeledes støt.  
Flyttemanden kom en dag før beregnet, men vi var klar. Derefter 
var huset næsten helt tomt, de møbler der var blevet tilbage var 
ikke længere vores, vi havde solgt dem.  
Jeg havde allerede en følelse af ikke at være til stede, jeg hørte 
ikke til i huset længere, som om jeg var taget afsted sammen med 
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møblerne.   
Det sidste vi kom af med var vores seng, og derefter flyttede vi på 
hotel. Efter første nat på hotellet, tog vi ud til det nu tomme hus for 
at gøre rent, og for at mødes med køberne en sidste gang inden de 
overtog huset. Det var dagen før den endelige underskrift, den dag 
hvor vi skulle aflevere nøglerne, og igen var jeg frygtelig nervøs, 
bange for at de skulle fortryde i sidste øjeblik.  
Jeg stod i vinduet og så dem komme, og da jeg så hvor glade de så 
ud, slappede jeg af. De havde både taget champagne og glas med. 
Vi stod i køkkenet og skålede, ved det spisebord hvor vi havde 
indtaget vores måltider i så mange år, men som nu ikke længere 
var vores, og det fik mig til at huske på dengang da vi købte huset. 
Dengang havde vi også været så glade og spændte, og nu var jeg 
det igen.  
Dagen efter skrev vi under på kontrakten og afleverede nøglen, så 
nu havde vi ikke noget hus længere. Det var lørdag, der var marked 
og det var meget varmt. Vi gik rundt i byen sammen med de andre 
turister. Det var på høje tid at komme nordpå.  

            

                                          

                                    Akvarel 2020 

112



Kapitel 9 

                                                

Hjem 
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Hjemme, endelig.  
Mit sidste hjem, det tror og håber jeg i hvert fald.  
Ikke flere rejser frem og tilbage, ikke mere splittelse. Slut med at 
have to huse, og to eksemplarer af alt.  
Alligevel blev vores nye hjem hurtigt omdannet til noget der mest 
af alt lignede et loppemarked dengang alle vores møbler, og de 
mange flyttekasser kom, men vi stuvede det sammen, og indrettede 
os så godt vi kunne. Jeg trængte til at hvile mig, men havde svært 
ved at slappe af midt i rodet.  
Vi måtte endnu engang sortere, rydde op og tage de mange ture til 
genbrugsstationen, det var ved at blive en livsform.  
Da det var gjort fik vi et hold håndværkere til at jævne laden med 
jorden, og bygge os et dejligt nyt hus.  
Byggeriet tog mere end et år, et år hvor vi igen levede under 
primitive forhold, og hvor vi næsten aldrig var alene. Jeg følte at 
jeg havde opbrugt alt hvad jeg havde i mig af energi, den var 
skyllet væk af al den aktivitet omkring flytningen og byggeriet. 
Det tog lang tid at få stressen ud af kroppen, og det blev vinter før 
jeg endelig følte at flytningen var helt overstået, og at vi var blevet 
installeret. 
Det nye hus er i et plan, et stort rum med højt til loftet og bygget i 
lette, lyse materialer. Jeg har levet så længe mellem metertykke 
stenmure, men det nye hus er bygget af træ, og føles helt 
anderledes. Der er noget Japansk over det. Det får mig til at tænke 
på de gamle, japanske tehuse, som var bygget i lette og 
forgængelige materialer, for at huske på altings forandring og 
forgængelighed.   
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 Vi har fået det hus vi havde ønsket os, med et stort atelier. 
Drømmen er endelig gået i opfyldelse. Jeg var lidt spændt på, 
hvordan jeg ville reagere på den danske vinter, med mørket og 
kulden. Om jeg ville savne Fontarèches, og fortryde at vi var 
flyttet, men det viste sig at det slet ikke var noget problem. Huset 
er så stort, varmt og lyst, at mørket udenfor ikke generer mig det 
mindste. Faktisk er huset her varmere om vinteren, end det i 
Fontarèches. Der frøs jeg tit på en vinteraften.   
Efter at have investeret alle mine tanker og følelser i det store 
flytteprojekt, har det været svært at slippe det igen og finde tilbage 
til mine egne tanker og ideer. Det tog mig også lidt tid at vænne 
mig til det nye atelier.  
Nu virker huset beboet, roligt og afslappet også, efterhånden som 
alting har fundet sin plads. Vi har været længe undervejs, og huset 
har også været længe undervejs. Alle planerne og spekulationerne, 
alle ombygningerne. Nu er det ved at finde sin endelige form.  
Ligesom vi, er det ikke længere undervejs, nu er vi hvor vi skal 
være.  
Jeg maler hele dagen, og har fået en følelse af evighed, som om 
noget er faldet på plads. Det er som en gave, og jeg er 
taknemmelig. Måske kunne jeg have haft det sådan altid, men det 
er som om det først er nu, at jeg har givet mig selv lov til det.  
I mange år har jeg forsøgt at overbevise mig selv om, at jeg ikke 
havde brug for maleriet, at jeg i virkeligheden aldrig skulle være 
begyndt at male. Nu glæder jeg mig hver dag til at komme i gang. 
Ikke at det er let, hvert eneste billede er en udfordring, men det er 
en udfordring som jeg med glæde tager op.  
Den glæde ved at male, som jeg følte for mange år siden, er 
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endelig vendt tilbage.  
Det er som om noget har ændret sig, er faldet på plads. En tung 
byrde er blevet så let, at den er lige ved at flyve helt væk. En 
holdningsændring, i hvert fald. Jeg ser mig omkring, og alt er 
forandret, jeg ser omgivelserne, som jeg elsker, og jeg føler 
taknemmelighed. Jeg har endelig fundet min plads.  
Tiden flyder afsted, i en strøm af skiftende årstider. Mine billeder 
følger med, skifter farve og form med naturen.  
Jeg ved ikke hvor det fører hen. Det er som om det aldrig får ende, 
og samtidig har jeg en følelse af, at der er noget som jeg bliver 
nødt til at gøre færdigt. Næsten som om det ikke er mig selv der 
bestemmer.  
Måske bliver jeg færdig engang, måske ikke. Jeg håber på at nå 
frem til et punkt, hvor jeg føler at det alligevel nyttede noget, at der 
alligevel var en mening.  
Det gør ikke så meget , hvis jeg ikke finder ud af hvad meningen 
er, hvis bare jeg kan se at den er der.  
Det har været et helt livs søgen, og nu føler jeg at jeg er ved at 
nærme mig målet, men måske er det kun noget jeg bilder mig ind.  
Måske er det ikke meningen med det hele, at man skal forstå. 
Der er ingen begyndelse, og ingen slutning, kun denne strømmen, 
den konstante vekslen. Alt forandres fra det ene øjeblik til det 
næste, i en evig cyklus. Også jeg har bevæget mig i en cirkelformet 
bevægelse, og er vendt tilbage til et sted, hvor jeg har været før, 
ikke kun geografisk. Jeg er vendt tilbage til en tilstand, til et sted 
inde i mig selv, hvor jeg ikke har været i lang tid.  
Jeg har haft brug for al den tid, for at nå til det sted, hvor jeg er nu, 
alle de omveje. Al den flygten også.  
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Jeg kan godt have lyst til at spørge mig selv om, hvad alle de 
omveje skulle til for.  
Måske skal jeg holde op med at tænke og spørge, og bare flyde 
med.  

                        

Atelier 2020 
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Gården. Sommeren 2020.  
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Hvad er et hjem?  
Det er ikke et hus, ikke nødvendigvis.  

Jeg søgte et hjem, og fandt et hus.  
Følte at det havde nok tyngde og bestandighed til 

at kunne være et hjem.  
Et hjem kan være et telt, eller en kuffert hvis man 

har det i sig.  
Jeg har brug for noget mere solidt, et fast sted at 

stille kufferten.  
At pakke ud og lægge på plads.  

Engang troede jeg, at jeg ville blive i det hus for 
evigt.  

Jeg havde en længsel efter noget varigt,  
en tro på, at jeg ville være den samme, og at livet 

var en lang, ubrudt linie.  
Nu ved jeg, at jeg har taget fejl, nu er jeg på vej ind 

i det ukendte.  
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