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MINE ÅR I FRANKRIG

6

Frihed, det var hvad jeg følte da vi besluttede at ytte til
Frankrig.
Frihed til at slå os ned hvor vi ville.
At vi ikke var bundet af noget, gav mig en næsten
berusende følelse af frihed.
Lighed, fordi vi var fælles om beslutningen.
Vi havde alle tre gennemdrøftet det, besluttet hvor vi ville
ytte hen, og vi var allesammen taget afsted for at købe
huset sammen.
Det var et fælles valg.
Broderskab, er et lidt underligt ord, men for mig
betyder det, at stå sammen om at løse de opgaver der
melder sig.
Hjælpe og støtte hinanden.
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FRIHED, LIGHED, BRODERSKAB

LIBERTÉ

.
Det var forår, sidst i maj, og da vi kom frem til det nye
hus var det varmt, det skønneste sommervejr.
Vi havde et par dage at nyde det i, inden yttevognen kom,
med al vores jordiske gods.
De første dage levede vi nærmest på feltfod. Vi havde kun
medbragt det allermest nødvendige, det vi kunne have
med i yet.
Vi sov på et par luftmadrasser på gulvet, og spiste vores
måltider udenfor på terrassen, hvor vi havde lagt nogle
brædder over et par bukke.
Vi havde allerede hjemmefra besluttet, at når vi kom til
Frankrig, skulle vi have en hund.
Det havde vi alle tre ønsket os længe, men da vi boede i en
lejlighed i København, var der ikke rigtig mulighed for det.
Nu var vi endelig yttet på landet, vi havde et par dage
uden planer, det var et godt tidspunkt til at få vores drøm
opfyldt.
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Ikke langt fra vores nye hjem, var der et dyreinternat, og
vi bestemte os til at tage dertil og se om vi kunne nde
vores hund der.
Alle hunde er søde, og vores eneste betingelse var, at vi
ville have en hund der var så ung som muligt.
Vi ville helst være med til at præge den fra starten.
Internatet bestod af en stor indhegning, med en masse
mindre løbegårde, og små hundehuse af træ. Der blev
gøet og bjæffet til alle sider da vi kørte gennem porten.
Der må have været ere hundrede hunde.
Det var lidt trist at tænke på.
I en af løbegårdene var ere hunde samlet, og de kom
allesammen hen til hegnet da vi nærmede os, bortset fra
en, som var mindre end de andre.
Den holdt sig lidt i baggrunden og stod bare og svingede
lidt med halen.
Det var tydeligt at se, at den gerne ville komme hen til os,
men dens kammerater var større og ældre, så den k ikke
lov til det.
Det var den vi valgte.
Det var en lille brun hunhund, mager og lidt forsømt at
se på, men glad og venlig.
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Så snart vi havde fået hende ud af buret og ordnet
formaliteterne, sprang hun ind i vores bil, hun ville helt
sikkert gerne med os.
Vi havde fået at vide at hun var blevet fundet, forladt et
sted i naturen, og hun har sikkert haft en hård barndom.
Hvor gammel hun var vidste vi ikke med sikkerhed, men vi
gættede på at hun var et par måneder gammel.
Hun blev straks familiens midtpunkt, og når bare hun k
mad, varme og tryghed, var hun glad og tilfreds.
Også hun nød godt af friheden.
Dengang, i begyndelsen af halvfemserne, var der ikke ret
mange restriktioner i landsbyen, og heller ikke meget
tra k, så hundene k lov til at løbe frit omkring.
På pladsen foran vores hus, var der altid en hunde ok på
omkring fem individer, og vores nye hund, som vi kaldte
Bune, sluttede sig straks til okken.
Alle hundene løb rundt derude og legede hele dagen.
Bune kom hjem ind imellem, når hun var træt eller tørstig.
Så k hun en skål vand og tog sig en lille lur.
Vores døre stod altid åbne.
Om natten sov hun i min seng, og engang imellem tog vi
alle re på tur sammen.
Det var frihed for os allesammen.
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EGALITÉ

Vi kendte ingen af de andre beboere i landsbyen, og
var lidt nervøse for, hvordan vi skulle bære os at med at
blive integreret i det lille samfund.
Det havde vi slet ikke behøvet at være bekymrede for.
Så snart vi var yttet ind, kom naboerne og bød os
velkommen, og spurgte om der var noget vi havde brug
for.
Vi følte straks at vi var med i et fællesskab, på lige fod med
de andre i byen.
Vi k at vide at der skulle være fest i landsbyen i midten
af juli måned, og at vi selvfølgelig skulle deltage, hvis vi
havde lyst.
Det havde vi.
På den måde lærte vi de este af naboerne at kende,
næsten med det samme.
Til festen spiste vi allesammen ved lange borde, og
dansede det meste af natten.
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Selv om vi alle var forskellige, både hvad alder,
uddannelse og interesser angik, var der ingen forskel når
det gjaldt sammenholdet i landsbyen.
Vi var lige allesammen.

FRATERNITÉ

Jeg tror at det at holde sammen i landsbyerne var et
levn fra gammel tid.
Der lå tre landsbyer på række på højsletten. Vores by,
Fontarèches, var den midterste.
Alle kendte selvfølgelig også beboerne fra de andre byer,
og man kunne godt være venner med dem, men når det
virkelig gjaldt, så var det os fra Fontarèches der holdt
sammen.
Hvis vi havde brug for hjælp til et eller andet, kunne vi
altid være sikre på at naboerne var parate til at hjælpe.
Jeg k en god veninde, Colette, vi gik til gymnastik
sammen i mange år, og når der var fest i byen, sørgede vi
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altid for at sidde sammen med hende og hendes mand,
Gerard.
Da vi skulle ytte tilbage til Danmark, var det dem jeg
henvendte mig til, for at spørge om de havde brug for
nogle af de ting vi ikke kunne have med os.
Til gengæld hjalp de så os med selve ytningen, og jeg
ved ikke hvordan vi skulle have klaret det uden deres
hjælp.
Det, at folk i byen altid var der for hinanden, det er det
jeg forstår ved Fraternité, broderskab.
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OM SPROG
.......................................................................................
Ord er magiske. Sproget afslører, men det kan også
vildlede.
De ord man bruger, og den måde man udtrykker sig på,
indvirker på hvordan omverdenen opfatter en. Det giver
signaler om din alder, din uddannelse og dit miljø, men så
snart man bevæger sig udenfor en vis radius, en radius
som i virkeligheden er langt snævrere end man
umiddelbart skulle tro, så risikerer man at signalerne tolkes
forkert.
Jeg har altid været fascineret af ord, af ordenes magi.
Jeg var syv år da jeg begyndte at gå i skole, og jeg havde
glædet mig til det i lang tid. Især glædede jeg mig til at
lære at læse og skrive, og jeg husker at jeg, i tiden op til
min skolestart, hver dag åbnede en avis, eller hvad jeg
ellers kunne få fat på, og stirrede på alle bogstaverne. Jeg
håbede hver gang, at der var sket et under, så jeg med et
blev i stand til at få en mening ud af alle de sorte tegn.
Jeg kunne godt lide at gå i skole, og det skyldtes først
og fremmest, at jeg lærte at læse og skrive. Jeg elskede
det. Jeg var også fascineret af den sorte tavle, som var det
15

magiske felt, som alles øjne var rettet mod. Jeg elskede
lyden af kridtet mod tavlens lidt ru over ade, og det lille
smæld det gav, når læreren afsluttede en sætning med et
punktum.
Tavlens magi var uløseligt forbundet med ordenes
magi, deres magt. Skriften der langsomt bredte sig ud over
den sorte ade, og fortalte en historie.
Efter at have boet en lang årrække i udlandet, er jeg
blevet meget opmærksom på sprogets betydning for
hvordan folk opfatter hinanden.
Ofte har jeg følt, at de andres reaktion afslørede mindst
lige så meget om dem, om deres begrænsninger og deres
intolerance.
Dengang vi yttede til Frankrig, var vores franske
sprogkundskaber ret begrænsede.
Det var noget af en udfordring.
Jeg havde forberedt mig lidt hjemmefra, gået til kurser og
læst lidt selv derhjemme, men den virkelige ilddåb kom
først da vi blev fastboende, og skulle klare os på et sprog,
som ikke var vores modersmål.
Jeg er i virkeligheden lidt af en perfektionnist, sproglig
set, jeg bryder mig ikke om at udtrykke mig dårligt, eller
begå fejl.
Det kunne jeg godt glemme alt om nu.
Vi var nødt til at klare os på fransk, klare alle hverdagens
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udfordringer, så det kunne ikke hjælpe at have ne
fornemmelser.
Hvis jeg kun skulle sige det, som jeg var sikker på at kunne
sige korrekt, så ville jeg ikke komme langt.
Jeg blev efterhånden ret skrap til at nde alternative ord
og vendinger, hvis der var noget jeg ikke lige havde ord
for. Det var en anden måde at tænke på, i forhold til hvad
jeg var vant til.
På dansk behøvede jeg ikke tænke så meget på det
sproglige, for at udtrykke mig, og sige præcis det, jeg
gerne ville. Nu måtte jeg forberede mig inden en vigtig
samtale.
På en måde var det en god ting, meget lærerigt, men
jeg husker tydeligt hvor besværligt det var i starten.
Efterhånden blev det gradvis nemmere, og mit
ordforråd udvidede sig.
En af de ting der virkelig hjalp mig, var at læse bøger.
I starten med en ordbog ved siden af mig, men efter et
stykke tid kunne jeg læse mere ydende, og det gav mig et
temmelig stort ordforråd som jeg k glæde af i det
daglige.
Desuden er de franske boghandler lidt af et
skatkammer.
Udvalget er kæmpestort, og priserne er rimelige, så det var
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en ekstra gevinst jeg k, samtidig med at mit sprog
forbedredes.
Det der var sværest at vænne sig til, var folks reaktion,
når de hørte at jeg var udlænding.
Man kunne jo ikke se det på mig, men min accent kom jeg
aldrig helt af med. Jeg var simpelthen for gammel
dengang vi yttede.
Vores datter, som var tolv år da vi kom til Frankrig, kom
til gengæld hurtigt til at tale så godt fransk, at man ikke
kunne høre på hende at hun var dansker.
Hun gik i fransk skole, og hun kæmpede bravt.
Det var ikke sjovt i starten, men der gik ikke lang tid før hun
var nummer et i klassen, også i fransk.
Der var dem, og det var heldigvis de este, der ikke
ændrede holdning når de hørte at jeg talte med accent.
Andre så lidt spekulative ud, men lod som ingenting.
Den sidste, og værste gruppe, var dem der troede at man
var totalt idiot, så snart de hørte at man ikke var indfødt.
Det er om dem jeg siger, at det fortæller mest om dem
selv, og det var da som regel heller ikke de mest opvakte
der reagerede på den måde.
Jeg sendte en medfølende tanke til indvandrere af alle
nationaliteter, ofte begavede og højt uddannede folk, der
blev behandlet som om de var retarderede i det land de
havde slået sig ned i.
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I virkeligheden behøver man jo ikke engang krydse
landegrænser for at opleve intolerance overfor dem der
taler anderledes.
I dag er dialekterne ikke længere så tydelige, men det er
ikke mange år siden f.eks. en københavner og en vestjyde
ikke kunne forstå hinanden, og ofte ringeagtede hinanden
af samme grund.
I sydfrankrig, hvor vi boede i 28 år, var der mange, der
var mindst lige så skeptiske overfor pariserne, som overfor
udlændinge.
Dem fra storbyen klædte sig anderledes, talte og opførte
sig anderledes end de lokale, som for de estes
vedkommende, var vinbønder.
Pariserne kom på ferie, og mange af dem opførte sig som
om de ejede det hele, og var højt hævet over
lokalbefolkningen.
Vi boede i den samme landsby i så mange år, at folk
sagde om os, at de ikke længere betragtede os som
fremmede, vi hørte til møblerne, var fast inventar.
Det var efterhånden sjældent, at vi stødte ind i
vanskeligheder, men engang imellem skete det, ofte helt
uventet.
Jeg husker især tydeligt en episode vi kom ud for efter
at have boet på stedet en del år.
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Efter en lovændring, blev det obligatorisk at alle
fastboende, også dem der ikke havde fransk
statsborgerskab, skulle være med i det franske
sundhedssystem, sygesikringen.
I Frankrig betaler man ikke sygesikring gennem skatten,
men via specielle organisationer, der hører til de forskellige
fag.
Som kunstnere skulle vi høre under en afdeling der hed
"Maison des artistes", og som havde kontor i Paris.
Indtil nu havde vi haft en dyr, privat, dansk
sundhedsforsikring, men nu måtte vi have det ændret.
Vi vidste bare ikke, hvordan man bar sig ad, rent
administrativt, med at blive indlemmet i dette
komplicerede apparat, så vi begav os håbefuldt afsted til
det lokale sygekassekontor for at bede om råd og
vejledning.
Selv om det ville være fordelagtigt for os at komme ind i
det franske system, fremfor at betale den dyre, danske
forsikring, var det langt fra gratis at være med, så det var
ikke på nogen måde for at bede om almisse at vi mødte op
på det skumle kontor.
Det var simpelt hen blevet lovpligtigt.
Kontoret var ikke alene skummelt, det virkede usselt og
trøstesløst. Væggene havde den ubestemmelige grumsetgrønne kulør, som kendetegner offentlige kontorer i
20

Frankrig, og foran de små vinduer var der opsat solide
tremmer.
Det var ikke til at gætte om det var for at forhindre folk i at
bryde ind eller ud.
Ventesalen var stopfuld af folk, de este af dem af
anden etnisk herkomst, som det så smukt hedder.
Mange af dem så ud som om de havde ventet et godt
stykke tid, og som om de næsten havde mistet alt håb, om
nogensinde at blive budt indenfor i det allerhelligste.
Vi tog plads på de sidste ledige plastikstole, lige under
et knitrende neonrør, og så var der ikke andet at gøre end
at vente.
Tiden sneglede sig afsted, og folk kom og gik som
zombier. De blev, efter tur, kaldt ind i et af de små
kontorer, og kom triste og slukørede ud fem minutter
senere.
Jeg begyndte at spekulere over, hvad det var der foregik
derinde, en slags åndelig tortur.
Der var ikke meget at beskæftige sig med i den triste
ventesal, ikke et eneste billede på væggen, ikke nogen af
de sædvanlige nussede blade, som man ellers nder i
venteværelser.
Det var måske med vilje at rummet var så spartansk
indrettet, for at skabe en atmosfære der indbød til
selvransagelse og ydmyghed.
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Endelig, endelig blev det vores tur.
En rød lampe blinkede over en af dørene, og fortalte at vi
nu havde tilladelse til at betræde de hellige gemakker.
Rummet vi kom ind i var så lille, at vi måtte kante os ud
til den ene side for at kunne lukke døren bag os.
Det meste af pladsen derinde var opfyldt af et enormt
skrivebord, bag hvilket en mand sad mageligt tilbagelænet
og talte i telefon.
Han viftede nonchalant med den ene hånd, for at vise, at vi
måtte tage plads på to stole som stod overfor ham ved
bordet, hvilket vi gjorde med noget besvær.
Der var virkelig ikke meget plads.
Jeg havde hjemmefra forberedt mig på hvad vi skulle
spørge om, men indtil videre k jeg ikke lejlighed til at sige
noget som helst.
Herren bag bordet var meget optaget af sin
igangværende telefonsamtale.
Han talte livligt og muntert med en god ven, lød det til, og
jeg kunne forstå at de var i gang med planlægningen af en
eller anden fælles ud ugt.
Samtalen var nu drejet hen på påklædningen til denne
ud ugt, og vor fremtidige rådgiver spurgte interesseret sin
ven i den anden ende af ledningen, om han muligvis ville
iføre sig en lille striktrøje til turen.
Efter en længere palaver, afbrudt af muntre latterudbrud,
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sagde vor nye ven endelig, at han desværre var nødt til at
løbe, for han havde så meget arbejde.
Efter at have afsluttet samtalen sad han et godt stykke
tid og bladede i nogle papirer, inden han med en
pludselig drejning af hovedet, så direkte på os, og spurgte
hvad vi ønskede.
På det tidspunkt havde jeg næsten glemt mine
forberedte spørgsmål, så jeg tøvede måske et par
sekunder inden jeg k forklaret hvorfor vi var kommet.
Det er muligt at det lange ophold i ventesalen havde
gjort min accent lidt mere udtalt end den normalt var, for
herren skiftede udtryk, og så nærmest fortvivlet på os, da
jeg fortalte ham om vores ærinde.
Han greb igen telefonen, denne gang for at søge råd hos
en kollega.
Han forklarede i telefonen, at der foran ham sad to
individer, som ville have del i de franske goder.
De er udlændinge, sagde han, og så er de oven i købet
kunstnere.
Flere latterudbrud, lidt venten, og så sagde han tak og
farvel.
Derefter vendte han sig til os, og sagde at han kunne
ikke gøre noget for os, vi måtte henvende os direkte til den
organisation vi skulle høre under.
Da vi spurgte om han ikke kunne hjælpe os med det,
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sagde han bestemt nej og rystede energisk på hovedet.
Det måtte vi selv klare, enten ved at tage til Paris og tale
med dem direkte, eller ved at sende en ansøgning.
Da vi forlod kontoret, tror jeg at vi så lige så mismodige
ud, som alle de andre, som vi havde set komme ud
derindefra.
Endnu engang måtte vi sande, at man ikke kan vente
meget hjælp fra offentlige instanser.
Det var ikke kun på grund af sproget at jeg følte mig dårligt
behandlet, men jeg tror at jeg ville have følt mig bedre
rustet til at tale vores sag, hvis jeg havde kunne gøre det på
dansk.
Så ville vi have været mere jævnbyrdige, herren og jeg.
Da vi havde sundet os lidt, løste vi selv problemet, og
efter ikke så lidt tovtrækkeri k vi vores eftertragtede
grønne, franske sygesikringskort.
Denne episode var trods alt en undtagelse, og vores
genvordigheder var for intet at regne imod hvad andre af
de udlændinge vi havde kontakt med, måtte slås med.
Der boede temmelig mange englændere i området, og
de este af dem var yttet til Frankrig i den tro, at de ville
kunne klare sig overalt på engelsk.
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Det må have været noget af et chok for dem, at opdage at
franskmænd hverken kan eller vil tale engelsk.
Mange af disse englændere havde haft store stillinger
derhjemme, og nu var de så blevet pensioneret og
glædede sig til at tilbringe nogle gode år i sydens sol.
Hvad de nok heller ikke havde regnet med, var at de fra
den ene dag til den anden havde mistet deres status. De
kunne nok så meget være den store direktør i England, her
var de bare en eller anden tumpe der udtrykte sig
dårligere end et reårs barn.
Det må have gjort ondt, og mange af dem forsvarede
sig ved at spillede høje i hatten, og påstå at det var
franskmændene der var dumme og primitive fordi de ikke
talte engelsk.
De este af englænderne havde købt store, gamle huse
ligesom vi. Det var huse som var fantastiske, det var næsten
som at bo i et historisk monument, men de krævede meget
vedligeholdelse.
Da englænderne havde det så svært, sprogligt, var de
nødt til at benytte sig af håndværkere der kunne lidt
engelsk, og håndværkere af den type kostede betydeligt
mere end de almindelige, lokale håndværkere.
De arbejdede til turistpris, og syntes i virkeligheden at
udlændingene var temmelig dumme.
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Trods englændernes vanskeligheder med at lære det
franske sprog, var der i den kreds en vis prestige i at tale
det.
Til trods for at de for at sige det mildt, talte meget
gebrokkent, og udtalte de franske ord på en underlig
engelskklingende måde som ingen franskmand forstod,
holdt de sig ikke tilbage for at korrigere andres udtale, hvis
man ikke udtalte ordene med engelsk accent.
Franskmænd var iøvrigt ikke meget bedre, hvad det
angik. Da vores datter gik i skole, blev hun nødt til at udtale
engelsk med fransk accent, for at få gode karakterer i
engelsktimerne.
Jeg har lært meget ved at bo i Frankrig i så mange år,
ikke alene sproget, som jeg er kommet til at holde meget
af, men jeg har også fået et andet syn på mange ting.
Det kan på ingen måde sammenlignes med at tage på
en nok så lang ferierejse.
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FRANSK VISIT
.........................................................................................

Da telefonen ringede, overraskede det mig lidt, at
kvinden ringede nu.
Hun og hendes mand hørte ikke til vores egentlige
venner, ikke dem vi så jævnlig. Jeg troede egentlig at
bekendtskabet var gledet ud.
Vi havde ikke savnet dem, og i virkeligheden var det vist
vores tur til at invitere. Vi havde bare ikke tænkt på det.
Nu lød kvindens stemme i den anden ende af
ledningen begejstret, nærmest jublende henrykt, mens
hun fortalte om nogle nye venner de havde fået, og som
de næsten ikke kunne vente med at præsentere os for.
Hun mente at det ville blive en interessant aften, deres
venner var meget interesserede i kunst, sagde hun, og de
var på nogenlunde samme alder som os.
Hun inviterede til middag næste aften, og snakkede
videre et godt stykke tid, inden vi afbrød forbindelsen.
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Når vi tidligere havde besøgt parret, havde vi altid haft
lidt blandede følelser omkring det bagefter. Det var især
manden der var anstrengende.
Det havde været for sent at nde på et påskud til at sige
nej til invitationen, jeg var blevet overrumplet, men jeg
fortrød allerede at jeg havde sagt ja.
Næste aften kørte vi hen til vores bekendtes hus, som lå
langt uden for lands lov og ret, helt derude hvor
ledningerne endte, og hvor vildsvinene gennemrodede
haven hver nat.
Det generede ikke beboerne, det havde de i hvert fald
altid sagt, men måske var det ikke helt sandt.
Huset kunne være nok så smukt og idyllisk midt på
dagen, når det lå badet i sol, med vild natur udenom, men
når mørket sænkede sig, ændredes alt. Natten sneg sig ind
på huset, og med det kom lydene, som kunne være svære
at de nere i mørket.
Måske var det grunden til, at de havde fem store hunde
til at patruljere rundt om huset om natten, og at herren i
huset havde et gevær gemt i et skab.
Engang havde vi spurgt om han gik på jagt, og han var
blevet fornærmet over at vi kunne mistænke ham for noget
så forkasteligt.
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De var begge store naturelskere, og de bedyrede at
hundene havde de kun for fornøjelsens skyld.
Invitationen lød på middag klokken otte, og det var sort
som blæk da vi kørte op ad den stejle, smalle vej der førte
op til huset.
Det lykkedes os at bugsere bilen udenom et par mørke
skikkelser, der luskede rundt, og som vi gættede på var
hunde.
Det kunne for den sags skyld lige så godt have været
vildsvin.
Der var ikke en eneste lampe tændt udenfor, og bortset
fra de rbenede skygger der gled ind og ud i mørket,
virkede alt øde og forladt.
Jeg begyndte at spekulere på, om vi havde taget fejl af
dagen, og foreslog håbefuldt at vi kørte hjem igen, men vi
blev enige om at det nok var for sent, de måtte da have
hørt bilen derinde.
Det var nu også begyndt at storme og regne, som om
mørket ikke var nok, og jeg sendte en bekymret tanke til
mine ne sko, der om lidt skulle ud i det uvisse.
Vi tøvede stadig lidt med at åbne bildørene, og idet jeg
så ud af sidevinduet, k jeg øje på en snude på størrelse
med en tennisbold, og en række store, hvide tænder, der
var presset tæt op ad ruden. Hunden stirrede ind på mig,
mens den knurrede sagte.
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blev der en knurren og gøen til alle sider rundt om bilen.
De virkede ikke særlig gæstfri, de søde hunde, og jeg
k en mistanke om, at de ikke udelukkende var her for
fornøjelsens skyld, men også for at jage ubudne gæster
væk.
Nu var vi jo netop ikke ubudne, vi var blevet inviteret til
at komme, så vi skød hjertet op i livet og vovede os ud i
mørket, mens vi fortalte hinanden at det sandelig var godt,
at vi ikke var bange for hunde.
Hvis bare der havde været lidt lys, ville vi nok have følt os
mere trygge.
Hundene havde trukket sig lidt tilbage da vi kom ud af
bilen, men det var måske kun for at tage tilløb, for straks
efter skød en ok sorte skygger ud af mørket, og
omringede os fra alle sider.
Hundene knurrede mens de snusede op og ned ad os, og
de var sandelig grundige.
Jeg har altid ment, at det hjælper at tale til hunde for at
gøre dem rolige, og nu forsøgte jeg at gøre min stemme så
let og munter som muligt. Flokken holdt da også op med
at knurre, og nøjedes med at lade de store, kolde snuder
glide op og ned ad mine tynde strømper.
I den silende regn, begav vi os frem mod huset, og
famlede os frem langs husmuren, mens vores rbenede
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Straks efter sluttede dens kammerater op om den, og nu

ledsagere dansede gøende rundt om os, henrykte over at
have fået noget at tage sig til.
Endelig stødte min hånd mod noget der føltes som en
dør, og jeg famlede op og ned for at nde en klokke eller
noget lignende, men jeg stødte kun på sten og våde blade.
Vi tog i døren, men den var låst.
Derefter begyndte vi at banke på, først stille og hø igt,
men da det ikke gav resultat, hamrede vi på døren af al
kraft.
Vores tålmodighed var ved at være opbrugt, men
endelig lød der skridt indenfor, og værten åbnede døren
med et glas i hånden.
Han så afslappet ud, og brød ud i en munter latter, da han
så vores, efterhånden lidt våde, skikkelser. Stadig leende
bød han os indenfor, og sagde at han håbede at vi ikke
havde været bange for hundene, hvilket vi begge
bedyrede at det havde vi ikke.
Det begyndte sandelig godt, tænkte jeg, men blev i lidt
bedre humør da vi var kommet ind i varmen og havde fået
de gennemblødte frakker af.
Vi blev vist ind i stuen, hvor de andre gæster allerede
var installeret med fyldte glas, og nogle af de små,
ubestemmelige tingester som altid bliver serveret til
aperitif.
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Der var lige et par pladser til overs i den store sofa, og
vi satte os til rette, k et glas i hånden, og blev præsenteret
for resten af selskabet.
Foruden værtsparret, var der et par på vores egen alder,
og en yngre mand, med et lidt aparte udseende. De
virkede allesammen sympatiske, og jeg var spændt på at
lære dem at kende, nu hvor jeg havde hørt så meget om
hvor interessante de var.
Jeg lænede mig derfor afventende tilbage i sofaen,
nippede til min vin, og begyndte at slappe af.
Den yngste af mændene lagde ud med at fortælle om
sig selv, og til min store overraskelse, fortalte han med
megen stolthed, at han var bedemand. Det ville jeg aldrig
have gættet, i hvert fald ikke ud fra hans udseende, som var
mildest talt outreret.
Vi havde aldrig mødt en rigtig bedemand før, i hvert
fald ikke under selskabelige forhold. Nu er det jo ikke hvad
man normalt forbinder med et spændende og interessant
erhverv, men det er selvfølgelig ikke til at vide, når man
ikke er inde i den verden.
Altså lod jeg mig synke endnu dybere ned i de bløde
puder i sofaen, tog en forsvarlig slurk af vinen, og lyttede
opmærksomt til hvad den unge mand havde at fortælle om
sin metier.
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Han fortalte med stor entusiasme, og det stod hurtigt
klart for os, at han opfattede sit arbejde som en kunstart.
Han var en form for avantgarde-kunstner, ifølge ham selv,
og det var nok det, værtsparret havde ment med at deres
venner var så kunstinteresserede.
Det ældre par, som viste sig at være bedemandens
forældre, lyttede med slet skjult stolthed til sønnens
beretning, og kom med små, opmuntrende udbrud på
rette sted.
Også værtsparret kappedes om at udstøde begejstrede
og bifaldende lyde, og at komme med uddybende
spørgsmål.
Det var egentlig ikke nødvendigt, den unge bedemand
fortalte med ildhu om sin kunst, han var nærmest ikke til at
stoppe igen. Jo mere han k talt sig varm, jo mere levende
beskrev han, hvordan han formåede at gøre en begravelse
festlig og fornøjelig bare ved sin blotte tilstedeværelse.
Det gjorde han ved at klæde sig sjovt på, forklarede
han. For eksempel kunne han nde på at iføre sig røde
læderbukser og lilla hat.
Han havde specialiseret sig i muntre og festlige
begravelser, og de pårørende elskede det, påstod han, og
tilføjede med et skælmsk smil, at en begravelse behøver jo
ikke at være så trist.
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Jeg tog en ekstra slurk af mit glas og forsøgte at smile
forstående.
Mine tanker begyndte at vandre, jeg huskede de
begravelser jeg selv havde været til, og hvor der hverken
havde været klovne eller balloner, men højtidelig alvor.
Jeg havde svært ved at forestille mig en munter
begravelse, og tænkte, at der så nok skulle andet, og mere
til, og andre begrundelser til, end bedemandens
påklædning.
Heldigvis blev jeg hurtigt revet ud af mine
spekulationer og dystre minder, for nu stak værtinden
hovedet ind fra køkkenet og forkyndte at vi kunne gå til
bords.
Mens vi fandt vores pladser, sænkede tavsheden sig
over selskabet, og nu føltes det pludselig langt mindre
muntert end de føromtalte begravelser.
Værten bredte sig for bordenden, og dominerede hele
selskabet med sin snak, mens værtinden vimsede nervøst
rundt og arrangerede.
De to halvvoksne sønner fungerede som tjenere, og de
tog deres opgave meget alvorligt, under faderens strenge
blik. Der var noget kunstigt over drengene, som et par
dresserede aber, og jeg k lidt ondt af dem. De virkede så
kuede.
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Borddækningen var stilfuld og ambitiøs, og det
overraskede mig lidt, at få serveret et blødkogt æg til
forret.
Værtinden forklarede dog straks, at familien lige havde fået
høns, og det var de meget stolte af.
Jeg blev næsten dårlig til mode ved at spise noget som
familiens kæledyr havde frembragt, og selv om et blødkogt
æg altid smager godt, synes jeg at der er lidt morgenmad
over det.
Derefter gik det slag i slag, re retter med det hele, og
værtinden havde fået røde kinder.
Mens hun var i køkkenet for at hente næste ret,
undskyldte hendes mand overfor gæsterne.
Min kone er jo ikke nogen stor kok, sagde han, men hun
kan godt lide at lave mad.
Med den bemærkning faldt han lidt mere i min agtelse,
og der blev en lidt pinlig tavshed omkring bordet.
Selv havde han ikke rørt en nger for at hjælpe til, og efter
nogle spredte bemærkninger om at maden da smagte
dejligt, fortsatte vi alle indædt middagen.
Tiden sneglede sig afsted, jeg skjulte en gaben og sneg
mig til at se på mit ur. Klokken nærmede sig et, vi kunne
godt tillade os at bryde op.
De andre gæster rejste sig og gik samtidig, som om de
havde ventet på et påskud.
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SKØR SOM GLAS
.......................................................................................
.
Så pludseligt alt kan ændre sig!
Alle de planer man har lagt, og alt det man syntes var så
vigtigt, kan blive skubbet i baggrunden i løbet af et par
sekunder.
Et par sekunders uopmærksomhed, eller måske ikke
engang det. Bare et sammenfald af uheldige
omstændigheder, skæbnens nger, hvis man tror på den.
Det var sådan det skete. Jeg ved stadig ikke helt
hvordan, måske skyndte jeg mig for meget, gik for hurtigt
mellem komfuret og køkkenbordet da jeg lavede mad.
Måske lå der noget på gulvet, som var skjult af isernes
mønster. Et ganske lille stykke æble måske. Eller også var
det mine sko, som jeg godt vidste var begyndt at blive lidt
blankslidte i sålen, men som jeg mente kunne bruges lidt
endnu.
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Jeg husker bare hvordan jeg pludselig ligesom hang i
luften. Nåede at føle mig dum. Det er utroligt så meget
man kan nå at tænke i brøkdelen af et sekund.
Jeg forsøgte at dreje mig i luften, for at lande på
benene som en kat. Det skulle jeg nok ikke have gjort, når
jeg nu ikke er en kat. Da jeg landede på gulvets hårde
iser, var mit venstre ben drejet ud til siden, med
knæleddet i en helt umulig vinkel.
Smerterne skar igennem mig, og jeg var ude af stand til
at røre mig, at rejse mig op.
Alligevel forestillede jeg mig ikke at det var særlig
alvorligt, jeg har ikke for vane at falde, og jeg havde aldrig
før brækket noget.
Da jeg ankom til hospitalet var mit knæ allerede svulmet
op til dobbelt størrelse, og blodet som havde fyldt leddet,
farvede huden sort, men smerterne var ikke så voldsomme
mere.
Jeg forestillede mig stadig, at jeg ville være på benene
igen i løbet af et par dage.
Det var først efter at være blevet røntgenfotograferet at
situationens alvor gik op for mig. En operation var
uundgåelig, og jeg blev indlagt med det samme. Straks
efter blev jeg kørt op på en stue, og efter en lang rundtur
gennem hvad der føltes som uendelige hospitalsgange og
40

op i elevatorer, anede jeg ikke mere hvor jeg befandt mig.
Derefter blev jeg parkeret i et rum hvor jeg lå alene og
ventede.
Der var måske noget smertestillende i det drop jeg
havde fået i armen, for mit knæ gjorde næsten ikke ondt
mere. Hele benet var blevet fremmed, som om det ikke
længere hørte til resten af min krop. Jeg kunne stadig føle
det, men på en mærkelig uvedkommende måde.
Engang i løbet af natten kom kirurgen for at hilse på
mig, og for at se hvad det var for en opgave han havde
foran sig næste dag.
Jeg må have sovet lidt på det tidspunkt, for da jeg slog
øjnene op, troede jeg først at der stod en enormt stor
gorilla bøjet over min seng, mørk og behåret. Der gik et
par sekunder før det gik op for mig at det var lægen. Han
var ellers venlig nok, men han så alvorlig ud, da han følte
på mit knæ.
Næste morgen var jeg lidt fortumlet, men jeg kunne
ikke gøre andet end at vente. Jeg begyndte også at blive
sulten, for jeg havde ikke nået at spise aftensmad inden jeg
kom på hospitalet, og jeg måtte jo ikke spise før efter
operationen.
Det blev lidt af en faste-kur, for det var ikke før sidst på
eftermiddagen at jeg blev kørt ned på operationsgangen.
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Sengen blev anbragt i et stort lokale, hvor jeg skulle
vente på at operationsstuen blev ledig, og gjort klar.
Det tog sin tid, og imens havde jeg tid til at se mig
omkring.
Jeg lå i en stor, uhyggelig hal, der mere lignede en
fabrik end et hospital.
Læger og sygeplejersker i grønne kitler løb travle rundt
mellem hinanden, og i den anden ende af hallen kunne jeg
skimte mennesker der lå på række på bårer. De så mere
eller mindre bevidstløse ud, og ind imellem k en af dem
smækket en iltmaske for ansigtet, hvorefter den
grønklædte ilede videre.
Det var en menneskefabrik, og jeg følte mig som statist
i en uhyggelig lm.
Der gik så lang tid at det føltes som en evighed. Lyden
af de travle skridt og skramlen af metalgenstande blev
kastet tilbage af de nøgne betonvægge, og da det endelig
blev min tur var jeg holdt op med at være bange for
operationen. Jeg ville bare væk herfra, alt andet var bedre
end at ligge hjælpeløs og vente på dette uhyggelige sted.
Min seng blev kørt hen i et hjørne, og nu begyndte tre
mennesker at kredse om mig.
De spurgte ere gange hvad jeg hed og hvornår jeg var
født, og det var jeg blevet spurgt om hele dagen, så nu var
jeg da ikke selv i tvivl om hvem jeg var.
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Alle spørgsmålene skulle måske forhindre at de
opererede den forkerte person, eller også skulle de vide
hvem jeg var, hvis jeg ikke overlevede operationen.
Det var nok stemningen i den uhyggelige hal der gav mig
den slags tanker, og måske var det bare for at berolige
mig, at de talte til mig hele tiden.
Jeg følte mig i virkeligheden ikke særlig urolig mere,
det punkt var jeg kommet over, nu ville jeg bare have det
overstået.
Jeg havde valgt at blive opereret under fuld narkose,
og det var nærmest en lettelse da jeg mærkede hvordan
jeg langsomt forsvandt ind i bevidstløsheden. Alting blev
blødt og lidt uldent inden jeg gled ud i rummet, som
snævrede sig ind til en tragt.
Så var jeg væk, og hvad der skete i de næste par timer
har jeg ingen anelse om.
Det næste jeg mærkede var, at der var en der rørte ved
min skulder, og jeg hørte en stemme der sagde at
operationen var gået godt. Jeg vendte langsomt tilbage til
virkeligheden, og huskede hvor jeg var.
Det havde været en stor og vanskelig operation, k jeg
at vide, bruddet var kompliceret, knæskallen var gået i re
stykker, og var nu blevet sat sammen med bøjler og
ståltråd. Jeg var heldig at jeg kunne beholde min egen

fi

fi

43

knogle, men jeg måtte være forberedt på, at helingen ville
komme til at tage lang tid.
Jeg blev derefter kørt op på en stue, igen gennem
lange gange og op med elevatorer, så i min lidt
omtumlede tilstand opgav jeg at nde ud af hvor jeg kom
hen.
Jeg kunne dog opfatte at jeg ikke kom tilbage til den
stue hvor jeg havde tilbragt natten og det meste af dagen.
I den nye stue var der to senge, og der var allerede en
dame i den anden seng.
Senere fandt jeg ud af at min medpatient lige var fyldt
hundrede år, det ville jeg ikke umiddelbart have troet. Hun
virkede yngre, måske på grund af hendes frisure, en
velklippet page.
Da jeg lærte hende bedre at kende kunne jeg dog godt
mærke at hun ikke var så ung.
Ind imellem var hun ikke helt klar i hovedet, og især om
natten kunne hun godt blive lidt desorienteret.
Hun vågnede op ere gange hver nat, og vidste ikke hvor
hun var. Så spurgte hun mig, meget hø igt som de este
franske damer er, om jeg måske kunne fortælle hende hvor
hun befandt sig.
Når jeg så forklarede hende at hun var på hospitalet, blev
hun helt forbløffet, og spurgte mig, hvorfor hun var det.
Så måtte jeg fortælle hende, at hun var faldet, og havde
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brækket et par ribben.
Derefter takkede hun mig mange gange for oplysningen,
men et par minutter efter, gentog hun sine spørgsmål.
Jeg k ikke meget søvn i den tid, jeg tilbragte på
hospitalet.
En nat var det særlig slemt.
Mistralen blæste voldsomt, og det tudede og raslede i
skodderne, og peb ind gennem de utætte vinduer.
Hospitalet var under ombygning, og udenfor vinduet stod
en kran og svingede frem og tilbage.
Jeg havde ondt i knæet, og det var svært at ligge
behageligt, når jeg ikke måtte bøje det. Jeg havde en stor,
stiv skinne på benet.
Hver gang det endelig lykkedes mig at falde lidt hen,
vågnede den gamle dame og råbte om hjælp. Hun var ude
af sig selv af skræk. Hun troede at hun var blevet spærret
inde fordi hun var blevet sindsyg.
Jeg forsøgte at berolige hende, men hun blev mere og
mere panisk, og forsøgte at klatre over de sengegærder,
der var blevet slået op for at forhindre hende i at stå op.
Til sidst måtte jeg tilkalde natsygeplejersken, som kom
efter et godt stykke tid, irriteret over at være blevet
forstyrret.
Det blev en lang nat.
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Efter fem dage blev jeg udskrevet, og tog afsked med
den gamle dame. Hun var helt trist over at skulle sige
farvel, men jeg glædede mig til at komme hjem.
Jeg frygtede også for det, for hvordan jeg skulle klare
mig derhjemme.
Jeg havde fået et par krykker, men selv om jeg havde
øvet mig lidt på hospitalsgangen, var jeg ikke særlig
rutineret i at bruge dem.
Trapperne var det værste, de krævede en helt særlig
teknik, som jeg endnu ikke mestrede særlig godt.
Det sværeste viste sig at være, at komme ind og ud af bilen
med strakt knæ, men til sidst lykkedes det, og jeg var
lykkelig over at komme hjem til de vante omgivelser.
Det kunne selvfølgelig have været værre.
En knogle kan vokse sammen igen, et sår kan lukke sig.
Det er ikke noget der varer evigt, sagde alle, og jeg
forsøgte også selv at tro det.
Jeg forsøgte også at tro på, at angsten ville forsvinde på
et tidspunkt, frygten for at falde og få det hele til at springe
op igen.
Alle sagde til mig, at jeg skulle passe på, og samtidig
sagde de, at jeg skulle sørge for at komme i gang igen.
Det var næsten det sværeste, den balance. Jeg følte
mig skør som glas, følte at jeg kunne gå i stykker som
ingenting.
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Et vindpust kunne vælte mig, og så ville jeg splintre som
tyndt glas. Det var den følelse jeg havde fået.
Da jeg kom hjem fra hospitalet med mine krykker og
stadig med en skinne som forhindrede mig i at bøje knæet,
og med lægens stemme i øret, som fortalte mig, at jeg
endelig ikke måtte falde, det var da det gik det op for mig
hvor mange trapper der var i huset.
Hvor mange forskellige niveauer, hvor mange trin, alt
sammen noget jeg skulle passe på, og som gjorde det
besværligt for mig at komme rundt i huset ved egen hjælp.
Det var en helt ny og skræmmende fornemmelse for
mig, jeg plejede at springe op og ned ad de trin uden
overhovedet at bemærke dem.
Hver dag kom der en sygeplejerske og gav mig en
indsprøjtning og skiftede forbindingen, så jeg nåede ikke
at kede mig eller føle mig ensom. Der var en tra k ind og
ud af huset som aldrig før. Venner kom forbi for at se til
mig, og ind imellem besøgene øvede jeg mig i at gå med
mine krykker.
Efter et par måneder k jeg skinnen af benet, og nu
skulle jeg til at lære at bøje knæet igen, og at have trænet
musklerne op.
Jeg havde troet at det værste ville være overstået når
jeg begyndte genoptræningen. Efter at have fået knust
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knæskallen, og at have fået sat den sammen med ståltråd,
kunne det umuligt blive værre.
Det var hvad jeg håbede, jeg troede endda at jeg ikke
behøvede at gennemgå en lang genoptræning.
Det kunne jeg vel selv klare, tænkte jeg. Jeg havde
forestillet mig, at smerterne gradvis ville blive mildere.
Måske ikke forsvinde helt, men blive erstattet af ubehag.
Jeg var forberedt på, at genoptræningen ville gøre mig
træt, og give ømme muskler i begyndelsen, men det var
ikke noget der bekymrede mig.
Det var før jeg stiftede bekendtskab med fysioterapiens
torturkamre. Strækbænkene og vægtlodderne der bliver
brugt til at trække de sammentrukne og spændte muskler
længere, så det føles som om brene er ved at sprænges.
Alt det var nyt for mig, og jeg tror at jeg ville have været
i stand til at tilstå hvad som helst under torturen.
Jeg vidste bare ikke hvad det var, jeg skulle tilstå.
At jeg havde været klodset nok til at falde?
At jeg, efter lægens ordre, havde tilbragt tre uger med
benet låst fast i en skinne, som forhindrede mig i at bøje
knæet?
Alt det tilstod jeg gerne, men det hjalp mig ikke.
Nu, hvor jeg skulle bøje knæet, kunne jeg ikke.
Musklerne nægtede at give efter. De holdt stædigt fast, og
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jo mere lodderne og snoretrækket arbejdede, jo stædigere
spændtes musklerne.
Jeg forsøgte at overtale min krop til at give efter på
trods af smerten, men re ekserne var stærkere end min
vilje.
Når smerten blev stærk nok, beskyttede musklerne
kroppen ved at holde igen.
Hvad skulle jeg gøre, det var en naturlig reaktion, og
selv om fysioterapeuten sagde at smerterne bare var noget
jeg bildte mig ind, at det alt sammen var i mit hoved,
fortalte min krop mig noget andet.
Stemningen derhenne, i torturkamrene var næsten
munter. Vi smilede til vores bødler og udholdt tappert
vores pinsler.
Vi forsøgte at muntre hinanden op, sagde at vi måtte holde
ud, at det var hårdt, men at der ikke var nogen anden
udvej.
Der var alle mulige skader, derhenne, lige så mange
forskellige mennesker, og alle aldre. Kvinder, der som jeg
selv var faldet på uforklarlig vis, børn der havde været for
vilde på cykel, der var sportsskader og arbejdsskader.
Jeg spekulerede på, hvorfor det ofte var kvinder der
faldt sådan, uden påviselig grund. Vi farer altid rundt, fra
det ene til det andet. Alle de små ting der skal gøres på en
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gang. Alle de ting man har i hovedet samtidig. Aldrig i ro,
hverken fysisk eller psykisk.
Nu hvor jeg havde været tvunget til at holde mig i ro,
havde jeg haft rigelig tid til at tænke over, hvad det var jeg
havde haft så travlt med.
Jeg huskede dårlig nok, hvad det var. Der var altid
noget jeg skulle nå til en bestemt tid, det var aldrig godt
nok.
Hos fysioterapeuten var vi alle lige, uanset alder og
erhverv. Vi var fælles om vores smerter, og om den tortur vi
måtte udholde, for at komme til at fungere normalt igen.
Engang i fremtiden. En fremtid der for mange af os
fortabte sig i det uvisse.
Hver dag nye pinsler, der skulle tvinge kroppen til at
give sig.
Belønningen efter at have udholdt en times smerte, var
en ispose på det mishandlede sted.
Næste dag gik det løs igen, så havde de udtænkt nye
måder at pine mig på.
Jeg vidste godt at det var til mit eget bedste, jeg ville jo
gerne blive mig selv igen. Jeg ville gerne kunne komme ud
og gå mine lange ture, og jeg ville gerne kunne løbe op og
ned ad trapperne uden at være bange for at falde.
Jeg ville også gerne engang glemme hele denne
vanvittige historie, selv om det betød at jeg igen ville
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komme til at rende rundt og gøre alle de små ting, som jeg
bagefter dårlig nok kunne huske hvad var.
Måske denne historie havde gjort mig klogere, bare lidt.
Måske havde den gjort mig bedre til at prioritere og
organisere.
Hvis man tror på, at der er en dybere mening bag det
der sker for en, at det ikke bare er tilfældigheder det hele,
så bliver det lettere at bære. Der er nogle erfaringer man er
nødt til at gøre, og somme tider skal der skrappe midler til,
før man standser op og lytter. Så kan det ske, at man nder
en ny indgang til tingene.
Måske opdager man, at man har brug for andre, og
hvor berigende det kan være.
Man mærker måske også, at andre ikke har brug for en, på
den måde man troede at de havde.
Jeg har ikke på noget tidspunkt følt, at mit uheld har
slået mig ud af kurs.
Jeg har følt skuffelse, fordi det har forhindret os i at
gøre de ting vi havde planlagt, men jeg har ikke på noget
tidspunkt mistet modet.
Måske var det i virkeligheden inden mit uheld, at jeg var
ude af kurs, på vildspor.
Jeg har altid forsøgt at være perfekt, det kan jeg ikke
mere, og på en måde er det en lettelse at kunne indrømme
det.
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DET BEDRE SELSKAB
....................................................................................
Allerførst bliver jeg vist nødt til at præcisere:
Når jeg siger bedre selskab skal det forstås med et stænk
af ironi.
Selskabet som sådan er ikke bedre end de este andre
selskaber, hvor folk nder sammen af en eller anden grund,
måske oftest af kedsomhed.
Det er mig der betegner det "bedre selskab", i gåseøjne,
fordi mange af deltagerne føler sig bedre, især bedre end
folk fra det land hvor de har valgt at slå sig ned.
Sådan var en af de cirkler vi blev involveret i, mens vi
boede i Frankrig.
Igen må jeg præcisere: vi havde ikke bosat os i Frankrig
fordi vi følte os bedre end franskmændene, og det var ikke
blandt vores franske venner at denne følen sig bedre
foregik.
Der var tale om en ret lukket cirkel, bestående af folk,
der med næsten professionel ihærdighed og dygtighed,
arrangerede middage og andre sammenkomster.
Mange af dem bestilte faktisk ikke ret meget andet end at
arrangere, og gå til selskaber.
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tilhøre det bedre borgerskab.
I virkeligheden var vi ikke specielt interesseret i, hverken
at tilhøre borgerskabet, eller at gå til selskaber der ofte kun
byggede på folks frygt for at være udenfor.
Vi havde vores eget liv, vores arbejde og vores øvrige
venner, men det kunne være svært at undslå sig, uden at
virke underlig.
Altså sagde vi ind imellem pænt ja tak, og ofte var det
også ganske sjovt, og underholdende, og desuden var en
del af gæsterne i disse selskaber med tiden blevet vores
gode venner.
De este i selskabet var englændere, men man kunne
blive inviteret med, hvis bare man talte engelsk.
Altså var vi, foruden englænderne, en blandet skare af
skandinaver, schweizere, amerikanere, og ind imellem en
enkelt franskmand der talte tilstrækkelig godt engelsk til at
blive accepteret.
Det var undtagelsen der bekræftede reglen, for de
este franskmænd hverken kan, eller vil tale engelsk.
Det er det samme med englænderne, de hverken kan eller
vil tale fransk.
Der er selvfølgelig undtagelser, men de er få. De kan godt
lære ordene, nogle af dem, men det er som om deres
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At gå til selskab var noget man skulle, hvis man ville

tunger eller læber, eller hvad det nu kan være, ikke er
bygget til at udtale dem.
Deruden er der jo det nurlige ved det franske sprog,
at trykket skal lægges på sidste stavelse, og det er
simpelthen fysisk umuligt for en englænder.
Så er det at franskmændene får det særlige udtryk i
ansigtet, og det lille grin i mundvigene, der viser at de ikke
forstår et klap, men at de nder det ustyrlig komisk.
Englænderne, til gengæld, forstår ikke at
franskmændene ikke forstår. De nder franskmænd så
arrogante, og en lille smule dumme, og det får bare
franskmændene til at grine endnu mere.
På den måde kommer de ingen vegne, og det er en af
grundene til at de engelsktalende cirkler er opstået.
Som fælles front mod barbarerne, der ikke engang kan
tale ordentligt.
I de engelsktalendes kreds mødes man til en middag
eller bare til en mere uformel drink.
Man taler om de franske håndværkere, som alle har brug
for til at reparere de store gamle huse, men hvor det er
svært at nde nogen der taler engelsk.
Man taler om hvilke restauranter der er gode, fordi
tjenerne taler engelsk, hvilke butikker, læger, bilværksteder
mm. man kan gå til fordi de taler engelsk.
Man taler om hvilke biografer der viser engelsktalende lm
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este englændere ganske uforståelige.
Det nytter ikke noget at vi danskere nægter at lære
fremmede sprog. Der er jo ikke mange andre end
danskere der taler dansk, men det er måske i virkeligheden
vores held.
Vi bliver nødt til at lære sproget i det land hvor vi
vælger at bo, men det giver os så i tilgift en masse fordele.
Ikke alene kan vi tale med folk, naboer, handlende og
franske venner, vi kan også se de mange gode, franske lm.
Vi kan læse alle de mange franske bøger, som kun
koster det halve af hvad bøger koster i Danmark, og vi kan
frit vælge restauranter, læger, butikker, og alt det andet.
Vi var altså lidt udenfor normen, når vi var til fest i det
bedre selskab, men vi smilede og nikkede indforstået når
englænderne talte om de uforstående, og uforståelige
franskmænd, det var ikke umagen værd at protestere.
Det var jo, når alt kom til alt, ikke andet end
selskabssnak, så vi slappede af og nød festerne, som i det
store og hele var ganske underholdende.
De engelsktalendes kreds var i konstant bevægelse.
Nye medlemmer kom til, andre yttede, og ofte kendte vi
ikke ret mange af de øvrige gæster. .
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der ikke er synkroniserede, for de franske lm nder de

Vi cirkulerede, og blev præsenteret for et uoverskueligt
antal nye mennesker, som vi muligvis aldrig kom til at se
igen.
Der blev stillet de sædvanlige spørgsmål, om hvor man
kom fra, hvor længe man havde boet i landet, og hvad man
lavede.
Mange af englænderne var pensioneret, og var yttet til
Frankrig med en god klat på kistebunden, det var vi ikke.
Vi var altså på ere punkter et par outsidere, og når vi
fortalte at vi var kunstnere, førte det uvægerligt til ere
spørgsmål.
Som par blev vi nu præsenteret som kunstneren, hvis
kone også malede lidt.
Konen, det var mig, og fra at være maler, kort og godt,
var jeg nu blevet til medmalende hustru.
Det var den gamle historie om igen, kvinder kan ikke
være kunstnere. Kvinders måde at skabe på, er ved at føde
børn, basta! Det må være tilstrækkeligt, vi skal ikke komme
her og møve os ind i kunstens verden, hvor mændene er
eneherskere.
I begyndelsen kastede jeg mig ufortrødent ud i en
diskussion, for at forsvare kvinders evne, og ret til at
udtrykke sig billedmæssigt, men nu orkede jeg ikke den
diskussion længere, og skyndte mig at cirkulere videre.
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EN RIGTIG DAME
...........................................................................................

Der er nogle ting som gør at jeg aldrig bliver en virkelig
dame.
Den første ting er, at jeg ikke kan bære en håndtaske, altså
en af dem der skal bæres i hånden, eller hænge let og
elegant fra armen, med albuen og håndleddet bøjet i den
rigtige, yndefulde vinkel.
Det er ikke en af den slags tasker man hurtigt kan
slynge over skulderen hvis man får brug for at skrive under
på et papir, eller betale for et indkøb. En virkelig dame kan,
uden synligt besvær klare den slags bagateller, mens
tasken svinger ganske let, næste umærkeligt på armen.
Jeg har virkelig gjort forsøg med den slags tasker, men
er altid endt med at stille den fra mig på gulvet i en kritisk
situation, og så er det damede straks gået af den.
Den næste forhindring er, at jeg ikke kan gå med en
silkeskjorte, hvilket ellers er topmålet af skødesløs
elegance. Det er iøvrigt ret ligegyldigt om skjorten er af
silke, eller af et hvilket som helst andet materiale.
Så snart jeg tager den på, får den sit eget liv.
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Ligegyldig hvor omhyggeligt jeg stopper den ned
under linningen på mine jeans eller min nederdel, tager
det nøjagtig tre sekunder for den at vriste sig løs og
begynde at vandre rundt på min krop.
Den kryber op foran og ned bagpå, eller omvendt. Den
snor og vrider sig, kraven kryber op om ørerne eller ned
mellem skulderbladene.
Det er tydeligt, at den forsøger at udmatte mig, så den
kan vende tilbage til sin vante plads, på bøjlen i skabet.
Det er nok også der, at den ser pænest ud.
Hvis jeg har været så uheldig at være kommet afsted,
ud af huset, med skjorten på, så ender det som regel med
at jeg hiver den udenpå underdelen og lader den hænge
løst.
Det ser måske nok skødesløst ud, men ikke særlig elegant,
og slet ikke damet.
Den tredje ting handler om smykker. Jeg har aldrig
kunne nde ud af at sætte en broche.
Jeg har indtil ere af slagsen i forskellige stilarter.
Gamle brocher, som jeg har arvet efter min mormor, store,
markante brocher af sølv, små diskrete guldtingester, og
fantasifulde kunsterbrocher.
Jeg begynder altid med beslutsomt at stikke nålen ind i
stoffet, et sted mellem skulderen og kravebenet.
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Et blik i spejlet.
Det er helt galt. Enten hænger tingesten alt for langt
nede, eller også sidder den så højt, at det ser ud som om
den pønser på at krybe over min skulder, for at gemme sig
på ryggen.
Jeg forsøger igen, og sætter den dennegang kækt på
skrå. Virkningen er skuffende. I stedet for at se kæk ud,
hænger den ynkeligt, og ser ud som om den er ved at
falde af.
Tredje gang beslutter jeg at prøve med lukkede øjne.
Måske den slags skal gøres intuitivt.
Forkert igen. Når jeg åbner øjnene, ser jeg brochen
frejdigt, med hovedet nedad, på vej ned i lommen på min
jakke.
Næste stop for brochen er kommodeskuffen.
Så er der hattene, som fortjener et helt kapitel for sig
selv.
Jeg elsker dem. Allesammen, uden undtagelse.
Store, bredskyggede Diva-hatte, som næsten dækker
det ene øje, frække herrehatte som helst skal sidde lidt på
skrå, og lidt ned i panden, stråhatte i alle afskygninger og
kasketter i forskellige stilarter.
Alt det der kan sættes oven på hovedet, som prikken
over i'et. Undtagelsen er de varme strikkede huer, som kan
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trækkes godt ned over ørerne, og som er uundværlige i
snestorm.
Det er så også det eneste jeg har lyst til at bruge dem til.
På trods af min store begejstring for visse
hovedbeklædninger, lykkes det mig kun ganske sjældent
at få en hat med over dørtærskelen.
Det er et mysterium, en hat er jo ikke beregnet til, at
man skal have den på indendørs, hjemme i sit hus.
Mærkeligt nok er inde i huset, det eneste sted hvor jeg
føler mig godt tilpas med hat på. Det er ikke fordi jeg går
rundt med hat på derhjemme, slet ikke, hovedprydelsen
kommer altid på i sidste øjeblik, lige inden jeg skal ud af
døren.
Jeg ser mig i spejlet på vej ud, det ser ot ud med
sådan en hat, den fuldender mit look. Derfor forstår jeg
ikke, hvorfor hatten aldrig kommer med udenfor, men
ender et eller andet sted indenfor døren, mens jeg selv
vandrer glad og lettet udenfor, med håret i vinden.
Jeg har ikke givet op endnu. Med jævne mellemrum
forsøger jeg igen, så hvis i møder en dame i silkeskjorte,
med en broche på den ene skulder, en elegant taske over
armen og en stor hat på hovedet, så er det muligvis mig.
Jeg tror det nu ikke!
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ROTTEN
...................................................................................
Jeg har ikke for vane at tale ondt om andre mennesker.
Jeg kan godt være ironisk, men rigtig ondskabsfuldhed
ligger mig temmelig fjernt. I det store og hele forsøger jeg,
så vidt muligt altid at fokusere på de gode sider hos mine
medmennesker.
Det er dog sket, at jeg med tiden har ophobet så meget
irritation i mig, at jeg er blevet ude af stand til at se et
eneste positivt træk hos en person, således at mine
ironiske udtalelser har fået en mere bidende karakter.
Det var tilfældet med vores naboer i Frankrig, hr. og fru
Ledoux.
Huset de boede i lå klistret, med den ene side op til vores
hus, således at vores vægge mod nord, stødte direkte op til
en lille, smal gård tilhørende familien Ledoux. Det betød, at
selv om vi helst ville være fri, kunne vi ikke undgå at høre
hvad der foregik derinde.
Heldigvis for os, var nabohuset kun beboet et par
måneder om året. Familien var fra Belgien, og der boede
de fast, huset her var deres feriehus.
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Navnet Ledoux, betyder vel egentlig noget i retning af
den milde, men man skulle endelig ikke lade sig narre, der
var ikke meget mildhed der.
I begyndelsen var vi egentlig ret positivt indstillet
overfor vores nye naboer. Vi kunne godt mærke at det nok
aldrig blev vores bedste venner, men vi håbede på, at vi
ville kunne leve fredeligt, side om side, på hver sin side af
muren.
Den vildfarelse kom vi hurtigt ud af.
Monsieur Ledoux var en indskrumpen, vissen ældre
mand, med små ondskabsfulde øjne.
Han gik gammeldags klædt, som en kontorist fra forrige
århundrede, altid med den samme mellemgrå sweater, og
grå bukser. Det var kun ved ankomsten, for så snart han
kom til sit feriehus, iførte han sig, foruden den ternede
skjorte, som han havde rullet op til over albuerne, et par
shorts, der var ultrakorte, og som ville have fået ham til at
ligne et forvokset barn, hvis ikke det havde været for hans
tynde, blege gammelmandsben, og de grå sokker i brune
snøresko.
Når han talte med folk han gerne ville indynde sig hos,
smiskede og smaskede han, mens han vred og gned sine
tørre hænder, med en lyd som det skællede skind på en
øgle.
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Når han derimod var vred, eller følte sig overlegen,
hvislede han som en slange, og talte koldt og nedladende.
Det var mest sidstnævnte tone han anvendte overfor os,
uvist af hvilken grund, det fandt vi aldrig ud af.
Øgenavnet, Monsieur le Rat, som vi gav ham da vores
irritation nåede en vis grad, kom helt af sig selv.
Der var virkelig noget rotteagtigt over både hans
udseende og hans væsen.
Selvfølgelig kaldte vi ham ikke hr. Rotte når han hørte
det, man er vel velopdragen, men vi kaldte ham det
indbyrdes, for at afreagere på en eller anden måde.
Hver sommer, så snart han og konen ankom for at holde
ferie i deres hus, begyndte han straks at fare emsigt rundt,
for at nde et eller andet at klage over, og helst noget som
han kunne få os til at betale for.
Han spejdede efter løse teglsten i vores tag, eller løse sten
i vores mur, sten som han mente kunne falde ned og
ramme ham i hovedet.
Ofte gik der kun et kvarter efter at han og konen var
ankommet, før vi hørte hans trin på trappen.
Engang kom han triumferende ind til os og ringede på.
I hånden havde han en sten på størrelse med en
hasselnød, som han sejrstolt holdt frem i strakt arm, og
bedyrede at den havde været nær ved at slå ham og hans
familie ihjel.
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Den havde ganske vist ikke ramt nogen, for han havde
pillet den ud af muren inden den faldt ned, men han mente
at den godt kunne have fundet på det, og at det nu var på
tide, at vi k pudset hele muren op, så den blev glat og
pæn.
Vi lovede at undersøge sagen, og skyndte os at puffe ham
ud af døren og lukke den efter ham, for at slippe for hans
forfærdelig, dårlige ånde.
Vi vidste godt hvad det handlede om, han ville have os
til at betale for istandsættelsen af hans lille gård.
Rottens kone var grov i trækkene og blegfed. Når hun
talte, var det med en klæbrig, del stemme, men det var
tydeligt at høre at det var falsk. Hun var lige så usympatisk
som sin mand.
I virkeligheden burde jeg have ondt af fru Rotte. Hun lå i
evig krig med sin rotte af en mand, og desuden, eller
måske netop derfor, led hun af depressioner.
Det var ikke kønne ting vi hørte inde fra rottefamiliens
hus, om sommeren når det var så varmt at alle vinduer stod
åbne.
Vi troede i starten at det ville være nok at lukke
vinduerne for at lukke lydene ude, men vi opdagede snart
at der skulle mere til, vi slap altså ikke for at høre deres
daglige kampe.
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Vi ville have givet meget for at slippe for at følge med i
rotteræset derinde, og det ville de andre naboer i
landsbyen også. Vi fandt senere ud af at vi ikke var de
eneste ofre.
Det startede punktligt, klokken halv syv hver morgen.
Først hørtes en høj, langtrukken jamren fra fru Rotte, en
lyd der gik gennem marv og ben, og som var så uhyggelig
at den ville have været yderst virkningsfuld i enhver
gyser lm.
Det var selvfølgelig synd for hende, det lød som om
hun var ved at blive pint til døde, men straks efter skiftede
stemmen karakter, når hun kaldte på sin mand, som
åbenbart hed Robert til fornavn.
Så var det altså ikke ham der pinte hende, det var da
altid noget.
Første kaldetone var nærmest klynkende og jamrende,
men efter andet eller tredje forsøg, blev stemmen mere
arrig.
Nu råbte fru Rotte af sine lungers fulde kraft, og den var
ikke ringe, det må have kunne høres vidt omkring. Eftersom
hun ikke kunne nå selve manden, trak hun hans fornavn ud
til en lang skinger tone: Robææææææææææææææiii!
Skreg hun.
Hun måtte gentage sit primalskrig adskillige gange, før
der endelig, fra en fjern krog af huset, hørtes en lavmælt
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snerren, som af et lurende rovdyr der gør sig klar til
angreb.
Hvis ikke vi, på den anden side af muren, allerede var
vågne, så var vi det i hvert fald nu. Det var ikke den mest
rolige og romantiske måde at starte dagen på.
Ja, jeg kommer, lød det endelig indædt fra rovdyret i
husets mørkeste krog. Sætningen blev afsluttet med endnu
en snerren og et par eder, sagt gennem sammenbidte
tænder.
Men han kom ikke, ikke endnu.
Måske nød han at trække pinen ud, overfor sin stakkels,
hårdt prøvede hustru. I hvert fald lod han den frustrerede
kvinde skrige endnu et par gange, inden han langsomt og
tænderskærende, med slæbende skridt begav sig afsted.
Det var bare optakten, en slags opvarmning inden de
egentlige kampe, der varede resten af dagen.
Dagens første konfrontation begyndte med en sagte
mumlen, afbrudt af høje eder og forbandelser.
Fruen beskyldte sin mand for alverdens ting, og han
svarede lige så indædt igen. Hun hylede at han stank, og
det kunne hun sige i utallige varianter og tonefald, og hun
havde sikkert helt ret i sine beskyldninger.
Nu var det så herrens tur til at tage til genmæle. Han
lagde hårdt ud med en opfordring til hende om at lægge
sig ned og dø.
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Derefter bebrejdede han hende, at de ikke havde haft
sexuelt samkvem i umindelige tider, og dette fandt han
åbenbart var grund nok til at han ønskede hende død.
Jeg forestillede mig, at fruens manglende sexlyst,
måske var en følge af mandens kropslugt og dårlige ånde,
men jeg undlod at stikke hovedet ud af vinduet og spørge.
Hvad de ellers foretog sig under deres daglige ritualer
ved jeg heldigvis ikke, der hørtes stadig høje snerrende
lyde, og ind imellem brølede fru Rotte som et såret dyr.
På det tidspunkt havde jeg for længst smækket alle
vores vinduer i, men lige meget hjalp det, lydene trængte
igennem vores metertykke stenmure. Hele landsbyen var
ufrivillige tilhørere til dramaet, men vi var så uheldige at
være i første parket.
De første gange jeg hørte lydene derinde fra, troede
jeg virkelig at der var en der var ved at blive slået ihjel. Jeg
overvejede alvorligt at ringe efter politiet, men da jeg lidt
efter så de to stridende parter tage i byen sammen, begge
i god stand, var jeg glad for at jeg ikke havde gjort det.
Og dog, jeg skulle nok have ringet, om ikke andet så for
at klage.
Et par gange om ugen kørte rotteparret på ud ugt, og
så sad fruen glad og fornøjet i bilen med sin håndtaske på
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skødet. Ingen ville have gættet på, at hun få øjeblikke
forinden havde skreget som om hun var ved at blive
myrdet.
Når der var messe i den lille kirke der lå overfor vores
hus, på den anden side af kirkepladsen, var rottefamilien
først på pletten, i deres stiveste puds, og med deres
frommeste mine.
Så skete det engang imellem at fruen var blevet så opstemt
efter kirkegangen, at hun gik derhjemme og nynnede
brudstykker af en salme, men ak, idyllen varede kun kort,
snart var alt ved det gamle, med hyl og skrig.
Når fru Rotte var for udmattet til at skændes, trak hun
sig tilbage til sit værelse i kælderen, og så kedede hr. Rotte
sig.
Han fandt da enten sin slibemaskine frem, og sleb på
stenene i sit hus, med en lyd som hundrede tandlægebor
der arbejdede på højtryk, eller han fandt et påskud til at
genere os.
Vi hørte klokken ringe udenfor døren, og vidste straks at
det var ham, vi vidste bare ikke hvad han havde fundet på
dennegang.
Vi kunne selvfølgelig lade som om vi ikke var hjemme,
men vi vidste hvor ihærdig han var, og vi havde heller ikke
lyst til at gå og gemme os.
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Engang havde vi dog fået nok, og havde bundet knude
på den kæde man skulle trække i for at få klokken til at
ringe. Rotten var en lille mand, og lidt efter så vi ham stå og
hoppe og springe for at nå op til kæden, men det lykkedes
ikke.
Når vi åbnede for rotten, stod han udenfor, sydende af
iver, mens spyttet stod ud af munden på ham.
Han nærmest råbte, at vi måtte skynde os at komme med
ham.
Han k det til at lyde som om huset var ved at falde
sammen, og vi gik modstræbende med ham ind i den lille
trange gård. Her begyndte han straks at opremse alle de
reparationer han syntes vores hus trængte til.
Somme tider havde han spottet en tagsten som han syntes
lå lidt skævt, og til andre tider var det igen muren han
havde set sig gal på.
Han mente desuden at det var på tide at vi k gjort hele
facaden på vores hus i stand, så det passede bedre i stilen
til hans.
Desværre for ham var vi glade for vores facade, og brød
os ikke meget om rotteredens stil.
Vi var efterhånden godt trætte af rottens evindelige
klager, og besluttede at nu måtte det være slut.
Heldigvis var vi gode venner med byens borgmester, som
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samtidig var vores murer. Han havde allerede lavet mange
ting i vores hus, så han kendte det ud og ind.
Derfor bad vi ham en dag om at gå med os ind til
familien Ledoux, for at se hvordan det stod til med vores
mure og vores tag, om de virkelig var i så dårlig stand som
naboen påstod.
Vi gik altså hen til rottehullet alle tre, med
borgmesteren i spidsen.
Da vi havde ringet på et par gange, åbnede fruen
omsider døren og spurgte, lidt spidst, hvad vi ville.
Da vi havde fremført vores ærinde, begyndte fru Rotte
at råbe på sin mand med høj, skinger røst.
Intet svar, huset var tavst som graven. Det var lidt
mærkeligt, for der var kun en udgang, og den stod vi foran,
tre mand høj.
Rotten gemte sig.
Omsider opgav fruen at lokke ham frem, og bød os
modvilligt indenfor i gården.
Vores ven, murer og borgmester, gennemgik grundigt
både muren og taget, men fandt ingen fejl og mangler.
Begge dele var i n stand, og havde ikke brug for
reparationer.
Vi takkede fruen og gik igen, og så snart vi var kommet
udenfor, brød vi alle tre ud i latter.
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og luret, uden at turde komme frem.
Siden den dag var det slut med klagerne fra monsieur
le Rat. Lydene derindefra fortsatte indtil ferien var forbi, og
derefter sænkede freden sig igen over byen.
Rotteparret tog hjem til Belgien, og de eneste rotter der
nu var tilbage, var nogle små pæne nogen, der
sommetider legede cirkusartister, når de svingede sig i
Lindetræets tyndeste grene, på jagt efter små blade de
kunne spise.
De små rbenede rotter, generede mig langt mindre
end de tobenede, og de tobenede ville først vende tilbage
ere måneder senere.
Alt åndede fred, endelig!
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Vi vidste at rotten havde stået et eller andet sted i huset
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SYDFRANSK VINTER
............................................................................................

Vågner tidligt, men bliver liggende og venter på lyset,
som langsomt kommer krybende, koldt og klart.
En iskold vind suser omkring hjørnet, jeg hører den
hvisle mod stenene, og trænge ind gennem sprækker og
revner. Mistralen er umulig at lukke ude, den trænger ind
gennem selv de mest usynlige åbninger.
Den løber som en kold, rislende bæk over gulvet, og
jeg forsøger at udskyde det øjeblik hvor jeg må sætte
fødderne ned på den kolde ade.
Lyset tager til og kalder på mig. Et svagt, rosa skær
breder sig over himlen, og Pinjernes silhuetter begynder at
få farve. En mørk, næsten sort grøn mod den lysende røde
himmel.
I køkkenet trækker jeg gardinerne til side, og ser ud på
den øde plads foran huset.
De tre gamle Akacietræer som står derude tegner sig
mørkt mod himlen, og strækker de krogede grene op mod
lyset. Stammerne er furede, knudrede, og næsten hule,
men på trods af kulden og blæsten, har de stadig lidt af
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deres løv tilbage. Vinden løsner de små gule blade og
lader dem yve rundt i cirkler, stadig højere op mod
morgenhimlen.
Et øjeblik troede jeg at det var snefnug, bladenes
bevægelser ligner sneens dans, når en storm får fnuggene
til at hvirvle rundt i luften.
Jeg fryser lidt, måske ved tanken om sneen, som ikke er
langt væk. I bjergene sner det allerede, og vi kan vente det
her også, når som helst.
Jeg kryber sammen ved det åbne ildsted, og varmer
hænderne på den dampende kop. Ilden gløder rødt, og
vinden får ammerne til at stige op mod skorstenen.
Dagen er begyndt, hunden skal have sin morgentur, så
jeg klæder mig varmt på og går udenfor.
Lyset et blevet stærkere og himlen er blevet køligt blå.
Solen er endnu ikke nået helt op over hustagene, og nede i
de smalle gader er der skygge. Den kolde, tørre vind går
gennem marv og ben, den kryber ind under min frakke.
Jeg går langs husmurene og forsøger at gemme mig
for vinden, der synes at komme fra alle retninger på samme
tid.
Byen er øde, vi er ikke mange tilbage her om vinteren,
og de der er, holder sig indendøre på sådan en kold
morgen.
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Jeg skynder mig hjem, og gen nder mit atelier som jeg
forlod det i går. Billederne står parat langs væggene,
ventende.
Lyset i mit atelier er perfekt om vinteren, skarpt og klart.
Udenfor hyler Mistralen og får skodderne og tagstenene til
at klapre, men inde i atelieret er der varmt og lyst.
Mens jeg maler får jeg en fornemmelse af at be nde
mig et sted mellem drøm og virkelighed, mellem realitet
og fantasi. Det er en form for selvforglemmelse, der får
tiden til at stå stille.
Om eftermiddagen skinner en mild sol, som lokker os
ud af huset. Vi beslutter at gense et landskab, et sted vi ikke
har været længe.
Vi gen nder den vilde natur, duften af Buksbom som
fylder luften, den tunge, mættede duft. Variationen af
planter, af grønne toner, i kontrast til den gråhvide klippe,
delvis dækket af olivengrønt lav og mos. Der vokser
stedsegrønne buske overalt, og kraftige vedbendranker
hager sig fast i klippevæggen.
Stien som snor sig ned mod oden dybt nede, er
dækket af skarpe sten, splinter som er slået af klippen
højere oppe.
De høje, glatte klippevægge til højre for stien. Til
venstre faldet ned mod slugten, som gør mig svimmel.
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Kløften er som et ar i landskabet, som et snit gennem
klippen.
Skriget fra en Ravn ænger luften, og bliver kastet
tilbage mellem klippevæggene.
Floden lyser dybt nede, som et snoet bånd af sølv.
Jeg føler en let svimmelhed.
Visse steder har regnen vasket dele af stien væk, ned i
kløften. De løse sten på stien, ruller væk under vores
fødder og fortsætter ned i dybet med en raslende lyd.
Stedet giver mig en følelse af afsked.
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JEANINE
.....................................................

Travle dage, udstillinger der nærmede sig og malerier
der skulle gøres færdig.
Håndværkere i huset til en større ombygning.
Jeg forsøgte at lukke alt ude, og koncentrere mig om
maleriet.
Da støvet havde lagt sig efter håndværkerne, havde det
lagt sig smukt til rette på møblerne, på gulvene, ja selv inde
i skabe og skuffer.
Mine billeder var stadig ikke færdige, tiden ilede og
stressen sneg sig stadig nærmere.
Jeg forsøgte at gøre det hele på samme tid, men når
jeg malede havde jeg dårlig samvittighed over støvet, og
når jeg forsøgte at fjerne noget af det, k jeg nervøs
hjertebanken over malerierne som stod og ventede og
gallerierne der ringede og spurgte om de snart k billeder.
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Det var en ond cirkel, og jeg måtte se i øjnene at jeg
måtte have hjælp.
Da der jo ikke var nogen der kunne male billederne for
mig, var det altså rengøringen jeg måtte have hjælp til.
Tanken var mig fjern. Jeg har altid gjort alting selv, og
havde aldrig forestillet mig, at jeg en dag skulle ansætte
nogen til at gøre rent.
Derfor tøvede jeg lidt, men så sagde jeg til mig selv, at
det jo kun drejede sig om en kort periode, indtil jeg var
færdig med malerierne, og der igen var faldet ro over
huset.
Jeg begyndte altså at spørge rundt omkring, om nogen
kendte en sød dame, der kunne give mig en
håndsrækning, mod betaling naturligvis.
Det endte med at blive byens borgmesterfrue, der satte
mig i forbindelse med Jeanine.
Den dag min kommende hushjælp skulle komme til
samtale, var jeg lidt nervøs over den uvante situation, og
meget ov over at skulle vise huset frem i al dets støvede
pragt.
Jeg foreslog at hun kun skulle tage sig af gulvene, så
kunne jeg nok selv klare resten, men Jeanine inspicerede
det hele, fra kælder til kvist, og syntes ikke at lade sig
afskrække.
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Hun lovede at tage sig af det hele, og det eneste hun
spurgte om var, om jeg ønskede gulvene blanke eller
matte.
Vi k en kop kaffe, blev enige om en pris, og fastsatte
hvilken dag om ugen hun skulle komme.
Jeg havde fået hushjælp.
Dagen kom, og jeg kunne godt se at min ide om at hun
skulle nøjes med gulvene var helt malplaceret, for så snart
Jeanine var kommet inden for døren, begyndte hun at
skure højt og lavt: ruderne, dørene, radiatorerne og
møblerne, og så selvfølgelig gulvene, som hun gned over
med en fugtig klud, imprægneret med et specielt
rengøringsmiddel som lugtede meget kraftigt.
Det gjorde klinkerne meget blanke, men ikke specielt
rene, fandt jeg senere ud af.
Jeanine havde en anden måde at gøre rent på, end den
jeg var vant til. Det var muligvis en mere professionel
måde, hun havde tidligere gjort rent på kontorer og
fabrikker.
Engang imellem sneg jeg mig til at skure gulvene med
vand og sæbe ind imellem Jeanines ugentlige besøg, men
det var først senere.
I starten gav jeg med glæde ansvaret fra mig, og lod
Jeanine overtage styringen af kost og spand.
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Jeg fandt hurtigt ud af, at der var rum i huset Jeanine
foretrak frem for andre.
Hun kunne godt lide at gøre rent i køkkenet, for imens
k vi en kop kaffe og snakkede lidt. Derfor var
køkkenbordet og skabene der, altid ekstremt rene.
Til gengæld var hun mindre begejstret for det rum, hvor
væggene var dækket med bogreoler.
Hun tørrede bordet af, og fjernsynet. Hun støvsugede
og vaskede gulvet i biblioteket, men selve bøgerne rørte
hun aldrig.
For Jeanine var bøger unyttige støvsamlere, som
fornuftigt arbejdende folk ikke skulle spilde tid på.
Hun syntes at det var tegn på dovenskab at læse, og
engang sagde hun endda at folk der læste bøger var en
slags narkomaner, bøger er som drugs, sagde hun.
Det var i orden at se fjernsyn, og bruge timer på
internettet, men at læse, det var spild af tid.
En dag spurgte jeg Jeanine om jeg havde stavet
hendes navn korrekt, og til min overraskelse svarede hun,
at det vidste hun ikke. Måske skulle det staves Janine,
måske Jeanine, det havde hun aldrig fundet ud af, og
iøvrigt var hun ligeglad.
Det ene kunne vel være lige så godt som det andet.
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Hun havde ikke fået store chancer hvad det boglige
angik, hendes far havde taget hende tidligt ud af skolen, så
hun kunne tjene til livets ophold.
Hun havde kun læst en enkelt bog i sit liv, og den viste
hun mig stolt, og tilbød mig at låne den. Jeg læste den
pligtskyldigt, og hvis det var det eneste hun kendte til
bøger, forstod jeg godt at hun syntes at det var spild af tid
at læse. Men det sagde jeg naturligvis ikke til hende.
Det gik bedre med at regne, det havde hun ingen
problemer med, faktisk tror jeg at hun regnede bedre end
jeg, og hun klarede sig også udmærket på computeren.
Selv om Jeanine dårlig nok kunne læse og skrive, skulle
man endelig ikke tage fejl, og tro at hun var dum. Hun
forstod at klare sig, og der var ingen der kunne løbe om
hjørner med hende.
Hun holdt mig informeret om alt hvad der foregik i
omegnen, og blandt vores fælles bekendte. Hun var en
omvandrende informationscentral, og hvad enten jeg ville
det eller ej, skulle jeg have alt at vide.
Hun vidste hvem der var blevet gift, og hvem der var
blevet skilt. Hvem der var venner, og hvem der ikke
længere var på talefod. Hun vidste hvor meget prisen på
fyringsolie nu var steget, og hun kendte de bedste og
billigste steder at købe ind. Hun vidste også præcis hvornår
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jeg ikke risikerede at glemme det, så der kom strafrenter
på.
I mere end tyve år hjalp Jeanine mig med at holde det
store hus, og jeg må indrømme at jeg ikke havde noget
imod at slippe for rengøringen, der var så mange andre
ting, jeg hellere ville bruge min tid til.
Hun begyndte hurtigt at omtale os som sine danskere
overfor andre, og i det hele taget sagde hun "min" om
næsten alting: min støveklud, min gulvspand og mine
gulve, skønt gulvene var vores, og rengøringsartiklerne var
nogle jeg selv havde købt til formålet.
Jeanine yndede at omtale sig selv som en "hus-fe", men
i mine øjne var det så som så med det fe-agtige. hun var en
robust, lidt rkantet kvinde, med begge ben solidt plantet
på jorden. Jeg havde svært ved at se hende for mig,
yvende rundt og agere fe.
Jeanine var af spansk oprindelse, hendes far var en af
de mange spaniere der var kommet til Frankrig for at
arbejde, og han havde arbejdet i kulminen i Alès.
Man sagde om spanske kvinder at de snakkede så meget,
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husskatten forfaldt, og hun mindede mig altid om det, så

at selv under vand, ville de blive ved med at bruge
munden.
Jeanine var ingen undtagelse, hun elskede at snakke, og
hun kunne sagtens lade munden løbe mens hun pudsede
og polerede.
Kun en gang blev der gjort rent i stilhed, Jeanine havde
mistet stemmen. Det virkede helt forkert, og så snart hun
havde fået stemmen igen, fortsatte hun hvor hun havde
sluppet, kun endnu hurtigere end før, for at få indhentet
det forsømte.
Jeanines ankomst til den ugentlige rengørings-seance,
var et særligt ritual. Hun begyndte at snakke allerede inden
jeg havde nået at åbne døren helt, og hendes stemme var
skruet op i sit allerhøjeste leje.
For det meste lagde hun ud med en kompliment til husets
frue, mig.
" Oh, elle est toute belle", kurrede hun, og det var hvad
enten jeg var iført mit stiveste puds for at gå ud, eller mit
plettede malertøj.
For at respektere ritualet, kvitterede jeg derefter med en
kompliment til hende, som hun tog imod med glæde,
mens hun rettede på sit sorte hår, og ringlede med
smykkerne.
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Selv om Jeanine virkede så robust, havde hun en lang
sygehistorie. Det var ikke noget livstruende, men altid
meget dramatisk.
Hun brækkede et håndled engang, og en anden gang
faldt hun på ski og k ødelagt sit knæ.
Det var kun en lille del af hendes uheld, men hvad der
var fælles for dem alle, var at de medførte en lang række
komplikationer og bivirkninger. Hver gang hun havde et
uheld blev hun fejlbehandlet, og måtte igennem utallige
hospitalsophold og lægebehandlinger.
Det medførte hver gang en længere sygeorlov, så
derfor var hendes arbejde hos os, delt op i ere forskellige
epoker, med pauser imellem, hvor jeg overtog
husarbejdet.
Vores fælles venner talte om, at det var påfaldende så
uheldig Jeanine altid var, og ind imellem havde jeg en
mistanke om, at hun ikke havde så meget imod at være
sygemeldt.
Til gengæld gav det stof til mange hårrejsende
historier, når hun bagefter vendte tilbage til arbejdet.
På et tidspunkt bemærkede jeg en gradvis forandring i
hendes måde at gøre rent på. Hun holdt op med at ytte
møblerne, og lod bare kluden glide udenom. Det
begyndte at kunne ses, men jeg sagde ikke noget.
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Det var tydeligt at hun havde problemer, og hun
indrømmede, at det var det knæ der tidligere var blevet
opereret, der var begyndt at gøre ondt.
Hun var virkelig blevet fejlbehandlet, og nu sagde
lægerne at knæet ikke kunne reddes. Hun måtte opereres
igen, og dennegang have et kunstigt knæled.
Det var svært for mig at beslutte hvad jeg skulle gøre.
Selv om Jeanine var meget yngre end jeg, ville jeg have
kunne gøre husarbejdet bedre, end det hun præsterede
nu. Jeg følte bare at det ikke var retfærdigt at bede hende
holde op, nu hvor det var tydeligt at hun ikke havde det
godt. Jeg spurgte forsigtigt, om ikke det ville være klogest
at holde op med at arbejde med det samme, for at skåne
knæet mest muligt, men hun svarede at hun ikke ville
svigte mig før det var højst nødvendigt.
Det var rørende, så jeg nænnede ikke at modsige
hende, og desuden var vi nærmest blevet veninder med
tiden, efter alle de år.
Hun var endda begyndt at sige du til mig, det havde
ellers holdt hårdt.
Jeg havde i lang tid drillet hende med at hun var den
eneste i landsbyen der stadig sagde de til mig, og samtidig
var hun nok den, jeg kendte bedst.

91

Det var ikke nemt for hende at sige det lille ord "tu",
fremfor "vous", og i starten sagde hun det med en lidt
genert fnisen, men til sidst lykkedes det da nogenlunde.
Jeanine k mere og mere ondt i knæet, og en dag
fortalte hun, at datoen for operationen var blevet fastsat.
Jeg var bekymret på hendes vegne, men hun virkede
nærmest som om hun syntes at det var et spændende
eventyr.
Det ville komme til at tage lang tid før hun kunne
genoptage arbejdet, sagde hun, men jeg tvivlede på at
hun nogensinde ville komme i gang igen.
Nu var det så igen min tur til at holde huset, og jeg
begyndte med at skrubbe gulvene grundigt.
De blev lysere for hver gang jeg gjorde det, og pletter
som jeg ikke havde troet kunne gå af, forsvandt under min
gulvskrubbe.
Den mørke kant som der var hele vejen rundt på
køkkengulvet, viste sig også at have samme farve som
resten af gulvet, og langsomt generobrede jeg huset.
Det var faktisk helt rart, og ikke nær så besværligt som
jeg havde frygtet.
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Jeanine kom aldrig i gang med at arbejde igen efter
operationen, og i virkeligheden tror jeg at det passede
hende nt. Hun var nu tæt på pensionsalderen, og indtil
den trådte i kraft kunne hun få understøttelse.
Nu kunne hun nyde familiens swimmingpool, og deres
ferielejlighed ved kysten.
Jeg undte hende det gerne.
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RODLØSHED
....................................................................................
Himlen ser truende ud, den har en ubestemmelig mørk,
grå farve.
Vinden opfører sig besynderligt, man kan ikke mærke
den, kun høre den bruse i de store træer rundt om.
Det er ikke koldt, og udenfor føles det nærmest
vindstille, skønt det suser mere og mere i trækronerne.
Inde i huset føler jeg mig omsluttet af alle de sten, som
giver mig en fornemmelse af sikkerhed. Tryghed, det store
hus med de metertykke stenmure, virker som om det kan få
tiden til at holde op med at eksistere.
Jeg elsker fornemmelsen af kontinuerligt liv gennem
mange århundreder.
Jeg elsker middelalderhvælvingerne, og de dele af
huset som stammer fra romertiden.
Jeg elsker at alt er af sten, væggene, gulvet,
dørkarmenes kæmpestore udhuggede stenblokke.
Det giver mig en følelse af bestandighed, af evighed.
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atelier ikke færdigt, og jeg indrettede mig foreløbigt i
garagen.
Det var sommer, og jeg lod porten stå åben ud mod
pladsen. Mine store lærreder stod på række langs
væggene.
Der var kæmpemæssige, sorte edderkopper der
ygtede når jeg rørte et af billederne, jeg kunne høre deres
små ben over gulvet. De havde sikkert boet i huset i årevis,
i sprækkerne mellem væggenes sten. Nu kom jeg her og
forstyrrede deres ro.
Jeg så også skorpioner, lige så store som
edderkopperne, men deres karakteristiske form, virkede
som et faresignal, lidt skræmmende. Deres stik var som et
hvepsestik, sagde man. Måske lidt værre, men de var ikke
livsfarlige. Alligevel var jeg forsigtig når jeg tog et billede
frem for at male på det. Skorpionerne yndede at gemme
sig bag lærredskanten.
Jeg måtte gøre noget snart, kunne ikke blive ved med
at stå og male i dette rum.
Alligevel begyndte malerierne at tage form, på trods af
edderkopperne og skorpionerne, som forstyrrede mig.
Jeg skulle vænne mig til at male på dette nye sted,
vores nye hjem i et fremmed land.
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Da vi yttede ind i huset, for mange år siden, var mit

Jeg forsøgte at nå ind under over aden på maleriet, se
ind gennem lagene til noget der anes bagved.
Et ansigt måske, eller et dyr.
En nabo kom forbi, mens jeg stod fordybet i mine
billeder.
Han var til hest, og det store dyr stak hovedet og
forkroppen ind i mit improviserede værksted.
Det var første gang en hest besøgte mig mens jeg
arbejdede, en ny oplevelse, som på en eller anden måde
hørte sammen med vores nye liv her, som var så
anderledes end det liv vi kom fra.
I landsbyen har man fundet vidnesbyrd om en GalloRomansk by, har jeg hørt. Der er fundet rester af teglsten,
fragmenter af keramik og gravhøje fra Bronzealderen.
Jeg har læst et sted, at betegnelsen Bronzealder er en
dansk op ndelse, og det bringer igen mine tanker tilbage
til Danmark, og til det hus vi er begyndt at opbygge der.
Det er som et nyt hjem vi er begyndt at skabe, og mine
tanker kører i ring, svinger mellem Frankrig og Danmark.
Jeg er begyndt at føle mig rodløs, er nok alligevel ikke
nomade, som jeg i mange år har forsøgt at bilde mig ind.
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Jeg troede at jeg kunne få det hele, rumme det hele, og
føle mig hjemme overalt.
Nu ved jeg, at jeg har brug for at slå rod et sted.
At jeg har brug for kun at have et hjem, ikke ere.
I så mange år har hjem været her, i det store hus af sten,
bygget på klippegrund.
Nu er mine tanker ved at vende sig mod nord, og jeg
føler at jeg svæver et sted midt imellem, uden at føle mig
helt hjemme nogen steder.
Fra mit vindue i atelieret her, ser jeg ud over en skråning
med de smukkeste Pinjer.
Jeg har fulgt dem, set dem vokse op, ligesom jeg har
fulgt træerne i Danmark, men de Pinjer jeg ser her, risikerer
at forsvinde en dag. Det er jeg ikke herre over, jeg kan ikke
selv være med til at bestemme udviklingen her. Jeg
risikerer at min smukke udsigt en dag bliver forvandlet til et
nybygget kvarter, med murbrokker, halvfærdige huse og
bilvrag, som man ser det rundt omkring.
Intet varer evigt, og man kan ikke standse udviklingen.
I Danmark har vi plantet nye, små træer i skovene.
Det tager mange år før de har vokset sig store, jeg når
måske ikke at se det, men jeg glæder mig over at se dem
vokse sig større for hvert år.
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Det føles også lidt som at slutte en pagt med
evigheden.
Lyset i Sydfrankrig er så fantastisk, det vil det blive lidt
svært at sige farvel til.
Allerede i Januar måned kan man begynde at
fornemme foråret, og i Februar blomstrer mandeltræerne,
og alle de små Iris og Påskeliljer pibler op af jorden.
Solen varmer hele året, man kan sidde udenfor på
cafeernes terrasser og drikke kaffe eller spise frokost på
solrige dage hele vinteren igennem.
Alt det må man vente måneder på i Danmark.
Alligevel vil jeg nødig gå glip af det danske forår. Det
kommer senere, men når det så endelig er der, er det en
fest.
Alle mennesker springer ud, om kap med blomster og
blade, i en vild glæde, næsten som et hedensk ritual.
Den danske sommer er så kort og hektisk, men så
fantastisk og smuk. Så fuld af glæde, selv om vi så bliver
endnu mere skuffede når den svigter os, og lader regnen
strømme ned i ugevis.
Sommeren i Sydfrankrig er lang og varm, somme tider
for varm, men her kan man føle sig sikker på solen.
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Jeg føler at jeg er midt i en forvandling, og der er ingen
jeg kan spørge til råds.
Jeg søgte et hjem, da vi købte huset i Frankrig, og det vi
fandt levede fuldt ud op til det. Det havde både tyngde og
bestandighed nok til at være et hjem. Det har værnet og
beskyttet os i så mange år, og jeg har svært ved at beslutte
mig for at svigte det nu.
Alligevel ved jeg, at noget er forandret.
Uden at være bevidst om at jeg har besluttet det, er jeg
begyndt at tage afsked med det gamle hus, de gamle sten
og det liv vi har haft her.
Det er ikke huset der er forandret, det er mig.
Jeg er på vej væk, eller måske er jeg netop på vej hjem.
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