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”IKKE VED MAGT OG IKKE VED STYRKE, MEN VED MIN ÅND, SIGER HÆRSKARERS HERRE”

Mariupol skriver sig ind blandt
verdenshistoriens ødelagte byer

0 Satellitfoto af ødelæggelserne i et
boligområde i den østlige del af Mariupol.
– Foto Maxar Technologies/Reuters/
Ritzau Scanpix.

Mariupol

efter Kherson, en strategisk langt mindre vigtig
by, der næsten ikke blev forsvaret,” skriver han.
Satellitbilleder har vist, at det russiske ord for
”børn” blev malet på jorden i begge ender af
Mariupols regionale dramateater i et forsøg på
at advare om de cirka 1300 civile, som havde
søgt tilflugt her. Alligevel blev teatret for 14 dage
siden bombet med 300 døde til følge.
”Putin er faktisk ved at opføre et monument,
et monument for menneskeforagt og ringeagt
for livet. Mariupol er dette monument,” skriver
den tyske ugeavis Die Zeit i en leder.
Verdenssamfundet bør straks nedsætte en international domstol til behandling af alle Kremlregimets krigsforbrydelser, mener Myroslav
Marynovych, vicerektor for det ukrainske katolske universitet i Lviv og medstifter af Amnesty
International Ukraine.
”Ruslands krigsforbrydelser i Ukraine er så
forfærdelige, at verden ikke længere kan behandle Rusland på en måde, hvor alle parter
gennem forhandlinger opnår noget. Putins kriminelle regime bliver nødt til at falde, og Vesten
har mange muligheder for at hjælpe. Forsøg på
at finde en formel til at formilde Putin vil kun
forsinke straffen til forbryderen og dømme verden til yderligere lidelser,” siger han.
Ifølge det russiske forsvarsministerium er der
i går indgået aftale om en våbenhvile i kystbyen.
Formålet er at evakuere civile fra den belejrede
by, hvor kun få kampenheder er tilbage. Ukraine
tvivler på, at Rusland overholder våbenhvilen,
men har sendt 45 busser af sted.
”Vi gør alt, hvad der overhovedet er muligt,
for at busserne i dag kan nå til Mariupol og hente de mennesker, som endnu ikke har kunnet
komme ud af byen,” siger den ukrainske viceregeringschef, Iryna Veresjtjuk, i en video.
J

Den ukrainske havneby
Mariupol er blevet symbolet på
Ruslands nådesløse angreb på
civile. Byen har stor strategisk
betydning for russerne, som i
går gik med til en våbenhvile
Tobias Stern Johansen
johansen@k.dk

Vigtig placering tæt på Krim

I det lys kan man ”klart” tale om Mariupol som
vor tids Guernica, Stalingrad, Grosnij eller Aleppo, mener en af verdens førende militærhistorikere, den israelske professor emeritus i historie
Martin Levi van Creveld.
”Folk kæmper ikke om Mariupol, fordi den er
symbolsk vigtig; byen er symbolsk vigtig, fordi
folk kæmper om den,” siger han.
Militærstrategisk er Mariupol vigtig af to grunde, vurderer han. Det er den sidste større havneby ved Det Azovske Hav, som er under ukrainsk kontrol, og med en erobring vil russerne
have kontrol over 80 procent af Ukraines kystlinje.

”For det andet, og vigtigere, er byen placeret
på vejen mellem Donbass og Krim, og det er et
af russernes vigtigste mål med denne krig at
skabe en landkorridor mellem disse to,” siger
Martin Levi van Creveld med henvisning til området i det østlige Ukraine, som i 2014 blev besat
af russiskstøttede separatister kort efter den russiske annektering af Krim-halvøen.
Mariupol er en økonomisk vigtig by med sværindustri og maskinindustri og en stor handelshavn, påpeger Adrian Wettstein, militærhistoriker ved militærakademiet Milak ved det schweiziske føderale tekniske institut ETH i
Zürich. Azovhavet og Don-floden giver adgang
til Sortehavet og dermed til Middelhavet og videre til de store have samt til Det Kaspiske Hav
og til Volga, den vigtigste russiske vandvej.
”Hvis Rusland vil afskære Ukraine fra import
fra havet, hvilket muligvis er et af Putins mål
med at ’neutralisere’ Ukraine, er området ved
Azovhavet ikke uvæsentligt,” siger han.
De ukrainske soldaters heroiske modstand og
de civiles lidelser hænger sammen, påpeger
han. Jo mere jævnbyrdige styrkerne er i en krig,
desto hårdere og mere langvarige er kampene,
og det medfører igen større ødelæggelser og
flere civile ofre.
”I den henseende bør det, der foregår i Mariupol – desværre – ikke komme som en overraskelse,” siger han.
”Bykampe er altid fulde af grusomheder, og
her er der ikke stor forskel på de aktuelle kampe
i Mariupol og de historiske eksempler,” siger
han og peger på, at belejringerne af Stalingrad
og Leningrad i den ukrainske og russiske befolkning er kodeord for lidelse, ødelæggelse og for
den sovjetiske forsvarers sejr, som ukrainerne
nu relaterer til deres situation.

Monument for menneskeforagt

Kampen om byen er også af moralsk og propagandamæssig betydning, påpeger BBC-korre-
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For to år siden besøgte
Kristeligt Dagblad Henriette
Wolfram, da hun havde
besluttet sig for at blive
solomor. Det gik slet ikke,
som hun havde drømt
om, fortæller hun.
Liv&Sjæl side 14
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For fire uger siden var havnebyen
Mariupol i det sydøstlige Ukraine
en pulserende, moderne metropol fyldt med
kunst og kultur og et indbyggertal på over
430.000. Det regionale dramateater nord for Det
Azovske Hav var et af byens mange vartegn. Her
levede man godt, fortæller den 21-årige Shavil
Molchanov, som er født i byen og ansat som tolk
på Mariupol State University.
”Men hele vores liv, hele mit liv er blevet ødelagt, knust og brændt ned i løbet af få dage for
ingenting,” siger han.
Mariupol er blevet selve symbolet på Ruslands
nådesløse krig mod civile i Ukraine, siden russerne den 24. februar invaderede deres østeuropæiske naboland. Havnebyen er udsat for en af
de mest brutale belejringer i nyere historie. 90
procent af byen er ifølge ukrainske myndigheder
beskadiget eller helt ødelagt, 5000 mennesker
har mistet livet, og de tilbageværende 160.000
indbyggere mangler akut mad og drikkevand.
”Mariupol vil blive føjet til listen over byer i
verden, der er blevet fuldstændig ødelagt af krig
– som Guernica, Stalingrad, Grosnij, Aleppo,”
sagde den græske konsul Manolis Androulakis
til nyhedsbureauet AFP, da han som den sidste
europæiske diplomat forlod den belejrede by for
godt en uge siden.
Den spanske by Guernica blev i 1937 bombet

sønder og sammen af nazisterne til støtte for den
spanske diktator Franco. Den russiske by Stalingrad, i dag Volgograd, blev i 1942-43 offer for
Anden Verdenskrigs mest brutale slag mellem
nazisterne og Den Røde Hær. Den tjetjenske hovedstad, Grosnij, blev jævnet med jorden under
Ruslands to krige mod Tjetjenien fra 1994 til
2000. Og syriske Aleppo, en af verdens ældste
beboede byer, blev sønderbombet fra 2012 til
2016 under den syriske borgerkrig.
”Jeg håber, at ingen nogensinde igen vil se
det, jeg så,” sagde Androulakis, som repræsenterer det store græske mindretal, der har levet i
Ukraine siden det 18. århundrede. Han berettede om, at civile under kampene i byen bliver
ramt ”i blinde” og er ”hjælpeløse”.
Tusinder har forladt Mariupol med fare for at
blive skudt undervejs. Nogle i ramponerede biler, andre i deres kørestole. Overlevende taler
om helvede på jord. Folk har skjult sig i kældre
i uger og må leve af smeltet sne. Mariupols viceborgmester Serhiy Orlov siger til BBC, at ”nogle
dør af dehydrering og mangel på mad; andre dør
af mangel på medicin og insulin”. Der er massegrave, døende børn, døde mennesker, der ligger og rådner i gaderne.

Havneby i det sydøstlige Ukraine.
Grundlagt i 1778 under navnet Pavlovsk på
stedet for en tidligere kosaklejr. Blev
omdøbt til Mariupol i 1779 til ære for Maria
Fyodorovna, kronprins Pauls anden hustru.
Andre kilder tilskriver byens navn, ”Marias
by”, jomfru Maria, Jesu’ moder.
I 1780 voksede byens befolkning hurtigt,
efter at et stort antal grækere fra Krimhalvøen blev genbosat der.

Byen har været under beskydning og
belejring, siden Rusland invaderede
Ukraine den 24. februar. Ifølge lokale
myndigheder er næsten 5000 mennesker
blevet dræbt, mens 90 procent af bygningerne er blevet beskadiget. Omkring
270.000 mennesker har forladt byen, mens
cirka 160.000 stadig opholder sig i den.
KILDER: RITZAU, REUTERS, BRITANNICA

spondent Frank Gardner. Mariupol er hjemsted
for den ukrainske militsenhed Azov-brigaden,
som tæller højreekstremister. Selvom brigaden
kun udgør en minimal del af Ukraines kampstyrker, ville tilfangetagelsen give Rusland en
propagandasejr. Russiske statsmedier ville
kunne fremvise krigerne som led i den igangværende informationskrig og bekræfte præsident
Putins påstand om, at Rusland er ved at befri
nabolandet for nynazister.
”For ukrainerne ville tabet af Mariupol være
et stort slag – ikke kun militært og økonomisk,
men også for de mænd og kvinder der kæmper
på stedet og forsvarer deres land. Mariupol ville
være den første større by, der faldt til russerne

Sildene stod tæt i
Øresund og var i
middelalderen en
handelsvare, der var
med til at integrere
Danmark i den internationale økonomi.
Historie side 18
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læs også i dag
• Debat: Ukraine-krigen bør føre til inter
nationalt opgør med oligarker i både øst
og vest, siger den bogaktuelle franske økonom Thomas Piketty i interview side 10
• Bøger&Kultur: Den norske illustrator
og forfatter Lisa Aisato fortæller om sit
arbejde med at tegne livets gang – fra
vugge til grav side 20
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Samsø

Dit vindue til
en anden verden

Rejsen byder på mange naturskønne oplevelser samt
besøg i idylliske landsbyer, hvor vi vandrer gennem de
små gader. Tag med på en hyggelig rejse, hvor der hver
dag er god tid til at nyde oplevelserne og naturen.

Kunstdage
20. – 23. maj 2022
Mød fotokunstner Per Bak Jensen, billedkunstner
Maria Viftrup, forfatter Hans Christian Davidsen, m.fl.

præsentere den for jer.
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tre kulturdebatter i ugen

3
0 Den nye Disney/Pixar-film ”Rød” ligner en
traditionel børnefilm med et nuttet dyr i
hovedrollen. Men det har vakt debat, at den
røde panda symboliserer en ung piges menstruation. – Foto: Pixar/AP/Ritzau Scanpix.
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Pixar-kritik
i det røde felt

Det amerikanske animationsstudie Pixar er blevet
verdensberømt på at kunne lave film for børn, hvor
hovedrollerne spilles af så usædvanlige heltefigurer
som levende legetøj, en vildfaren klovnefisk, en følsom oprydningsrobot efter den store klimakatastrofe,
en rotte med sans for den finere franske madlavning,
en teenagehjernes omskiftelige hukommelsescenter
og sjælen fra en afdød jazzpianist. Men det seneste
filmudspil fra Pixar-studierne, der ejes af Disneykoncernen, er i hjemlandet USA blevet kritiseret for at
være ”upassende” for børn, og filmmediet CinemaBlends redaktør Sean O’Connell har kritiseret filmen for, at han ikke kunne relatere sig til dens humor
og indhold. ”Filmen føles, som om den specifikt er
lavet til Domee Shis venner og nærtstående familie,”
skrev redaktøren med henvisning til filmens kinesiskcanadiske instruktør, der er den første kvinde, som
står i spidsen for en Pixar-film.
Men hvad er det dog, der er så upassende og urelatérbart i ”Turning Red”, på dansk ”Rød”? Jo, filmen,
som kan ses på streamingtjenesten Disney+, handler
om en ung asiatisk pige, der får menstruation, hvilket
forvandler hende til en rød panda. Blandt filmens
støtter er der blevet fremført det argument, at emnet
menstruation umuligt kan være uegnet for børn, når
det er en biologisk kendsgerning, at piger i gennemsnit er 12 år, når de får det. Og at en midaldrende hvid
mand kan have svært ved at relatere sig til en fortælling om en teenagepige af asiatisk afstamning, udelukker ikke, at mange andre kan. For eksempel piger
og kvinder i alle aldre og hudfarver. CinemaBlend har
siden trukket artiklen tilbage, og O’Connell har undskyldt.

Morten Mikkelsen
mikkelsen@k.dk

Malta skifter grandprix-vinder ud
med dansk sang

Det er ikke noget særsyn, at publikums reaktion på
vindersangen fra det nationale melodigrandprix er,
at dén sang virker uden chance for at begå sig internationalt i det store Eurovision-show. I Danmark har
der sågar bredt sig et formentlig fuldstændig usandt
rygte om, at Danmarks Radio med vilje udvælger
sange til den nationale konkurrence, som er uden
vinderchancer for at undgå at skulle være vært for den
store og dyre tv-popfest, som i 2014 blev et kæmpe
underskudsforetagende. Men i Danmark har vi aldrig
været ude for det, der netop er sket på Malta, efter at
den 22-årige sangerinde Emma Muscat for nylig vandt
sit hjemlands konkurrence med sangen ”Out of
Sight”.
Kritikken haglede ned over showet, og den nationale vindersangs chance for at vinde i international
sammenhæng blev vurderet som så langt ude af syne,
at noget måtte gøres. Derfor har maltesisk tv højst
usædvanligt valgt at skrotte sin egen vindersang og i
stedet lade Emma Muscat optræde ved årets internationale Eurovision-show i Torino i Italien fra den 10.
til 14. maj med popsangen ”I Am What I Am”. Denne
beslutning har imidlertid udløst omtrent lige så stor

utilfredshed fra maltesere, som deltog i afstemningen
på Malta og på sociale medier har kaldt det efterfølgende sangskifte – som dog er fuldt tilladt efter de
maltesiske Eurovision-spilleregler – ”unfair og respektløst”.
Set i en dansk sammenhæng er udskiftningen interessant, fordi ”I Am What I Am” blandt andet er skrevet af de to danske musikere Stine Kinck og Julie Aa
gaard. Allerede dagen efter den maltesiske konkurrence fik den rutinerede danske Eurovision-arrangør,
Anders Fredslund-Hansen, der til hverdag driver
musikselskabet The Arrangement, en henvendelse fra
maltesisk tv’s Eurovision-ansvarlige, der bad om
hjælp til at finde en bedre sang end den, Emma
Muscat havde vundet med. Fredslund-Hansen sendte
et bredt udvalg af sange af sted, og valget faldt på en
sang, som stammer fra en dansk sangskriver-camp i
2021 og tidligere er blevet indsendt til det svenske
grandprix, men forkastet. Nu er sangen så på vej direkte uden om de nationale konkurrencer til den internationale popfest i Torino som Maltas sang.
J
0 Den maltesiske sangerinde Emma Muscat er et populært popnavn i
nabolandet Italien, hvor hun til maj skal forsvare sit lands ære. Ikke
med den sang, hun vandt med lokalt, men med en sang, der er købt i
Danmark. – Foto: Foto: Anthony Harvey/Shutterstock/Ritzau Scanpix.

I ”Tre kulturdebatter i ugen” skrives kort nyt om forskellige sager,
der har fået udenlandske og danske kulturpersoners sind i kog i
ugens løb.

SUVERÆNE SOMMERFERIER

0 Den 82-årige britiske komiker John Cleese
vakte bestyrtelse, da han sidste weekend på
en festival i USA gav sig til at lave sjov med
kolonitiden. – Foto: Tom Walko/Zuma/Ritzau
Scanpix.
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Uganda og Rwanda

Kirgisistans bjerge og nomader

Følg en gorilla på 7 meters afstand. I naturen. Denne ubeskrivelige oplevelse får du
i Bwindi Nationalpark på grænsen mellem Uganda og Rwanda. Her ﬁndes over halvdelen af verdens bjerggorillaer. Vi tager på chimpanse-trek i Uganda og er på udkig
eft er klatrende løver i Queen Elisabeth nationalparken.
Vi er også på safari til fods og i båd ved Mburusøen. Max 17 deltagere.
15 dage • inkl helpension og gorillatrekking • fra 36.990 kr. 16. til 30. juli m.fl.

Nomader og bjerge i hjertet af Centralasien. Vi besøger en familie, der træner
ørne, og oplever Issyk Kul søen, verdens andenstørste bjergsø, hvor man kan bade.
Gæstfriheden er udtalt – vi overnatter i landsbyer og spiser middag og frokost hos
forskellige familier. En særlig oplevelse er to nætter tæt på stjernerne hos nomader
ved den paradisiske Song-Kul sø. Max 18 deltagere.
12 dage • helpension • 15.990 kr. 25. juni • 9. juli • 16. juli • 23. juli • 13. august

Peru med Nazca, Machu Picchu & Titicaca

Sri Lanka ad nye veje

En ﬂyvetur hen over de over mystiske Nazcalinjer. Søløver, pelikaner og pingviner
på Perus mini-Galapagosøer. God tid i Den Hellige Dal, hvor vi indkvarteres privat før
vi har en hel dag i Machu Picchu. Kondorer i Colca Canyon, sejlads til Taquile; en ø i
Titicaca-søen. Rejsen er med halvpension, og Peru smager vidunderligt. Landet har
en stolt tradition for gastronomi.
18 dage • halvpension • fra 32.990 kr. 14. juli • 23. juli • 3. sept • 24. sept m.fl.

Vi introducerer det nordlige og østlige Sri Lanka, hvor vi møder få vestlige rejsende.
Byen Trincomalee er kendt for sine strande - og et lille stykke dansk kolonihistorie.
Vi er på hvalsafari for at se blåhval og kaskelothval. Vi besøger to nationalparker:
Pigeon-øen med naturlige laguner og Wilpattu, der er Sri Lankas største, med gode
muligheder for at se leoparder. Vi oplever Tandens Tempel og Sigiriya-klippen.
15 dage • halvpension • 19.990 kr. 10. til 24. juli • 4. til 18. september

Cleese frataget mikrofon
efter slaveri-vits

En person, der ikke har for vane at undskylde, når
han har sagt noget politisk ukorrekt, er den 82-årige
britiske komiker John Cleese, der er kendt for at træde
alle tabuer under fode i Monty Python-gruppens skøre tv-shows og film fra 1970’erne og 1980’erne. Ved en
pressekonference sidste weekend på comedy-festivalen South By Southwest i Austin, Texas, lavede han
ifølge The Hollywood Reporter sjov med tidens debatter om, at europæere skal give undskyldninger for
kolonitiden. ”Folk er begyndt at konkurrere om, hvem
der har været mest undertrykt. Vi englændere blev
undertrykt af romerne i 400 år, fra år nul til 400,”
sagde John Cleese, som derfor udbad sig en officiel
undskyldning fra Italien.
Selvom publikum reagerede med bestyrtelse, fortsatte Cleese ufortrødent sin talestrøm med et udfald
mod Frankrig for normannernes invasion i 1066 og
var på vej til at gå videre med en jøde-vits, da en anden
komiker i panelet, Dulcé Sloan, tog mikrofonen fra
ham for, som han sagde, at ”redde en komiker, hvis
karriere jeg respekterer”. John Cleese, som arbejder
på en dokumentarfilm om de begrænsninger, den såkaldte cancel culture lægger på ironi og satire, havde
imidlertid intet ønske om at blive reddet og stod fast
på sin ret til at lave vitser om alt, også kolonitiden.
”Sagen er, at jeg snart er død. Det er derfor, jeg er tilhænger af global opvarmning, jeg ønsker aldrig mere
at blive kold,” sagde Cleese, hvortil en tredje komiker
i panelet, Dan Pasternack, straks replicerede: ”Det
bliver du heller ikke der, hvor du skal hen.”

Vi har et stort udvalg af eventyrrejser i hele verden - rige på oplevelser, historie, natur og kultur

Carstens Kenya

Georgien med Svaneti

Amazonas og Galapagos

Fantastiske Vietnam

14 dage • 29.990 kr.
20. juni til 3. juli

10 dage • fra 10.990 kr.
4. juni • 3. juli • 16. juli

17 dage • 34.990 kr.
16. juli til 1. august

16 dage • 22.490 kr.
18. juli til 2. august

Mindre grupper
Danske rejseledere

86 22 71 81
www.viktorsfarmor.dk
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Øvelser i dødelighed
”Samtaler med Leuka”
er endnu et sanseligt
smukt stykke fuldendt
bogkunst fra forlaget
Wunderbuch

bog
Kathrine Maria Amann
kultur@k.dk

”Havde det været muligt,
ville vi hjertens gerne have
undværet al den mytologi,” begynder
Cesare Pavese sælsomt sine gendigtninger af gamle græske myter. Men det
er ikke muligt:
”Foruroligelsen er sandere og skarpere, når den sætter et gammelkendt
stof i bevægelse.”
Og netop foruroliget er man efter endt
læsning af ”Samtaler med Leuka”. Den
italienske forfatters gådefulde mytegendigtninger er gennemmørke, dødsmærkede, men svimlende visdomsspækkede og poetiske. Ikke til at trænge ind i og umulige at glemme.
Cesare Pavese (1908-1950) var et ejendommeligt enspændergemyt. En ensom mand, også når det gjaldt kvinder,
skal man tro dagbogen ”Livets håndværk”, der udkom efter forfatterens
tragiske selvmord.
”Det forekom os, at hans sørgmodighed var som en drengs. Den vellystige,
ubesindige melankoli hos en dreng,
hvis fødder endnu ikke når jorden, som

5 stjerner
Cesare Pavese:
Samtaler med
Leuka. Illustreret
af Maja Lisa
Engelhardt.
Oversat af
Conni-Kay
Jørgensen. 280
sider. 1600 kroner.
Wunderbuch.

svæver i drømmenes ufrugtbare ensomhed,” skrev en af hans få nære venner, forfatteren Natalia Ginzburg, i magasinet London.
I 1930’erne havde han sin gang i antifascistiske kredse i Rom, og i 1935 blev
han fængslet for at besidde systemkritiske breve. Han undgik lige akkurat en
indkaldelse til hæren på grund af sin
invaliderende astma, og efter krigen
meldte han sig ind i det italienske kommunistparti og arbejdede sideløbende
for partibladet ”L’Unità” og skrev digte
og romaner.

Her er det blomstens sorgløse væren,
der besynges. Et genkommende tema
hos Pavese; den idelige søgen mod en
mere oprindelig og ubesmittet værens
erfaring. Blomsten på marken er blot,
den står sorgløst i sit naturlige element,
hviler i den rene, af guderne tilskikkede
eksistens. Uden tøven, uden vaklen.
Menneskedyret derimod, som er udstyret med selvbevidsthed og har fået forstanden og fornuften at trækkes med,
må konstant martres af meningsspørgsmålet og forholde sig til sin egen eksistens.

”Samtaler med Leuka” blev til i årene
1945-1947, men var næsten komplet
overset ved sin udgivelse. Pavese selv
anså imidlertid værket for det eneste af
sine, der var noget værd.
Formmæssigt adskiller det sig en del
fra forfatterens øvrige oeuvre. Bogen
falder i 27 kortere dialoger efter Platons
eksempel, hvori Pavese lader figurer fra
den græske mytologi føre diskussioner
om varierende emner.
”Samtaler med Leuka” er nok forfatterens mest komplekse værk. En gordisk, uigennemtrængelig knude af mytologiske henvisninger og sindrige
symboler. Lige så fascinerende som
tyngende. Lige så hermetisk afvisende
som ondt lokkende. Men det er også et
forunderligt ligefremt, dramatisk værk,
der kredser om velkendte eksistentielle
emner. Om meningsløshed og tilværelsens tomhed. Om mørke og skæbnetung afmagt. Om skønhed, oprindelse
og fald. Hele tiden dødens uafvendelighed. Hele tiden striden mellem den frie
vilje og livets ufravigelige lod.
Figurgalleriet tæller så velkendte
navne som Orfeus og Ødipus, Sappho,
Hermes og Chiron, Endymion og Akilles, Jason og Odysseus og mange flere.
Der er Tanatos og Eros’ uendeligt fine,
betydningsmættede samtale om Hyacint, som blev ramt af Apollons diskos,
og fra hvis blod, der voksede et væld af
blomster, hvilket giver anledning til poetiske perler a la:
”Hyacint oplevede seks dage i skyggen af et lys. Og han gik heller ikke glip
af den perfekte fryds bratte og bitre
ende. Den som de olympiske guder og
de udødelige ikke kender. Hvad andet
kunne du ønske for ham, Tanatos?”

Flere af samtalerne handler konkret
og abstrakt om vanskeligheden ved at
tage denne tunge menneskeskæbne på
sig. At komme overens med sin dødelighed og acceptere horisonten, som det
så skånselsløst præcist hedder i
”Øen”, hvor den skibbrudne Odysseus prøver at forlige sig med sin
plagsomme situation i samtale
med gudinden Kalypso. Også
Ødipus i ”Vejen” brydes med at
acceptere den ”fordømte
skæbne” og tilværelsens tilsyneladende meningsfravær på menneskets alt for
åbne vej.
”Samtaler med Leuka” er altså et forsøg på
– i efterskælvet fra de
store idéers død i begyndelsen af 1900
– at begribe menneskets skæbne og
indplacering i kosmos. Og værkets
mange tilintetgørende
møder mellem guder og mennesker bliver et prægnant billede
på det fremmedgjorte menneskes uforløste længsel efter meningsfuld væren.
I sin afsøgning af verden er Pavese
ikke begrænset til det positivistiske/
realistiske perspektiv, som ellers var
fremherskende i hans samtid. Han er
snarere beslægtet med den romantiske
stræben efter en poetisk uendelighed;
en dyrkelse af det irrationelle, dunkle
og drømmende. Værkets brug af mytestoffet er således ikke en abstraktion,
men en måde at komme tættere på det
urmenneskelige, på den ”virkelighedskerne”, der binder os sammen.

Kristeligt Dagblad Podcast

Liv&Sjæl

Det gode liv

Lyt med
i app’en

– en podcast, der sætter fokus på eksistens
Kristeligt Dagblads podcast ”Liv & Sjæl – Det gode liv” sætter fokus på den menneskelige eksistens
på godt og ondt. Hver uge taler journalist Daniel Øhrstrøm med en kendt dansker, som giver sit
bedste råd til livet med udgangspunkt i et tidspunkt, hvor det gjorde modstand.
Nyt afsnit tilgængeligt i Kristeligt Dagblads app og på www.k.dk/podcast-liv

“Jeg kan huske, at jeg sad i sandkassen
med rottehaler og var ensom. Jeg har
forsøgt at gøre det anderledes i min
egen familie.”
Ugens gæst
Annette Due Madsen,
psykolog og familieterapeut

Vært
Daniel Øhrstrøm,
journalist

Alle abonnenter kan lytte til podcasts i Kristeligt Dagblads app.
Kontakt kundeservice på telefon 33 48 05 05, hvis du har brug for hjælp.

Metoden i skriften, virkningsfuldt akkompagneret af Maja Lisa
Engelhardts dunkelt-dramatiske monotypier, består i at forlene den arkaiske
dialogform med en aforistisk præcision
og små, lokale poetiske punkter. Alt
sammen fornemt fanget og forløst i
Conni Kay-Jørgensens melodiske oversættelse.
”Samtaler med Leuka” er endnu et

sanseligt smukt stykke fuldendt bogkunst fra forlaget Wunderbuch. De er
svære, disse samtaler, tunge og dunkle,
sarte og lyse – men de fortjener at finde
frem til alle, der vil kunne værdsætte
dem. 
J

0 Teksten er virkningsfuldt
akkompagneret af Maja Lisa
Engelhardts monotypier.
– Foto: Wunderbuch.

”Hvorfor gør det så ondt
at blive voksen?”
”Jeg er mig” på Team
Teatret i Herning
charmerer med fine
skuespilpræsentationer,
tempo og timing i iscenesættelsen. Så er det nemmere at tilgive, at handlingen ikke er så original

teater
Lene Grønborg
Poulsen
kultur@k.dk

Så står man der til
reunion med den gamle folkeskoleklasse med paphat på hovedet, alkohol i bægeret og alt for mange knuder
på tungen. Det er den akavede virkelighed for de tre venner Chris, Maja
og Anso. De fandt hinanden i ungdommens skoletid, men mistede
kontakten, og i forestillingen ”Jeg er
mig” på Team Teatret i Herning genbesøger vi fortiden i selskab med
dem.
Rebekka Bentzens scenografi er
enkel og virkningsfuld. En skaterrampe i baggrunden bruges til at løbe
på og glide ned ad, mens flere af forestillingens samtaler foregår siddende
på toppen af netop rampen. I forgrunden er der en bænk, og i venstre
side et basketballmål. Et stort spejl
rulles også ind på scenen, hvor der
sidder små gule post-its med skrevne
ord på, som det dog er svært at læse.
Instruktør Caroline McSweeney og
dramatiker Rasmus Krone Andersen
har skabt en forestilling, der består
af en række monterede scener. Karaktererne befinder sig skiftevis til
nutidens fest, mens vi også hopper
tilbage til øjeblikke fra de år, hvor
trekløveret fandt sammen i skoletiden. Her følger vi dem i scener, hvor
de drømmer om fremtidens job og
familieliv, tager til fester, undersøger
det seksuelle eller bare taler om stort

2 De tre skuespillere Line
Vejgaard Kjær (tv.), Stig
Reggelsen Skjold og Marie
Vestergård Jacobsen fungerer
utrolig godt sammen.
– Foto: Mingo Photo.

og småt. Scenerne afløses desuden af
ordløse mellemspil med musik i højt
tempo, hvor de tre danser sammen
eller spiller basket. Sekvenserne giver god energi i forestillingen, og de
formidler den umiddelbare, lattermilde livsglæde, der ligger som en
strøm under venskabet.
De tre skuespillere Marie Vestergård Jacobsen, Stig Reggelsen Skjold
og Line Vejgaard Kjær fungerer utrolig godt sammen og har en sikker timing og fornemmelse for hinanden i
deres spil. De er charmerende, ungdommelige og herligt akavede i
blandt andet de indledende scener,
hvor de skal lære hinanden at kende
igen. Én lader sig glide skævt ned fra
skaterrampen, en anden er ved at
vælte basketballmålet, mens den
tredje vil sige noget – fortryder og
vender om.
Den dramatiske handling i forestillingen skal man dog lede længe efter.
Forestillingen lider under, at de mange samtaler ofte bliver lidt for lommefilosofiske og mangler originalitet, så man har svært ved at tro på
dem i virkeligheden. Aldersmæssigt
henvender forestillingen sig til unge
på 14+, men ”Jeg er mig” føles mere
som et voksent blik tilbage på ungdommen – og et fokus på den kompleksitet og digitale tilstedeværelse,
der også gør sig gældende for et moderne teenageliv, er larmende fraværende.
I en tid hvor man desuden diskuterer unges drukvaner, er det svært ik-

ke at se forestillingens festscener i
netop det lys. I ”Jeg er mig” ser vi
nemlig, at det er sjovt at drikke sig
fuld, så man falder, ikke kan mærke
sine hænder eller brækker sig. På
den ene side kan man argumentere
for, at det er et realistisk billede af
ungdommen, men på den anden side
kan man også spørge, om det er idealer, vi vil reproducere uden at tage
egentlig stilling?
I forestillingens bedste scene fornemmer man dog de mange komplekse følelser og modsatrettede behov, som karaktererne står med. Her
hører vi, at én i gruppen skal af sted
på efterskole, og derfor bliver trekløveret splittet op.
I en passioneret snak om, hvordan
de skal kæmpe for at holde sammen,
skiftes de tre til at rejse sig op fra
bænken, mens de hurtigt bliver hevet
ned igen af vennerne. Her mærkes et
smerteligt ønske om både at komme
videre og blive det samme sted, mens
karakterenes øjne fortæller, at de allerede ved, at den magiske ungdom
er ved at ændre sig.
”Hvorfor gør det egentlig så ondt at
blive voksen?”, lyder en af replikkerne på scenen. Svaret er der nok
ingen af os, der har, men følelsen af
at miste noget, kender de fleste.
Alt i alt er ”Jeg er mig” en charmerende forestilling, som godt kunne
grave lidt dybere ned i, hvilke eksistentielle problemer, man kan stå
overfor i ungdommen. 
J

3 stjerner
Jeg er mig. Instruktør: Caroline
McSweeney. Dramatiker: Rasmus Krone
Andersen. Scenograf: Rebekka Bentzen.
Spiller på Team Teatret, Herning, til og
med den 8. april.

Bøger & Kultur 17

Kristeligt Dagblad Lørdag 2. april 2022
Kulturredaktør: Michael Bach Henriksen / kultur@k.dk
Souschef: Stina Ørregaard Andersen
Denne side er redigeret af Jacob Poulsen

Biden i Warszawa, Eriksen i Amsterdam og Malurt i K.B. Hallen
Sidste lørdag var en aften for
de store følelser, hvor folkepensionister kunne skrige sig
helt tilbage til 1980’erne

tidens
tegn
Nils Gunder Hansen
kultur@k.dk

Klummen ”Tidens tegn”
skrives på skift af Nils Gunder
Hansen og Lars Handesten
og bringes i Bøger&Kultur
hver lørdag.

SIDSTE LØRDAG var jeg til koncert med rockgruppen
Malurt i K.B. Hallen. Det var en historisk koncert. Forsangeren Michael Falch fortalte selv fra scenen, at det
var 40 år siden, de sidst havde spillet i K.B. Hallen.
Malurt er blevet gendannet, mange år efter at bandet
havde sin storhedstid i begyndelsen af 1980’erne.
Jeg har lidt personlige aktier i Malurt. For mange år
siden i Tønder gik jeg i klasse med Michael Falch (og
med præstens uvorne søn, Christian Arendt, der er
guitarist).
Endnu mere nostalgisk ville det derfor have været,
hvis jeg et par uger forinden havde hørt Malurt i
Schweizerhalle i Tønder, men nu blev det altså K.B.
Hallen med 4500 tilskuere.
Der er selvfølgelig noget potentielt morsomt ved en
vild og larmende rockkoncert, hvor bandmedlemmer
og hovedparten af publikum er tæt på folkepensionsalderen.
Men Michael Falch tog den tyr ved hornene og anråbte salen om at være unge igen og skrige som vilde
teenagere. Og det gjorde vi. I øvrigt er der jo mange
bands, der bliver ved med at turnere.

Dostojevskijs
letvægter har trods
alt tematisk tyngde
Fortælleren omvendes fra
nihilisme til kristendom
i nyoversat udgave af
”Et latterligt menneskes drøm”

Og alle mennesker bliver helt ind i demensen ved
med at være følelsesmæssigt stærkt knyttet til den
musik, de hørte i deres ungdom. ”Lydsporet til vores
liv” er ikke en kliché. Det er en dyb kendsgerning.
DEN STORE HISTORIE har pludselig givet genforeningsturnéen en særlig resonans.
Malurts første album fra 1980 hed ”Kold krig”, og
der var i tiden en stemning af frygt, fremmedgørelse
og atomtrussel. Ungdomsoprøret og The Summer of
Love, som Michael er rundet af, virkede meget langt
væk.
Nu var krigen og atomfrygten med ét tilbage, og
mens vi ventede på, at bandet kom på scenen, så jeg
som breaking nyhed på min telefon, at den amerikanske præsident Joe Biden i sin tale i Warszawa angiveligt netop havde opfordret russerne til at vælte Putin!
Jeg havde måske nok lidt dårlig samvittighed over
sådan at sidde med min telefon frem for at være til
stede i rummet.
Malurt og Michael anno 1982 var skeptiske over for
sammensmeltningen mellem menneske og maskine,
og i ”Black-Out” synger de profetisk om, at man kan
gå ”fra næsten normal til helt digital”.
Men nogle gange udfolder historien sig bare på
samme tid forskellige steder. Senere lørdag aften fik
Christian Eriksen comeback på det danske fodboldlandshold i Amsterdam. Da koncerten først var i gang,
ville jeg selvfølgelig ikke være digital, men gu’ ved,

Først da jeg kom hjem
efter koncerten, så jeg, at
Christian Eriksen scorede,
halvandet minut efter
at han kom på banen
i Amsterdam. Og Joe Biden
lod for alvor sine følelser
løbe af med sig i Warszawa.

kom en solid dosis dansk litteratur med Henrik Pontoppidan og Martin A. Hansen som valgslægtskaber af
en ældre generation.
Et af Michaels største forbilleder var Neil Young, og
jeg tror ikke, jeg fornærmer ham, hvis jeg siger, at han
i sin dybeste musikalske identitet er en singer-songwriter i den mere følsomme og drømmende tradition.
Det udelukker ikke hård rock, som bekendt heller
ikke for Neil Young, hvis hårdtpumpende ”Hey Hey,
My My” udgjorde næstsidste nummer i Malurts sætliste i K.B. Hallen.
Men det betød alligevel, at start-80’erne med punkere, yuppier og postmoderne ironi har virket som
udebane – en fremtid, som han ikke helt har forestillet sig den. Og på hvilke præmisser skal man indlade
sig med den? Sanglinjen ”Kys mig før jeg bliver cool”
sammenfatter slagkraftigt al denne ambivalens på
tærsklen mellem tidsaldre.

om ikke også fodboldelskeren Michael Falch, der
egentlig helst ikke spiller koncerter de samme aftener,
som der er landskamp, sendte en tanke til Eriksen i
Amsterdam.

FØRST DA JEG KOM HJEM efter koncerten, så jeg, at
Christian Eriksen scorede, halvandet minut efter at
han kom på banen i Amsterdam. Og Joe Biden lod for
alvor sine følelser løbe af med sig i Warszawa.
”Riv denne mur ned,” sagde Reagan i Berlin.
I K.B. Hallen var det tidens mur, der blev revet ned,
og for et par timer var vi alle skrigende tilbage i
1980’erne. Det var en historisk aften. Det var de store
følelsers aften. På alle platforme. Kys mig, før jeg bliver cool.
J

MALURT HAVDE sin storhedstid i begyndelsen af
1980’erne. Men i virkeligheden var Michael lidt usamtidig dengang. Vores musikalske ungdom i Tønder i
1970’erne lå i udpræget grad i slipstrømmen af
1960’erne, ungdomsoprøret og hippietiden. Dertil

“En gedigen eventyrroman”
WEEKENDAVISEN

POLITIKEN

bog
Jeppe Krogsgaard Christensen
kultur@k.dk

JYLL ANDS-POSTEN

”Mit værelse er usselt og lille og blot forsynet med et halvrundt tagvindue.”
Sådan står der på en af de første sider i ”Et latterligt
menneskes drøm”, og sådan en sætning er typisk for
Fjodor Dostojevskij, der har været med til at forme
læsendes syn på Rusland. Fuldt af kolde kvistværelser
og klamme kældre.
Den her fortælling fra 1877, som Ole Husted Jensen
har nyoversat, er dog meget kortere end de værker,
der har gjort ham til en af litteraturhistoriens titaner
– ”Idioten”, ”Forbrydelse og straf”, ”Brødrene Karamazov” – men på de bare 44 sider når han vidt omkring via sin fortæller. Det er ham, der sidder på det
usle værelse og er fast besluttet på at begå selvmord.
Intet betyder noget, alt er ligegyldigt, men med den
ladte pistol i hånden falder han i søvn, og i en drøm
oplever han sin egen begravelse og opdukken i Himmerige.
”Drømme drives ikke frem af fornuft, men af ønsker,” mener han, men må alligevel give efter for den
harmoni og godhed, der hersker blandt menneskene
i himlen: ”En følelse af livets fylde greb mig, og jeg
tilbad dem uden ord.”
Den onde ironi er imidlertid, at han ender med at
inficere Himmeriget med sine for mennesket så typiske træk, med sin misundelse, mistro, løgnagtighed,
og dét, han fandt så mildt og forløsende, ændrer karakter, og livet deroppe bliver som livet hernede.
”Jeg ved blot, at jeg var årsagen til syndefaldet,”
erkender han, og Dostojevskij gør således intet for at
sløre fortællingens karakter af parabel. Det er Adam
og Evas Paradis, han skildrer, hvor det jordiske menneske er slangen. Men mod slutningen er hans fortæller alligevel forandret, nu vågen, omvendt: ”Jeg vil og
kan ikke tro, at ondskaben skulle være menneskets
normaltilstand.”

DAGBL ADENES BUREAU

BERLINGSKE
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”Et latterligt menneskes drøm” rummer trods sin
lidenhed store dele af Dostojevskijs kendte tematikker
og tunge eksistentielle tankegods, som får fortælleren
til at udbryde ”Åh, livet, livet!”, og som han skriver
frem i en til tider skrumplet prosa. Som her: ”Da jeg
på gaden havde gjort mig mine tanker om gaslyset,
kastede jeg et blik op mod himlen. Himlen var skræmmende mørk, men man kunne tydeligt skimte nogle
forrevne skyer, og mellem dem – sorte, bundløse plamager. Pludselig fik jeg i en af de plamager øje på en
lille stjerne og gav mig til at kigge intenst på den. Det
skyldtes, at denne stjerne gav mig en indskydelse”.
I stedet for at skrive ”den” og ”det”, gentages ordet
– ”himlen”, ”plamage”, ”stjerne” – og den klodsede,
ikke særlig lærde stil står ikke videre godt til den intellektuelle fortæller.
Et andet problem er, at der efter læsningen ikke rigtig er noget, der dirrer. Teksten er simpelthen for fast
og klar i sin forkyndende pointe: En del af det menneskelige er ikke godt, det er ondt, men vi må tro, vi
også er andet og mere, og at Gud er der for os.
Dostojevskij var på grund af gæld redaktør og skribent for et magasin, hvori ”Et latterligt menneskes
drøm” blev publiceret fire år før hans død. Og selvom
der er sætninger og passager, som lyser, og selvom
den handler om de helt store spørgsmål, er teksten en
letvægter i forfatterskabet. På mere end én måde. J

3 stjerner
Fjodor Dostojevskij: Et latterligt
menneskes drøm. Oversat af Ole Husted
Jensen. 44 sider. 100 kroner. Batzer & Co.
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Fordømmelsen af Ruslands krig har kirkelige rødder
Vestens forståelse af
den retfærdige krig er
skabt af kirkefædre langt
tilbage i kirkehistorien.
Også i dag er den retfærdige krig del af folkekirken
bekendelsesgrundlag

fremgå af det bekendelsesgrundlag,
der blev til lagt til grund for den evangelisk-lutherske kirke, den augsburgske bekendelse. Det er dermed også en
del af folkekirkens grundlag. Her står
der i artikel 16, at det er tilladt kristne
at gøre krigstjeneste og føre retfærdige
krige. Forestillingen om, at der findes
retfærdige krige, fylder dog ikke meget
i folkekirken i dag, siger Svend Andersen.
”Jeg tror ikke, at der er mange, der er
opmærksomme på, at den retfærdige
krig indgår i folkekirkens bekendelsesgrundlag. Men Luther var realist og
vidste, det kunne være nødvendigt for
magthavere at gå i krig for at holde ondskaben nede. Hvis krigens formål er at
genoprette freden, mente Luther ligefrem, at soldater udfører kristne, kærlige gerninger ved at gå i krig,” siger
han.

Nikolaj Krak
krak@k.dk

Kirkefædre duer ikke længere

0 Amerikanske soldater knæler under en messe, som fejres under Anden Verdenskrig af en filippinsk præst foran den katolske St. Augustin-kirke
i Manila. Denne har navn efter den teolog, Augustin af Hippo, som frem for nogen anden kom til at præge kristen tænkning om krig helt op til i
dag. – Foto: Ritzau Scanpix.

Den retfærdige krig
Ifølge den vestlige teolog Thomas Aquinas fra 1200-tallet er den retfærdige krig kendetegnet ved:

Deltagerne skal være krigere, ikke civile. Krigen skal handle om at genoprette en status quo, hvor en erobringskrig altid vil være uretfærdig. Årsagen til krigen skal være
leveret af modstanderen. Krigen skal være formelt erklæret og soldaterne ledet af en
formel autoritet. Formålet skal være åbent og tydeligt og skal handle om genopretning
af freden. Al krig skal føres med størst mulig moderation og rette midler, og krig skal
altid være den absolut sidste udvej.
KILDE: DEN STORE DANSKE, CARSTEN SELCH JENSEN

diggørende krig op. Krig var ikke bare
en kamp mod det onde, men også en
måde man kunne rense sig for synd på.
Krig kunne være en fromhedshandling
i sig selv på samme måde som at tage
på pilgrimsfærd. Det var et stort nybrud
i synet på den retfærdige krig i Vesten.
Det var en tankegang, der kom til at få
stor betydning for korstogene, men vi
ser den også gå igen i en sekulær form
i nyere tid i nationalismen, hvor det at
dø i krig for sit fædreland er noget for-

tjenstfuldt,” siger Carsten Selch Jensen.
Den kirkelige forestilling om en retfærdig krig fik endnu en revidering i
1200-tallet. Der var konturerne til nationalstater i Europa så småt begyndt
at blive tegnet, og det fik den italienske
teolog Thomas Aquinas til at systematisere Augustins gamle idéer. Hvor
Augustin mente, at en retfærdig krig
blev udkæmpet for hele kristenheden,
fokuserede Thomas Aquinas mere på
den del af kristenheden, et folk eller

land udgør. Thomas Aquinas konkretiserede flere af Augustins tanker og formulerede yderligere kriterier for en
retfærdig krig. For eksempel understregede han, at en krig altid var den sidste
udvej og skulle udkæmpes med rette
intentioner og midler.
”Der går en meget direkte linje fra
Thomas Aquinas til de konventioner, vi
har i dag om den retfærdige krig. Hvor
Thomas Aquinas var optaget af det retfærdige i, hvorfor man går i krig, og af
måden, man udkæmper krigen på, er
man i nyere tid også blevet mere og
mere optaget af den retfærdige fred, der
nødvendigvis må følge efter krigen,”
siger han.
Carsten Selch Jensen forklarer, at
Thomas Aquinas’ tanker fortsatte med
at være gældende i den vestlige verden,
om end de blev stadig mere sekulære,
ikke mindst efter Den franske revolution.

Krig som nødvendig løsning

En anden central person i kirkehisto-

Dalai Lama spillede en rolle, da
Areopagos fejrede 100-årsjubilæum
Hvor troen bliver
delt, sker der
mirakler, blev der
blandt andet sunget
lørdag, da missionsorganisationen
Areopagos fejrede
100-årsjubilæum

reportage
Vibe Lønstrup
kirke@k.dk

Det var en glad dansk landechef,
der lørdag kunne byde velkommen
til Areopagos jubilæumsfejring i en
fyldt Helligåndskirken på Strøget i
København.
Her fejrede man, at den kristne
dansk-norske organisation, som er
grundlagt med fokus på mission i
Kina, har eksisteret i 100 år.
Lige så længe har man arbejdet
med især dialog og spiritualitet og
med stor inspiration fra Østen, og
man har den dag i dag aktiviteter i
Kina og Hongkong.
Jubilæumsfejringen begyndte
med en gudstjeneste, hvor tidligere
missionspræst i Areopagos Ole
Skjerbæk Madsen ledte gæsterne

gennem en lidt anderledes liturgi
med musikindslag, hvor en kinesisk kvinde spillede smukt på det
traditionelle strengeinstrument
”guzheng”, sang og den norske teologiprofessor Notto R. Thelle prædikede.
At han og Areopogas i høj grad er
inspireret af buddhismen, blev tydeligt, da han i sin prædiken
nævnte Dalai Lama, som ”appellerer til det, som ligger dybere, og
som vil vise sig, bare man vågner
op til den oprindelige klarhed,
nemlig medfølelsen og generøsiteten,” og han fortsatte:
”Menneskets mest ædle følelse er
dets manglende evne til at tåle synet af en andens lidelse. Kærlighed
og venlighed er dybere end aggressivitet. Vi må søge det dybeste i
vores væsen: Det gode hjerte. Der
er meget i dag, som taler imod den
slags forventninger, og netop derfor er det vigtigt at søge sandhed
sammen og spørge os selv, hvad det
virkelig betyder.”
Og den samme forbindelse til
Østen kunne høres, da han fortalte
om den ene grundlægger af organisationen, der for hundrede år siden
udgav en bog om Østens religiøse
liv, hvor han skrev, at han så frem
til en tid, da buddhisterne ”efter sin
hellige egenart kan flytte ind i Kristi store tempel og få sin plads.”

Notto R. Thelle hæftede sig også
ved den østlige religions sans for
stilhed:
”Vi kan diskutere, hvad buddhismens hellige egenart er, og hvordan den skal få plads. Akkurat i
vores sammenhæng i dag tænker
jeg på én afgørende erfaring, buddhismen bringer med sig. Jeg tænker på sansen for stilheden, den
indsigt, som kan komme, når vi
lader tingene ligge og øver os i at
være tilstede her og nu, i krop og
åndedræt, og venter.”
Til gudstjenesten blev også en
ny salme, skrevet til lejligheden af
Merete Bandak, sunget for første
gang. Og her kom organisationens
fokus på dialog til udtryk:
”At lytte, at handle, at svare,
at mødes i åben respekt,
at dele sin tro og forklare
I ærlighed, aldrig fordækt,
Er kaldet, det vil vi følge.”
Resten af dagen bød på fælles
frokost, det årlige medlemsmøde
og en paneldebat med temaet ”Vi
søger sandhed sammen” med journalist Charlotte Rørth, filosof Emil
Hageman, og buddhist Tenzin
Drolkar. Om aftenen var der festmiddag.
Landechefen for Areopagos i
Danmark Dorthe Davidsen Langås
udtrykte i løbet af dagen glæde og

ydmyghed over, at hun og alle de
fremmødte fik lov til at være med
nu, hvor organisationen fylder 100
år. En organisation, som i følge
hende er mindst lige så relevant i
dag, som da den blev grundlagt.
”De tanker, som Reichelt, vores
grundlægger, havde for 100 år siden, er mindst lige så relevante i
dag. Dialog og en levende trospraksis har vi stadig et stort behov for at
integrere i vores liv for at kunne
leve godt som hele mennesker
sammen med Gud og næsten, og
dermed imødegå de udfordringer,
vi lever med som for eksempel krig,
stress og klimaretfærdighed. Det er
vigtigt at lade kroppen være en naturlig del af vores trosliv, så det ikke bliver viden og dogmatik, der
udelukkende sidder i hovedet.” J

Areopagos
Areopagos er en missions- og
dialogorganisation, som blev grundlagt i 1922 og i mange år var kendt
under navnet Buddhistmissionen.
Organisationen driver i dag missions- og dialogarbejde i Kina og
Hongkong via lokale partnere samt i
Danmark og Norge.

rien, der fik betydning for forståelsen af
den retfærdige krig, var reformatoren
Martin Luther. Han oplevede i 1500-tallet, hvordan det osmanniske rige erobrede sig vej op gennem Europa og
havde derfor dilemmaet mellem den
kristne næstekærlighed og krigens realitet tæt inde på livet, forklarer Svend
Andersen, professor emeritus i etik og
religionsfilosofi ved Aarhus Universitet.
”Kristendommen rummer groft sagt
tre tilgange til krig: Den pacifistiske idé,
korstogenes idé om at udbrede kristendommen gennem krig og idéen om den
retfærdige krig, hvor krig kan være en
nødvendig sidste løsning. Det er den
sidste tilgang, Martin Luther tilslutter
sig, om end han ikke udfolder den lige
så detaljeret som Thomas Aquinas. Han
mener, at en forsvarskrig kan være et
nødvendigt onde. Hvis der er tale om en
retfærdig krig, har en soldat lov at bruge alle muligheder for at skade fjenden,” siger han.
Martin Luthers syn på krig kom til at

Alligevel gør den evangelisk-lutherske
kirke klogt i ikke længere at tale for krig
i nogen sammenhæng, lyder det fra
domprovst i Viborg Thomas Frank, der
er tidligere soldat og feltpræst og desuden har skrevet en teologisk ph.d.afhandling om forholdet mellem krig
og etik. For selvom kirkefædre har været med til at forme nutidens forståelse
af den retfærdige krig, er virkeligheden
i dag en anden.
”De gamle kirkefædres idéer om den
retfærdige krig har haft stor betydning
gennem historien. Men i dag er verden
et andet sted, og vi kan ikke længere
læne os op af dem, når det handler om
at vurdere retfærdigheden af en krig. Vi
har fået sekulære, internationale, juridiske regler for krig, og derfor er det
ikke længere kirkens opgave at tale om
retfærdige krige. Jeg mener, det vil være
meget forkert, hvis vi i folkekirken taler
for brug af militær magt i nogen sammenhæng. Kirkens rolle ligger i at forkynde evangeliet, ikke i at tale for brug
af militær,” siger han.
Det rejser vel et dilemma i forhold til,
hvad kirken skal gøre, hvis et land bliver
angrebet som i Ukraine?
”Kirkens kendetegn bør være, at den
vil fred i verden og altid holder fast i
dialogen og forkynder evangeliet. Hvis
der opstår krig, er det en opgave for politikere. De har det folkelige og retlige
mandat. Det har kirken ikke,” siger
han.
Har kirken ikke en opgave i at tale den
form for ondskab imod, en brutal angrebskrig udgør?
”Kirkens opgave er at forkynde evangeliet med dets tale om fred og at bede.
Det er en udbredt fejl i vores del af verden, at vi tillægger bønnen og Gud en
for svag betydning. Kirken skal bede for
fred i verden og hjælpe dem, der er i
nød. Efter krigen har vi i verdens kirker
derimod en opgave i med kirkens Herre
som forbillede at skabe forsoning mellem mennesker,” siger Thomas Frank.
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Når russiske soldater har
angrebet Ukraine, er det
en metafysisk nødvendighed. Det er en
kamp for at beskytte ortodokse lande
mod vestlig dekadence. Sådan lød logikken fra overhovedet for den russiskortodokse kirke, patriark Kirill, der de
seneste uger har forsvaret Putin-regimets angrebskrig.
De religiøse argumenter for krigen er
blevet mødt med forundring og hovedrysten i Vesten. Men Vestens egen fordømmelse af Ruslands krig mod Ukraine er på mange måder også forankret i
et religiøst tankesæt. For idéen om,
hvad der er en retfærdig krig, er i al væsentlighed formuleret af middelalderkirken, siger Carsten Selch Jensen, der
er dekan på teologi på Københavns
Universitet og har studeret legitimering
af vold og krig gennem historien.
”I dag har vi FN-konventioner, der
definerer, hvad der skal til for, at en krig
er retfærdig. Disse kriterier trækker
tråde tilbage til kirkehistorien og bygger på kirkefædres tankegods. Man kan
med god ret sige, at det i sidste ende er
kirken, der har formuleret Vestens forståelse af den retfærdige krig,” siger
han.
Carsten Selch Jensen forklarer, at de
første dybere teologiske refleksioner
om den retfærdige krig opstod omkring
det tredje århundrede. Der var kristendommen blevet gjort til statsreligion i
Romerriget, og kristne skulle til at finde
ud af, hvordan de forholdt sig til romerstaten og dens hær. I den proces kom
kirkefaderen Augustin til at spille en
stor rolle omkring år 400.
”Hans grundtanke var, at krig var en
uundgåelig del af tilværelsen, og at
kristne var forpligtede til at deltage,
fordi krig handlede om at kæmpe mod
det onde. I hans verden var det onde alt
det, der udfordrede Guds fred og gik
imod kristenheden,” siger han.
Augustin opstillede flere kriterier for,
hvornår en krig var legitim. For eksempel var det kun forsvarskrige, der kunne være retfærdig, og målet skulle være
at genoprette status quo og fremme
Guds rige.
Kirkens forståelse af krig udviklede
sig yderligere i middelalderen. Hidtil
havde man set krigen som et nødvendigt onde, der dog ikke gjorde noget for
den enkelte soldat, som efter en krig
måtte gøre bod for synderne på slagmarken. Men i løbet af 1000-tallet ændrede det sig.
”Her dukkede idéen om den retfær-
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Ukraine har vundet informationskrigens første store slag. Men Rusland vinder stadig strategiske sejre
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info-krig | Ukraine forsøger at vinde de vestlige sind, mens Rusland kæmper for at sprede Kremls verdenssyn.

Krig har altid også været en kamp om at vinde fortællingen, men den udspiller sig i dag på nye måder

0 Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj talte onsdag til det
norske storting. – Foto: Heiko Junge/NTB/Ritzau Scanpix.

0 ”Rusland starter ikke krige. Det slutter dem!” står der på store plakater i Rusland.
– Foto: Viktor Korotaev/Kommersant Photo/Ritzau Scanpix.

Ukraine har vundet informationskrigens
første store slag. Men Rusland
vinder stadig strategiske sejre
Perry MacLeod Jensen
macleod@k.dk

hjerter og sind blandt Vestens politikere og befolkning. Men vi skal selvfølgelig være klar over,
at vi bliver udsat for en påvirkning. Filmen i
Kongressen viser, at de er gode til at ramme os,
hvor vi er følelsesmæssigt sårbare,” siger hun.

Da Ukraines præsident Volodymyr
Zelenskyj tirsdag talte til det danske folketing, var det et af mange skridt i bestræbelsen på at vinde slaget om fortællingen om Balancen i krigen
krigen.
Den ukrainske strategi balancerer på tværs af
Længe inden russiske soldater gik ind i kri- flere forskellige interesser: På den ene side vil
gen, var krigen allerede i fuld gang. Ganske vist man fremstille sig som den uretfærdigt angrebikke en krig, der foregår med kampvogne, mis- ne underdog, der er udsat for Ruslands uhyrligsiler og molotovcocktails, men en krig på ord, heder. Truslen skal tales frem og tilknytningen
artikler, holdninger, sociale medier, historie- til den frie, vestlige verden skal være umisforbrug og tv-stationer.
ståelig.
”Vi skal beskytte de grundværdier, livet i EuroRusland har længe været kendt som informationskrigens mestre, der med en hær af russiske pa bygger på. Værdier, som er blevet fuldstænhackere, falske profiler og Kreml-sindede me- digt søndertrampet af Rusland i Ukraine,” sagde
dier har kæmpet en sindelagskamp både inden Zelenskyj tirsdag til det danske folketing.
og uden for Ruslands grænser. Efterretninger
På den anden side skal informationen også nå
har vist, at Rusland har forsøgt at påvirke valg i over grænsen til Rusland og vise, at de ukrainblandt andet USA og Frankrig, og internt i Rus- ske soldater er mere humane end de aggressive
land har Kreml også strammet grebet i en stram russere. Det ukrainske forsvar har udgivet vistyring af, hvad befolkningen skal have at vide. deoer med tilfangetagne russiske soldater med
Men efter invasionen i Ukraine mener de fleste det formål at overbevise de russiske soldater om
vestlige iagttagere, at Ukraine har vundet over- at overgive sig.
taget i informationskrigen mod Rusland. Med
Samtidig skal den ukrainske slagkraft også
præsident Zelenskyj i spidsen har ukrainerne vises stolt frem. Her er melet i den ukrainske
opbygget en historie om, at
ammunitionspose ikke
det lille heroiske land er
helt rent, har det vist sig.
Flere eksempler på falske,
blevet angrebet af en kymanipulerede videoer og
nisk, brutal, autokratisk
stormagt med soldater, der
fotos, der viser Ukraines
Vi skal selvfølgelig
er blevet manipuleret til at
overlegenhed har cirkuledeltage i en krig mod deres
være opmærksomme ret i medierne. Mest prominent er videoen af et ukravilje. Ved at vise krigen på
på, at de også bruger
insk MiG-29 fly, der neden lang række af både traskød et russisk SU-35 fly.
ditionelle og moderne meretoriske virkemidler med
Problemet var bare, at vidier, sørger ukrainerne for
henblik på at overbevise os.
at ramme os der, hvor de
deoen stammede fra comtaler direkte til vores følelputerspillet Digital ComJEANETTE SERRITZLEV, MILITÆR
bat Simulator World, skriser.
ver Deutsche Welle.
”Det gør altid indtryk at ANALYTIKER VED FORSVARSAKADEMIET, OM
UKRAINES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
se billeder af krig, men den
Videoerne af de tilfangeher gang har vi fået det vist
tagne, russiske krigsfanger
på en helt anden måde end
er også blevet kritiseret af
ved tidligere konflikter. Det
blandt andre menneskehar været med til at øge førettighedsorganisationerlelsen i Vesten af, at det her også er vores krig. ne Amnesty International og Human Rights
Den er personliggjort ved blandt andre Zelen- Watch. De mener, at det bryder med den humaskyj selv og almindelige ukrainere som en land- nitære folkerets regler for krigsførelse, Genèvemand, der viser heltemod ved at køre sin traktor konventionen, om at krigsfanger har krav på at
mod et pansret køretøj. Det er godt strategisk blive beskyttet mod ydmygelser og offentlighekommunikationsarbejde,” siger Jeanette Ser- dens nysgerrighed.
ritzlev, der er militæranalytiker ved ForsvarsaDerfor kan det blive et problem for Ukraine
kademiet med speciale i informationskrig – sær- både at appellere til det vestlige og russiske publigt russisk informationskrig.
likum. ”Landet har ikke brug for at vise sig selv
Ukrainerne har sørget for, at både de grimme som et russisk land, men som et moderne euroog smukke sider af krigen bliver vist. Da Volody- pæisk land, der kæmper med ære og værdigmyr Zelenskyj skulle tale til Kongressen i USA hed,” skriver kommentator Katya Sedgwick i
viste han en video af lig, der blev dumpet i mas- The American Conservative.
Hun peger på, at hvis Ukraine ikke holder sig
segrave, sårede børn, der bliver løftet ud af ambulancer, og et ødelagt land, der står i flammer inden for de vestlige dyder i sin informationsefter de russiske missil- og raketnedslag. Det krig, kan den vestlige sympati for Ukraine godt
fremkaldte tårer blandt medlemmerne i Kon- dale igen. Hun henviser eksempelvis til, at de
gressen. Til sidst stod fem ord tilbage på skær- ydmygende videoer af krigsfanger i Abu Ghraibmen: ”Close the sky over Ukraine” – luk him- fængslet i Irak var med til at vende den offentmelrummet over Ukraine, med henvisning til at lige opinion om den amerikanske tilstedevæindføre det flittigt omtalte flyforbud over Ukrai- relse i Irak.
ne.
”Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, Mod Vestens indflydelse
at de også bruger retoriske virkemidler med hen- Hvor den ukrainske informationsstrategi kort
blik på at overbevise os,” siger Jeanette Serritz- opsummeret har handlet om at skabe sympati,
lev.
er den russiske strategi mere kryptisk at forstå.
”Indtil videre har de haft held med at vinde Den britisk-ukrainske forfatter Peter Pomerant-

”

sev har skrevet flere bøger om den russiske informationskrig, og han peger på, at der kan
være flere forskellige hensigter med informationskrigens formål.
Det ene er at få spredt så modsatrettede historier, at folk til sidst mister deres orientering i
retning af sandheden. Formålet er altså ikke
entydigt at få udbredt den russiske idé om sandheden, for det kan synes som en umulig opgave
at overbevise Vesten om, at Kremls syn på verden er mere sandfærdigt end de udbredte anskuelser i Vesten.
Det næstbedste er derfor at få folk både i Vesten og hjemme i Rusland til at betvivle, om der
overhovedet findes en sandhed. Den russiske
propaganda er designet til at forvirre og desorientere folket, så de ikke er helt sikre på, hvad de
egentlig skal tro på og derfor vælger at følge den
stærke leders ord, mener Peter Pomerantsev.
”Vi lever i en forvirrende verden fyldt med
grimme konspirationer, og du har derfor brug
for en stor, stærk Putin til at forsvare dig – det
er i hvert fald, hvad han prøver at sige. Det handler ikke om at kunne lide ham. Det handler om
følelsen af, at du har brug for en autokrat i en
forvirrende verden, hvor demokratiet er en stor
komedie,” sagde Pomerantsev for nylig i et interview med Vox, da han blev bedt om at udlægge den russiske strategi.
Kreml-styret mener, at dets informationskrig
er et legitimt forsvarsværk mod vestligt sindet
indflydelse i Ruslands interesseområde, skriver
Pomerantsev i bogen ”This Is Not Propaganda”.
Tanken er, at det var vestligt sindede idéer som
ytringsfrihed og økonomiske reformer, der førte
til både Sovjetunionens fald og Putin-kritiske
protester i starten af 2010’erne. Nyhedsorganisationer, menneskerettighedsorganisationer,
faktatjekkere og antikorruptions-enheder er
alsammen en del af en vestlig ideologisk informationskrig. Selv Google, Facebook og Twitter
bliver set som ideologiske våben, der peger mod
Rusland.
Han citerer et interview med Igor Asjmanov,
der er en af de fremmeste personer bag opbygningen af det russiske internet. Asjmanov snakker om, at Rusland skal genvinde suverænitet
over internettet, så russiske interesser ikke bliver undermineret og er beskyttet mod udefrakommende ideologier.
”Hvis ideologien er importeret, som med liberalisme, spiller du altid efter fremmede regler,
som bliver ændret af andre end dig selv. Man
kan altid kendes skyldig i at bryde demokratiets
regler. Ideologi bør skabes i landet selv. Støttet
og forsvaret af informations-suverænitet,” sagde Asjmanov i et russisk interview, som bliver
citeret i ”This is Not Propaganda”.
Det handler om at beskytte sin egen interessesfære og ikke lade vestlige dagsordener infiltrere den russiske offentlighed. Hvis Vesten
bedriver såkaldt femtekolonnevirksomhed, har
Rusland også lov til at influere den vestlige offentlighed, er rationalet ifølge Pomerantsev.
Efter krigens start har russerne indført, hvad
Jeanette Serritzlev kalder for et massivt informationsskjold rundt om Rusland. Godt nok er det
ikke umuligt aktivt at opsøge information fra
andre steder i verden, men hvis du ikke gør det,
bliver du ”stopfodret fra morgen til aften med
nogle meget enslydende budskaber,” siger hun.
”Det siger noget om Kremls prioritering og
forståelse af, hvad kognitiv prægning betyder.”
Det handler om at definere den arena, som

Hvad er perspektivet?
Krigen mellem Rusland og Ukraine
udkæmpes ikke blot med krudt og kugler.
En heftig informationskrig har også været i
gang i mange år

folk tænker og diskuterer indenfor. Hvis du siger
”nazister” og ”narkomaner” tilpas mange gange, køber folk måske ikke historien fuldt ud til
at begynde med. Men langsomt begynder folk
at spørge sig selv, om der måske er noget om
snakken, at Volodymyr Zelenskyj er en nazistisk
narkoman. På den måde lykkedes man med at
sætte rammen for den politiske debat med de
ord, udtryk, begreber og tematikker, man selv
helst vil diskutere ud fra – både hjemme i Rusland og i Vestens debat.
Så selvom Ukraine umiddelbart ser ud til at
have vundet det første, afgørende slag i kampen
om krigens udlægning i Vesten, er vores del af

verden alligevel ikke helt immun for russisk indflydelse.
Alene det, at folk spørger, om der er nazister i
den ukrainske hær eller regering, er et tegn på
en russisk påvirkning, som Jeanette Serritzlev
ikke havde set før krigen. Tilmed er det i klar
russisk interesse, når vestlige meningsdannere
diskuterer, om eksempelvis Natos udvidelse
mod øst har fremprovokeret den russiske aggression. At udbrede budskabet om, at Nato er
medskyldig i konflikten, er en gammel russisk
strategi, som har fået bedre fat i det vestlige publikum, fortæller Jeanette Serritzlev, og hun mærker tydeligt, at flere folk advokerer for tydelige,
russiske synspunkter, når hun eksempelvis er
ude at holde foredrag.
”For seks år siden sad der måske en nede bagved, som i pausen sagde til mig, at amerikanerne var lige så slemme som russerne. Nu er folk
rykket længere frem i salen og afbryder gerne for
at sige, at DR ikke er bedre end Russia Today.
Den idé kommer et sted fra, så jeg oplever klart,
at russerne lykkes med at rejse spørgsmål, som
vi kommer til at diskutere – uanset om vi vil det
eller ej.”
J
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Trompetkoncert
Klaverkoncert nr. 11

BEETHOVEN
Symfoni nr. 1

Justin Bland - klaptrompet
Gilbert Martinez - fortepiano
Orkester på autentiske instrumenter
Dirigent: Jonathan Ofir
Konservatoriets Koncertsal, Kbh. 14.5.22 kl 16
Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal 15.5.22 kl 16

Billetter og info: copenhagensoloists.dk
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2 Som portrætmaler er Marstrand i
særklasse, navnlig
når han maler sin
nærmeste familie,
som det rørende
maleri fra
1852/1853 af den
afdøde, nyfødte
datter, hvis ansigt
kigger fredfyldt
frem mellem
puderne, omgivet
af små engle i alle
hjørner. – Foto:
Nivaagaards
Malerisamling.

En mesterlig billedreporter
fra 1800-tallet
Mens Wilhelm Marstrands
samtidige kolleger som
Eckersberg, Købke og Lundbye
blev kanoniseret i deres eftertid,
er Marstrands stjerne falmet lidt i
eftertiden. Seværdig udstilling på
Nivaagaard giver Marstrand den
plads, han fortjener

udstilling
Lisbeth Bonde
kultur@k.dk

I Nivaagaards sale med særudstillinger
kan man nu endelig opleve vandreudstillingen ”Wilhelm Marstrand. Den store fortæller”,
som er blevet udskudt på grund af coronanedlukningen. Udstillingen har tidligere været vist på Skovgaardmuseet i Viborg og i kunstmuseerne i Ribe og Fuglsang, men er nu på sidste station i Nivå udvidet med
flere værker, heraf en del mindre skitser.
Wilhelm Marstrand levede fra 1810 til 1873. Han var
en af sin tids mest alsidige og populære malere, en
nærmest manisk produktiv kunstner i den periode,
som ofte kaldes guldalderen. En ganske misvisende
betegnelse, som kunsthistorikeren Charlotte Christensen gjorde grundigt op med i bogen ”Guldalderens billedverden” (2019), hvor den dekonstrueres og
bliver parkeret i afdelingen for turistmerchandise. For
guldalderen var absolut ikke nogen lykkelig tid i Danmark. Det var tværtimod en periode præget af krige,
økonomisk krise, ikke at forglemme tabet af Norge og
til sidst også af Slesvig-Holsten. Hertil kommer, at de
fleste af de kunstnere, som var mest populære i samtiden, senere gled ud i glemslen, så ”guldalderen” er
og bliver en konstruktion, skabt i eftertiden.

Et glemt geni

Wilhelm Marstrand blev optaget på Kunstakademiet
allerede som 14-årig. Hans norskfødte far, Jacob Marstrand, var opfinder og havde mange venner og bekendte i kunstmiljøet. Blandt hans opfindelser var et
drejeligt panoramabillede – virkeligheden set fra
Gåsetårnet – der var malet af hans ven C.W. Eckersberg. Panoramaet blev rullet frem for publikum, som
var det en spillefilm. Marstrand var således født ind i
et kulturelt og socialt privilegeret hjem og var samtidig i besiddelse af et oplagt talent. Eckersberg sørgede
for, at han fik sin kunstneriske uddannelse, både som
hans personlige læremester og senere som hans professor.
I sin samtid blev han opfattet som et geni. Men i
eftertiden er han gledet stadig længere ned i kunsthierarkiet. Under indtryk af blandt andet impressionismens landskabsfremstillinger blev hans samtidige
kolleger Wilhelm Bendz, Christen Købke, Wilhelm
Eckersberg og J.Th. Lundbye tildelt hovedparten af
spotlyset i den senere fortælling om dansk kunst i det
19. århundrede. Marstrands værker var for anekdotiske, mente eftertidens kunsthistorikere. De nye æstetiske parametre pegede i andre retninger.

trækker han gardinerne helt fra, så vi sanser hendes
melankolske længselsdrømme. Hun fremstår mere
som en klassisk statue end som en stjerneskuespiller
i samtiden.

Blik for detaljen – og for mennesket

I folkelivsskildringerne springer Marstrands forkærlighed for detaljen i øjnene. Man bemærker, at enkeltdelene tjener en højere kompositorisk idé. Her bliver
selv en lille dreng eller pige, en ammende mor og iagttagere fra en altan eller indgangsportal vigtige. De
bidrager på lige fod til scenen – alle har deres plads.
Samtidig er hans personer altid en smule idealiserede, lidt til den sødladne side, så fremstillingen er lige
ved at tippe over til det sentimentale og kitschede.
Men da han er en så fremragende tekniker, der forstår
at orkestrere sine tableauer med en mageløs dynamik,
tilgiver man ham gerne.
For et par uger siden så jeg en interessant udstilling
”Hogarth og Europa” på Tate Britain i London. Den
over 100 år ældre kunstner William Hogarth (16971764), som var blandt Wilhelm Marstrands store forbilleder, spidder med satirisk brod sin samtids dobbeltmoral og al menneskelig dårskab. Undertiden
løfter han sin moralske pegefinger og lader os følge
synderne i deres dybe forfald. Det er stærk samfundskritik, ofte udført i tegneserieform. Hogarth var klart
rundet af et langt mere nådesløst og klassedelt samfund end det danske. Hos Marstrand er satiren blidere og som regel fremført med tungen i kinden, som
det fremgår af ”En gadescene i hundedagene”, der
handler om en misforståelse mellem to mænd. Borgermanden, der forsøger at forsvare sine fine racehunde, og hundefangeren, der er ude for at fange løse
hunde.
Men det er også godt at møde et enkelt menneskeforladt landskabsbillede fra Italien. Her viser Marstrand sin sans for landskabets stoflige, koloristiske
og formmæssige egenskaber, som det fremgår af det
fine ”Italiensk landskab” (uden årstal), hvor det grønne bjerg tårner sig op til højre og danner kontrast til
det siennafarvede hus til venstre, og vejen, der skyder
sig diagonalt ind gennem billedfeltet. Dette billede
kunne være taget med iPhone i dag, så virkelighedsnært og stærkt sanset er det. 
J

5 stjerner
Wilhelm Marstrand:
Den store fortæller.
Nivaagaards
Malerisamling, Nivå. Til
den 12. juni. Udstillingen
er blevet til i samarbejde med kunstmuseerne i
Ribe og Fuglsang. Rigt
illustreret katalog, 223
sider, med tekster af
Jesper Svenningsen,
Charlotte Christensen
Birgitte von Folsach og
Anne-Mette Willumsen.

3 Wilhelm
Marstrand:
”Johanne Luise
Heiberg”, 18581859. – Foto: Ole
Haupt/National
historiske Museum
på Frederiksborg
Slot/Nivaagaards
Malerisamling.

Marstrand mestrede alle genrer

Men kors, hvor er det et underholdende værk – fyldt
med detaljer. Det gælder både, når han skildrer sin
samtid, og når han maler scener fra litteraturen, for
eksempel Holbergs komedier og scener fra Miguel de
Cervantes’ roman ”Don Quixote”. Med sine folkelivsskildringer fra både Københavns og Italiens gader og
beværtninger kunne han desuden levere, hvad der i
dag svarer til dokumentarudsendelser om fjerne lande og andre livsformer i en tid, hvor kun et fåtal kunne rejse. Han mestrede alle de kunstneriske genrer fra
genremaleriet til historiemaleriet.
Også som portrætmaler er han i særklasse, navnlig
når han maler sin nærmeste familie, som det rørende
maleri af den afdøde, nyfødte datter, hvis ansigt kigger fredfyldt frem mellem puderne, omgivet af små
engle i alle hjørner. Ikke at forglemme det ikoniske
maleri af broderens to døtre, der unavngivne skildres
på en spadseretur i Frederiksberg Have, mens deres
elskede, vestindiske barnepige fremstilles værdigt og
med navns nævnelse: Justina Antoine. Det er et solidarisk, om ikke kærligt, portræt af en tidligere slavegjort person og et af de få af slagsen i dansk kunsthistorie.
Marstrand har en psykologisk indfølingsevne, der
får menneskets inderste væsen til at nå ud over billedrammen. Se blot det monumentale portræt af datidens store teaterdiva, Johanne Louise Heiberg. Her

Tjajkovskijfestival

Pragtfuldt postyr

Solist og orkester duetterer – og duellerer – frygtløst
på randen af det umuliges kunst, inden musikken tager
springet og lader følelserne få frit spil: Oplev Tjajkovskijs
Klaverkoncert nr. 1 og Symfoni nr. 5.
Lidenskab og mesterlig melankoli er på programmet under
Aarhus Symfoniorkesters to uger lange festival i marts og
april: aarhussymfoni.dk/tjajkovskijfestival

Symfonisk Sal
Musikhuset Aarhus
30. marts kl. 19.30*
165-355 kr.
*Festivalen løber fra 24. marts til 3. april
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Læring er et mirakel,
som ingen bliver for gamle til

livogsjael@k.dk

Vær detektiv og ikke søvngænger

Som det var tilfældet, da vi blev sendt hjem for at arbejde ved spisebordet og pludselig havde afgørende
indflydelse på, hvordan vi fik arbejdsdagen til at fungere for os selv, skal vi have adgang til praksis nu, hvor
vi atter er tilbage på vores arbejdspladser.
”Det er ledelsen, der sætter arbejdsbetingelserne.
Men det handler også om at få lov at kunne arbejde
med den forandring, man står overfor. Så det er også
en selvledelsesopgave på den måde, at de fleste mennesker har så megen autonomi i deres opgaveudførelse, at det er virkelig hjælpsomt for os, hvis vi kan
genkende vores egne reaktioner på læring og kender
egne præferencer for at lære nyt,” siger Annette
Franck.
Hun skynder sig at understrege, at der er forskel på
kompetencer og præferencer. At man har nogle præ-

”

OPLEV EUROPA
Med dansk rejseleder

Stort
katalog
Besti
riisrejsel på
r.dk

På gensyn til Historiske Dage
Øksnehallen, Kbh. 26.-27. marts
POLITIKEN

Lørdag, DR-Scenen
kl. 11
Interviewer:
Jes Fabricius Møller

Med bus
MOSEL

NORMANDIET

Hyggelig ferie ved den smukke
middelalderby Cochem ved Mosel.
Vi bor på det dejlige Hotel Brixiade/Triton, skønt beliggende ud til
Moselpromenaden. Busrejse, hotel
med halvpension, dansk rejseleder
og udflugter er inkluderet. fx 24/4,
25/5, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8.

Flot rejse til det naturskønne,
kulturelle og historiske Normandiet.
Rejsen bringer os rundt i til de store
seværdigheder, bl.a. Mont Saint
Michel. Busrejse, hotel med morgenmad, mange udflugter og dansk
rejseleder er inkluderet.
Rejs 8/5, 29/5, 26/6, 31/7, 4/9, 2/10.

6 dage. Fra kr.

3.895,-

7 dage. Fra kr.

S ve n d

ru

p
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TOSCANA

ANDALUSIEN

Flot oplevelsesrejse til det smukke,
lune Toscana med olivenlunde,
pinjer, laurbærtræer, cypresser og
alle vinmarkerne. Fly fra Kastrup,
godt hotel med pool, halvpension,
spændende udflugter og dansk
rejseleder er inkluderet.
Rejs 21/5, 5/7, 19/7, 6/9.

Skøn rundrejse i Andalusien blandt
nogle af verdens smukkeste byer
og historiske seværdigheder. Desuden tid til afslapning på Solkysten.
Fly fra Kastrup, rundrejse med
dansk rejseleder og ****hoteller
med halvpension er inkluderet.
Rejs 19/5, 25/8, 8/9, 29/9.

7.195,-

m H o ll a n d

Lørdag,
Onkel Danny-Scenen
To
rb
en
kl. 11.30
Interviewer: Anders E. Madsen

4.995,-

Med fly

8 dage. Fra kr.

To

Ny bog af førende
middelalderekspert

8 dage. Fra kr.

Lørdag, Rød Scene
kl. 12.40
Interviewer: Bo Lidegaard
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„... fængslende læsning
for et bredt publikum.“

7.295,-

WEEKENDAVISEN

Lørdag, DR-Scenen
kl. 13.00
Interviewer: Per Stig Møller

Læring er en drift
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DONAU

SEINEN

Populært togt med store oplevelser
på den romantiske del af Donau
omkring Wachau, det stilfulde Wien,
betagende Bratislava og Budapest i
al sin pragt.
Inkl. Flyrejse, transfer, krydstogt,
pension, dansk rejseleder og udflugter. Rejs. 23/9.

Skønt togt på Seinen gennem
smukke landskaber og byer. Togtet
begynder og slutter i Paris og
runder Honfleur ved Atlanterhavet.
Busrejse, krydstogt på dejligt skib,
pension med drikkevarer om bord,
dansk rejseleder og udflugter er
inkluderet. Rejs 11/6 el. 16/7.

8 dage. Fra kr.

10.595,-

8 dage. Fra kr.

9.295,-

Forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

Med skib
BERLINGSKE

Søndag, Blå Scene
kl. 13.30
Interviewer: Bent Blüdnikow
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JYLLANDS-POSTEN

Søndag, Rød Scene
kl. 14.10
Interviewer: Bent Blüdnikow
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Det har konsekvenser på flere parametre, når man på
arbejdspladser ikke har sans for pædagogik og forskellige læringsstile, mener Annette Franck. Blandt
andet går det ud over trivslen, idet der hurtigt opstår
en opfattelse af, at folk enten ikke kan eller ikke vil
lære nyt, når udviklingen ikke sker hurtigt og efter
diktion.
”Der skal fokus på, at mennesker er skabt til at kunne og ville. Læring er en drift – ud over at trække vejret er alt andet, vi gør, jo noget, vi har lært. Men for
eksempel lever myten om, at alder betyder noget for
læring i bedste velgående, og den vil jeg gerne gøre
op med. Når folk på 50 plus møder modstand, når de
skal lære nyt, tror de, at det er unikt for dem. De glemmer, at dengang de var fem år, skulle de også gøre
tingene mange gange, inden de lykkedes,” siger hun.
Annette Franck peger på, at man i alle jobs skal
lære nyt. Det er ikke kun i vidensjob – også kassemedarbejderen i supermarkedet må løbende lære nyt.
Derfor gælder det, at viden om pædagogik bør eksistere på alle arbejdspladser.
”Vi trives simpelthen dårligere, når vi ikke kender
til læring. Og i forhold til dem, der siger, de ikke kan
lære nyt, så er det interessant at se, at de samme mennesker, det øjeblik de får stukket en ny iPhone i hånden, godt kan finde ud af at lære at bruge den. Fordi
de selv bestemmer, hvordan de vil lære at bruge den
– ingen dikterer, hvordan det skal gøres,” siger hun.
Det vil også slå positivt ud på resultaterne på arbejdspladserne, fremhæver Annette Franck, hvis erhvervspædagogikken gjorde sit indtog.
”Al udvikling er læring. Hvis man målrettet går ind
og siger, at her er en pædagogisk opgave, så har man
en hel værkstøjskasse at tage fra. Det er præcis det

2 Annette Franck
er optaget af,
hvordan voksne
lærer forskelligt
på arbejdspladsen.
– Privatfoto.

J

De fleste husker, hvordan hverdagen
med ét forandrede sig for godt to år siden, da en vis virus gjorde sit indtog i hele verden og
sendte tusindvis af danskere fra arbejdspladsen og
hjem til privaten for at arbejde. Det kostede blod, sved
og tårer at få det til at fungere – for nogle mere end
andre, men faktum er, at missionen i udstrakt grad
lykkedes. Alt faldt ikke fra hinanden, og der blev afviklet uendeligt mange arbejdstimer ved spisebordet
i de små hjem.
Annette Franck, cand.phil. i voksenpædagogik, debattør og aktuel med bogen ”Vi lærer hele arbejdslivet” er ikke i tvivl om, hvorfor det i så udstrakt grad
lykkedes fra den ene dag til den anden at få så mange
til at ændre på deres arbejdsvilkår.
”Nogle har sagt, at det lykkedes, fordi vi stod på en
brændende platform. Nej, siger jeg – det lykkedes,
fordi alle prøvede sig frem hver især på deres måde.
Det viser, hvor hurtigt vi er i stand til at lære nyt, uden
at det sker ved, at nogen står og dikterer, hvordan vi
skal omstille os og lære det nye,” siger hun og lægger
tryk på ordet uden.
Der er en helt særlig grund til, at Annette Franck
lægger tryk på netop det ord. Hun har nemlig en mission, siger hun, som hun med sin nye bog gerne vil
udbrede. Missionen går, skåret ind til benet, ud på at
give pædagogik og læring en større rolle i erhvervslivet, hvor hun mener, at disse aspekter er stort set fraværende. Der mangler med andre ord en opmærksomhed på, at mennesker lærer hele livet, og ikke mindst
på, at vi lærer på forskellige måder. Vi har forskellige
læringsstile, og det bør udnyttes.
”Læring er kognitivt udfordrende for alle, og vi ved
fra børn, at det kan skabe frustration at lære nyt, og
at ikke alle børn lærer på samme måde. Derfor tages
der hensyn til, at nogle er taktile og skal røre, når de
lærer, nogle har brug for klare instrukser, og andre
igen skal bruge noget
tid til at eksperimentere. Men i forhold til
voksne ude på arFor eksempel lever
bejdspladserne er
myten om, at alder
der ikke blik for pædagogikken. Her vil
betyder noget for læring i
man følge en enkel
bedste velgående, og den
plan og har ikke forstået, at at ’one size
vil jeg gerne gøre op med.
does not fit all’,” siNår folk på 50 plus møder
ger hun og giver et
eksempel.
modstand, når de skal
”Lad os sige, at du
lære nyt, tror de, at det er
møder ind på arbejde, og at I har fået at
unikt for dem. De glemmer,
vide, at I skal til at
at dengang de var fem
bruge en ny platform. Du får at vide,
år, skulle de også gøre
at I kan se nogle vitingene mange gange,
deoer, der demonstrerer, hvordan platinden de lykkedes.
formen virker, og du
kan også få lov at ANNETTE FRANCK, CAND.PHIL.
komme på et kursus. I VOKSENPÆDAGOGIK
Måske ser du også en
kampagne for platformen på intranet
eller på et banner i kantinen. Og så forventes det
egentlig bare, at du finder ud af at bruge den. Men vi
indretter ikke arbejdspladsen efter, at hver gang, man
forventer at folk lærer noget nyt, så skal der være tid
til og mulighed for at lære og forståelse for, at det er
anstrengende,” siger hun.

ferencer inden for læringsstile, betyder ikke, at man
aldrig kan blive god til at lære på andre måder.
”At du er ekstrovert, forhindrer dig jo ikke i at holde
mund, og som introvert er du heller ikke forhindret i
at tage til en sammenkomst med mange mennesker.
Man kan altid træne sig til at blive bedre til noget,”
siger hun.
Annette Franck drømmer om at få bare en halv time
ude på alle arbejdspladser, hvor hun kan fodre ledelse og medarbejdere med basal viden om erhvervspædagogik. Hun tror på, at det ville kunne skabe en
revolution, hvor både trivsel og resultater ville højnes.
”Ledelser skal forstå, at hver gang de beder medarbejdere om noget nyt, er det en læringsopgave. Og i
stedet for at gå til værks som en søvngænger, hvor der
lægges en plan, og så eksekverer man, så vil jeg opfordre til, at man går til udviklingsopgaver som en
detektiv. Når man går lærende til værks, kommer man
ikke blot nemmere i mål, man får også en hel anden
tilgang til, hvornår noget skal anses som en fejl,” siger
Annette Franck.
J
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Jannie Iwankow Søgaard

samme, man gør, når man slås med samarbejdsproblemer og tager fat i værktøjskassen, der indeholder
viden om arbejdspsykologi,” siger hun.
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Trivsel og resultater kan bedres
på arbejdspladser, hvis man indser
og handler på, at mennesker ikke
lærer ens, mener bogaktuel ekspert
i voksenpædagogik
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Angsten blev forløst
i hans kunst, hvor
det gode voksede
ud af det onde

Generalsekretær
i Mission Afrika
skiftes ud

Kirke&Tro-redaktør: Anders Ellebæk Madsen / kirke@k.dk
Denne side er redigeret af Hannibal Erngaard

Bestyrelsen i Mission Afrika
ønsker ikke at fortsætte med
Henrik Engelbrekt Refshauge som
generalsekretær. Organisationen
ønsker en anden profil
Jacob Weinkouff Hansen

Han var kendt for sin idérige og nytænkende kirkekunst, der hænger i mange
af landets kirker. I mandags
døde Niels Helledie, 94 år

nekrolog
Jacob Weinkouff Hansen
jhansen@k.dk

Niels Helledie har i årtier været en af Danmarks vigtigste kirkekunstnere. Han har i
collageagtige skulpturer brugt alverdens ting
og sager til at skabe fortolkninger af Bibelens
fortællinger. I mandags døde han, 94 år.
Billedhugger Niels Helledie, hvis værker
hænger i mange kirker rundt om i Danmark,
blev født i 1927 i landsbyen Sopmose i Vendsyssel. Som ung uddannede han sig til folkeskolelærer på Silkeborg Seminarium, hvorfra han blev færdig i 1954. Men han valgte i
stedet at gå ad kunstens vej.
Den alsidige kunstner flyttede i 1957 til Skagen, hvor han boede resten af sit liv. I 2013
fejrede byen sit 600-årsjubilæum som købstad, og i den forbindelse var flere af hans
værker udstillet i Kulturhus Klappeborg.
Og her var det ikke bare værker med inspiration fra kristendommen, de besøgende
kunne se.
Tværtimod kunne man se et eksemplar af
nogle ganske specielle kasser, som Niels Helledie lavede tidligt i sin karriere, de såkaldte
Horekasser. Gennem de små huller i kassen
kunne man se en kvindekrop med et skød,
der er ganske overdimensioneret i forhold til
blandt andet ansigtet. Kasserne var ment
som en kommentar til 1960’ernes kønsrolledebat og skulle symbolisere den i overførte
betydning korsfæstelse af kvinden, der ifølge
Niels Helledie sker, når en kvinde gøres til et
rent sexopbjekt.
”I Helledies kunst er der et element af leg
og provokation,” siger Birgitte Bech, teolog
og kunstformidler med fokus på kirkekunst.
Den provokerende og selvudnævnte kulturradikale Niels Helledie skiftede dog hurtigt fokus.
”Det (kulturradikale, red.) skulle vi jo allesammen være dengang, men en dag på
seminariet kom jeg til at læse ’Ordet’ i Kristeligt Dagblad. For mig blev det skelsættende.
Jeg var tørstende, og her fik jeg det vand, jeg
havde længtes efter. Savnet efter kristentroen havde jo ligget i mig,” sagde Niels Helledie
til Kristeligt Dagblad i 2009.
Han kom fra et kristent hjem, hvor mode-

jhansen@k.dk

ren var maniodepressiv, og han har ved flere
lejligheder fortalt, hvordan han havde en
grundlæggende angst med fra barndomshjemmet.
Netop angsten blev forløst i hans kunst,
hvor det gode og onde ofte støder sammen,
og det gode vokser ud af det onde.
”Hans signaturmotiv er livstræet, der spirer på korset. Det viser en rank og frontal
Kristus, hvis arme er vinkelrette på kroppen.
Ribbenene, dødens benrad, bliver til et træ i
vækst, idet der sker, hvad Helledie selv kalder en metamorfose. Livet vokser på den
måde ud af døden. Det er et karakteristisk
motiv, som varieres i mange af hans værker,”
siger Birgitte Bech.
Generelt var kristendommen gennemgående i Niels Helledies kunst. Men den var
bestemt ikke kun præget af traditionel kristen kirkekunst.
”Han var modernist med et frit udtryk. Men
samtidig ser man i hans rustikke og groftskårne værker elementer, der knytter an til
romansk middelalderkunst og til primitiv
kunst. Der hentes inspiration i det norrøne,
for eksempel i oldnordisk mytologi. Og derudover fra romansk kunst. Så man må sige,
at han var enormt alsidig i sine inspirationskilder.”
Netop det modernistiske skabte indimellem konflikter. Især da han og kunstneren
Adi Holzer fik til opgave at udsmykke Hasseris Kirke i Aalborg. Deres resultat førte til
stor debat og blev stærkt kritiseret af blandt
andre Akademirådets Udvalg for Kirkekunst,
der er Kirkeministeriets og stiftsøvrighedernes rådgiver og konsulent i kunstneriske
spørgsmål. Også andre gav deres kritiske
mening til kende.
”Helledie har haft sin styrke i småskulpturer, mens den store udsmykning i Hasseris
Kirke blev udsat for en del kritik fra kunsteliten, som Helledie måtte opleve som arrogant og sårende. Han led måske nok et knæk
som kunstner, men vendte tilbage til de mindre formater, som var meget efterspurgte i
det kirkelige miljø,” siger Birgitte Bech
Han har skabt mindst et halvt hundrede
originale kirkeudsmykninger, siger hun endvidere og tilføjer et sidste vigtigt karaktertræk ved Niels Helledie:
”Han identificerede sig med evangeliet,
som han forstod som tabernes evangelium.
For eksempel havde han blik for udnyttede
kvinder. Derfor hed den bog, han udgav sammen med Thomas Reinholdt Rasmussen, ’Til
de fattige’,” siger Birgitte Bech.
Niels Helledie bisættes fra Skagen Kirke
onsdag klokken 14. 
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Når Henrik Engelbrekt Refshauges kontrakt som generalsekretær i Mission Afrika senere på året udløber,
bliver den ikke forlænget. Det besluttede organisationens bestyrelse på et møde i februar.
”Jeg er slet ikke færdig med Mission Afrika og kunne
godt tænke mig at få et par år mere. Især fordi coronapandemien har gjort, at vi ikke har kunnet implementere alle de ting, vi gerne ville nå,” siger Henrik
Engelbrekt Refshauge, der ender med at have siddet i
stillingen i fire år.
Det handler om, at Mission Afrikas bestyrelse ønsker en ny profil, hvis man spørger den snart afgående
generalsekretær.
”Alle organisationer har sine årstider. Jeg er en meget entreprenant type, der er god til at sparke døre ind,
skabe netværk og sætte ting i gang. Nu tænker bestyrelsen nok, at en anden ville være bedre egnet til at
implementere og administrere de ting i organisationen, som jeg har været med til at sætte i gang, og
derfor vil de have en anden profil,” siger Henrik Engelbrekt Refshauge.
Det er dog endnu ikke klart, hvorfor bestyrelsen
ikke vil forlænge kontrakten med generalsekretæren.
Det er heller ikke bestemt, hvilken type man ønsker i
stedet for.
”Det har vi endnu ikke fastlagt. Henrik var ansat på
en tidsbegrænset kontrakt på fire år, og nu har vi besluttet, at vi skal prøve noget andet,” siger Anne Mie
Skak Johanson, bestyrelsesformand i Mission Afrika.
Når I endnu ikke ved, hvad en ny profil skal indeholde,
så må der vel være noget andet, der gør, at I ikke vil
forlænge Henrik Engelbrekt Refhauges kontrakt?
”Det er jo en nærliggende tanke. Men sådan er det
ikke. Vi har sat en ramme på fire år, og vi har ikke lyst
til at fastansætte. Vi vil hellere prøve noget andet. Det
handler også om at være en organisation, der er entreprenant. Det har Henrik selv været med til at skabe,
og det vil vi gerne afsøge,” siger Anne Mie Skak Johanson.
Skal det forstås sådan, at den entreprenante linje, som
Henrik har kørt, kommer til at fortsætte.
”Det håber jeg. Vi er taknemmelige for, at Henrik har
kunnet lede os i den retning, og at vi som organisation
derfor har kunnet bevæge os over til at være mere
entreprenante.”
0 Niels Helledie
skabte mindst et
halvt hundrede
originale kirkeudsmykninger.
– Foto: Mogens
Anthonsen/Ritzau
Scanpix.

Niels Helledie
Født den 20. juni 1927 i Sopmose
ved Østervrå i Vendsyssel.
Uddannet folkeskolelærer fra
Silkeborg Seminarium i 1954.
Autodidakt billedhugger.

Gift med Inger Beneè Helledie,
med hvem han har to døtre.
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Hvis man vil fortsætte den linje, hvad er så grunden til,
at Henrik, der har netop det entreprenante som spidskompetence, ikke skal fortsætte som leder?
”Der er jo arbejdsmarkedsregler og sådan noget, der
gør, at så er man lige pludselig ikke særlig fleksibel,
hvis man forlængede med en mere permanent ansættelse. Jeg forventer, at der kommer nogle udmeldinger,
omkring hvad vi leder efter, i løbet af foråret,” siger
bestyrelsesformanden.
Hvis ikke det ligger fast, hvad I har brug for, som Henrik
ikke kan, hvad er så grunden til, at I vil afbryde samarbejdet?
”Jamen, man kan sige, at vi ikke vælger at afbryde
samarbejdet. Vi vælger bare ikke at forlænge det.”
Men der er vel en grund til, at I ikke vil forlænge samarbejdet?
”Når vi vil forsætte det entreprenante, så er det ikke
det eneste. Vi vil også gerne skabe en solid forretning.
Vi vil gerne have et missionsselskab, som trækker mission ind i en ny tid, hvor vores kontekst ser anderledes
ud både i Danmark og i syd. Vi vil gerne være skarpe
på missionsteologi og missionsiver, så det er nogle af
de ting, vi arbejder med.”
Og der er nogle, der er bedre end Henrik på det punkt?
”Det er det, vi har lyst til at afsøge.” 
J

Henrik Engelbrekt Refshauge
Født i 1970 i Aarhus,
vokset op i Struer.
Uddannet organist og
kirkesanger samt cand. theol.
og har en tillægsuddannelse i
journalistik og en diplomuddannelse i ledelse.
Har arbejdet som ungdomssekretær i Israelsmissionens
Unge, præst i Kolding
Valgmenighed og journalist på den kristne ugeavis Udfordringen. Siden september 2018 generalsekretær i Mission Afrika.

Mission Afrika
Den folkekirkelige missionsorganisation begyndte i
1913 og samarbejder med partnere primært i Afrika om
en lang række kirkelige og sociale projekter. Mission
Afrika får blandt andet indtægter fra 63 genbrugsbutikker i hele Danmark. I det seneste årsregnskab fra 2020
havde organisationen et underskud på 362.000 kroner,
der begrundes med coronapandemien – organisationen
havde i 2019 et overskud på 1.392.000 kroner.

