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KIRKEKUNST: Kunstneren Gitte Engen udstiller i november og 
december i Kunstetagerne i Hobro. Der vises malerier og 
collager: dels lånte værker, dels nye repræsenterende to sto-
re sider i hendes produktion: naturen og det religiøse. Gitte 
Engen er født i Aalborg, og i dag bor hun ved Jyske Ås. Gitte 
Engen var årets kunstner i 2002 i Det Danske Bibelselskab 
og kan ses blandt andet i Nr. Tranders kirke, Skæve kirke, 
Hørby og Badskær kirker og Ørum kirke i Vendsyssel. 

Religiøs kunst i Hobro

Af Anna Grethe Jensen
ag.jensen@nordjyske.dk

Renæssancen var så fuld af 
farver og pragt, at middelal-
deren kom til at se grå ud i 
sammenligning. Det blev 
den mørke middelalder. 

- Det er så smadder uret-
færdigt, for middelalderen 
var fyldt med saft og kraft og 
masser af farver, forsikrer 
forfatteren Ole Henrik Laub.

Han snakker med hestene 
nede ved Fladbjerg, giver 
dem lidt af det græs, der 
gror uden for hegnet. For 
det smager bedre end det, 
de selv kan tage inde på 
marken. 

Ole Henrik Laub har hen-
tet inspiration til sin nye ro-
manserie om den tidligste 
middelalder i Danmark på 
bredden af Mariager Fjord, 
og han har fået ideer, mens 
han har snakket med heste-
ne og har fået fjordlandska-
bet ind under huden. 

Svend Estridsen, Knud 
den Stores nevø, var den 
konge, der bragte Danmark 
fra vikingetiden ind i mid-
delalderen i sin regeringstid 
fra 1047 til 1074, står der i 
historiebøgerne.

Selv om Svend var en 
stærk og belæst konge, der 
formåede at blive hyldet på 
alle Danmarks ting, så var 
der ikke ham, der byggede 
kirkerne eller pløjede jor-
den. Han havde nogen til at 
hjælpe sig. 

Det er disse menneskers 
mod, handlekraft og driv-
kraft, der har fascineret Ole 
Henrik Laub, og som han nu 
giver kød og blod i sin ro-
manserie "Den syngende 

sten", hvor "Vibens skrig", 
der udkommer i dag, er den 
første.

I Sverige har forfatteren 
Jan Guillou i den grad været 
med til at levendegøre sven-
skernes middelalder i sine 
fire bøger om tempelridde-
ren Arn.

Ole Henrik Laub ved ikke, 
om han vil være i stand til at 
gøre det samme.

- Jeg har med vilje ikke 
læst hans bøger og har over-
hovedet ikke sat mig ind i 
hans univers. Jeg har skabt 
mit eget. Naturligvis har jeg 
læst og undersøgt en masse, 
men jeg har ikke villet lade 
mig påvirke af den litterære 
vinkel, siger Ole Henrik 
Laub.

For to år siden flyttede Ole 
Henrik Laub fra Hjørring til 
Assens midt mellem Mari-
ager og Hadsund. Fjorden 
og landskabet omkring ham 
satte gang i den historisk ro-
manserie i stort format.

- Jeg har længe ønsket at 
skrive en danmarkshistorie, 
og valget faldt på Svend 
Estridsens regeringstid, for-
di det er en periode med ko-
lossale forandringer. Der 
bliver på ganske få år bygget 
2000 stenkirker spredt over 
landet, og mange af de byer, 
der findes i dag, fandt deres 
endelige placering i de år.

En af dem er, ifølge Ole 
Henrik Laub, Hadsund.

 I romanen hedder byen 
Bråthested opkaldt efter en 
af hovedpersonerne.

 Bråthe er søn af den gam-
le viking, Bodja, der går i 
land, hvor fjorden er smal-
lest, og her beslutter han sig 
for at blive.

- Forleden snakkede jeg 
med en i Hadsund, der for-
talte, at Hadsund naturligvis 
ikke altid har heddet Had-
sund, så helt forkert på den 
er jeg ikke, siger forfatteren.

Han har også oplevet at 
være betaget af Håsum Kirke 

ved Skive, en smuk romansk 
kirke, som faktisk blev byg-
get på Svend Estridsens for-
anledning, fordi den gamle 
af træ var brændt.

Hesten var datidens trans-
portmiddel, når man rejste 
over land, som skibene var 

det på fjorden, forsikrer Ole 
Henrik Laub, mens han sør-
ger for, at alle hestene får en 
dusk af det gode græs.

- Det er blevet til rigtig 
mange ture til Mariager 
Fjord, og jeg har besøgt 
umanerligt mange kirker, 

smiler forfatteren. 
De første romanske kirker 

var uden tårn og spartansk 
indrettede. 

- Forestil dig, at altertav-
len, prædikestolen og alle 
bænkene er væk, øverst er 
der et firkantet stenalter, 

ROMANSERIE Hadsund og Mariager Fjord er omdrejningspunkt i Ole Henrik Laubs danmarkshistorie

Middelalderen får kød, blod   og farver 

Født 3. december 1937 i Århus og voksede op i Åbyhøj.

Gift med Gudrun Laub, tidligere vicepolitimester i Hjørring og 
venstrepolitiker.

Debuterede i 1967 med ”Et sværd dyppet i Honning”

Har siden skrevet 59 bøger.

Har desuden skrevet adskillige skuespil og mange noveller.

Ole Henrik Laub har skrevet i snart sagt alle genrer: fra krimi til 
hverdagsdrama over børnebøger til science fiction, mens den sto-
re historiske roman stadig manglede … indtil i dag.

"Vibens Skrig" er den første historiske roman i serien "Den syn-
gende sten".
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Ann Mariager: "Inga Arvad - den 
skandaløse skandinav"
# # # # # ¤ 

"Mens han var der, tilbragte 
John Kennedy, sekondløjt-
nant i den amerikanske flå-
de, hver nat med pågældende 
på hendes hotelværelse på 
Fort Sumter Hotel, engageret 
i seksuelt samleje ved talrige 
lejligheder."

Så lakonisk skriver en 
unavngiven FBI-agent i sin 
rapport 6. februar 1942 til 
selveste FBI-chef J. Edgar 
Hoover om den mand, der 
blev USAs præsident 1961-
63, og den danske kvinde, 
som kun få kender til.

Inga Arvad hedder den 
"pågældende", der i samme 
papirer beskrives som en 
kvinde med "kraftige ben" 
og "smart klædt".

Hun var meget mere end 
det - også for JFK - og ende-
lig, endelig får vi den forry-
gende historie om hende: en 
dansk skønhed, der kom tæt 
på Hitler, var med til 
Görings bryllup, giftede sig 
med en eventyrrejsende, 
flyttede til USA og nær blev 
gift med den mægtigste 
mand i verden.

Inga Arvads historie er 
næsten ubegribelig, og der-
for er det så betryggende, at 
den netop er lagt i hænderne 
på en, der har orket al det 
gammeldags, ja, næsten su-
re slid med at nærlæse stø-
vede dokumenter på biblio-
teker i USA, Danmark og 
Tyskland, med at gennem-
pløje aviser fra krigens tid, 
1200 sider udskrifter fra 
FBI, gamle postkort, dagbø-
ger, efterladte manuskrip-
ter. Alt. Plus det mundtlige: 
Interview med de to sønner, 
med overlevende jævnald-
rende, der husker hende.

Ann Mariager er selv jour-
nalist, også uddannet på Co-
lumbia School of Journa-
lism i New York, hvor Inga 
Arvad gik som 27-årig, da 
New York World-Telegram i 
1941 skrev om hende, at 
hun hørte til de få, der leve-
de "den slags liv", som var de 
færreste forundt.

Det citat indleder Ann Ma-
riager bogen med, og fra da 
af slipper man den ikke. Selv 

om man er sulten på den 
simple måde efter at vide 
mere om den hede affære 
mellem Miss Danmark 1931 
og manden, der blev myte 
efter mordet i Dallas 1963, 
lykkes det Ann Mariager at 
skrive, så man fænges af he-
le hendes liv, af selve perso-
nen Inga Arvad.

Allerede fra hun som 17-
årig vinder den i mange øjne 
tarvelige skønhedskonkur-
rence, selv om hun er af det 
bedre borgerskab, mærker 
vi, at hun vil drive det vidt. 
Hun har et talent for at stå i 
spotlyset, opsuge det og 
bagefter stråle endnu mere. 

Andre er også smukke og 
begavede, men hun har et 
vovemod så stort, at hun 
kort efter bliver gift med en 
ægypter og flytter til Cairo. 

Hun kender allerede ver-
den, har rejst rundt med sin 
mor i årevis og keder sig 
snart, smutter hjem og går 
til filmen. 

Bliver senere gift med in-
struktør og opdagelsesrej-
sende Paul Fejos, keder sig 
igen og vil skrive.

Med sine gode forbindel-
ser og sin særlige kokette 
frækhed får hun landet det 
ene store interview efter det 
andet i Berlin midt i 1930'er-
ne. Det er hende, der er først 
med nyheden om, at general 
Hermann Göring skal giftes 
med skuespillerinden Em-
my Sonnemann.

Ann Mariager giver os klo-
gelig lov at læse artiklen fra 
Berlingske Aftenavis, lige 
som vi også får Inga Arvads 
interview med Hitler op 
mod jul samme år, 1935.

Artiklerne viser os en 
kvinde, der tør skrive som 
kvinde, ikke blot efterligne 
mændenes fokusering på 
politik, men i stedet går for-
bi og ned til det, der ligger 
under - selve mennesket. 

Bogen igennem vælger 
Ann Mariager med sikker 
hånd i de millioner af detal-
jer om nogle af mest begi-
venhedsrige år i Europa og 
USA.

Vi får dem, der rammer In-
ga Arvads liv ind. Vi får 
dem, der placerer kvinder-
ne.

Hvordan kunne de komme 
frem? Hvordan var verden 

set på den tid? Ikke i det hi-
storiske lys med al dets for-
nuft, men i selve den levede 
tids opfattelse, den tids for-
nemmelser og fakta.

Det får vi ellers sjældent, 
men de gør det muligt at be-
gribe, hvorfor hun blev mis-
tænkt for at være nazistisk 
spion, selv om hun ikke var 
det. En mistanke, der sam-
men med hendes ægteska-
ber gør det umuligt for JFKs 
far, "Big Joe" Joseph Kenne-
dy, at acceptere sønnens 
kærlighed. Især da storebror 
Joseph Jr. bliver dræbt i 
kamp og John bliver den, 
der skal udleve familiens 
ambitioner. 

Så sætter Big Joe ind med 
overvågning med mere i 
mere eller mindre åbent 
samarbejde med FBI, og ad 
den vej får Ann Mariager 
vist os et stykke USA-menta-
litet, vi ellers kun kender fra 
actionprægede konspirati-
onsfilm. 

Ann Mariager får også 
vist, hvordan kvinder opfat-
tes af ikke blot mænd, men 
af de magtsystemer, de ska-
ber. Hvor panisk angste de 
er for deres eget libido, og 
hvor langt de går for at kaste 
skylden herfor på kvinder.

Det er et grumt spil, Inga 
Arvad kastes rundt i, men 
hun vælger at gå selv. Væl-
ger at bevare sin respekt for 
sig selv, finder sig en ny vej, 
en nyt job og med tiden en 
mand, der kan give hende 
de børn, hun også gerne vil 

have.
Hun ender med at have få-

et det hele, alle mulige slags 
liv: rigmandsliv, politikerliv, 
journalist, forstadsmor...

Alle årene igennem skaber 
hun sit eget liv - sammen 
med sin mor, Olga, der opfo-
strede hende alene. Mor og 
datter har "nærmest papir 
på hinanden", som Ann Ma-
riager skriver, og biografien 
er derfor næsten et dobbelt-
portræt af to skæbner.

Det er intet mindre end en 
formidabel fortælling, Ann 
Mariager har skrevet.

Den er ikke blot et klogt og 
velkomponeret portræt af 
en kvinde, den er også et 
forklarende billede af to 
kontinenter i en tid, der for-
mede politikken og masse-
kulturen til det, vi lever med 
i dag. Et billede set et helt 
andet sted fra, end nogen 
har gjort det før. Det er så 
berigende, at enhver med 
blot den mindste smule inte-
resse i det andet køn og i vo-
res verdens historie bør læse 
den. 

Og så håber jeg, at et intel-
ligent menneske vil skabe en 
storfilm ud fra denne bog. 
Den glæder jeg mig allerede 
til at se.
 Charlotte Rørth
 charlotte.roerth@nordjyske.dk

Ann Mariager: "inga Arvad - 
Den skandaløse skandinav"
272 sider, 299 kr.
Gyldendal.
Udkommer i dag
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meget lig det, der var i det 
gamle gudehus og længe før 
det under åben himmel. Det 
var stedet, hvor man ofrede 
dyr til de gamle guder og før 
det også mennesker. 

- Alteret er ældgammelt og 
kom med ind i den kristne 

kirke, der ofte blev bygget, 
hvor der var en høj, en grav-
høj måske. For vel var de 
gamle vikingeguder svæk-
kede og havde mistet deres 
kraft, men den nye tro slog 
ikke igennem på en enkelt 
generation. En del af det 
gamle fulgte med i det nye, 
som det altid har gjort, siger 
Ole Henrik Laub og under-
streger:

- Man skal hele tiden tæn-
ke på, at de ikke var primiti-
ve mennesker. De var lige-
som os, men vilkårene var 
blot helt anderledes. Landet 
var dækket af skov, hvor rø-
verbander let kunne gemme 
sig og rykke ud og hærge 
gårde og landsbyer.

- Det var de stærkeste, der 
bestemte, og kongen, der 
både var stærk og belæst, 
manifesterede netop i disse 
år sin magt, og han gjorde 
fælles sag med kirken. 

Det lykkedes Svend 
Estridsen at blive hyldet på 
alle fire danske ting, men 
det skyldes også, at han hele 
tiden var på farten og besøg-
te alle dele af sit rige - på he-
steryg selvfølgelig, mener 
Ole Henrik Laub.

I første omgang havde 
Henrik Laub tænkt sig at 
skrive en enkelt roman om 
denne allertidligste danske 
middelalder. 

- Men jeg kunne hurtigt 
se, at det var alt for lidt. Jo 
mere, jeg gravede frem, jo 
mere omfattende blev det, 
så jeg har lavet rammen, der 
siger seks bøger.

De tre første er allerede 
skrevet.

FORFATTEREN FlyTTEdE for to år siden til Assens mellem Mariager og Hadsund, og landskabet har i høj grad inspireret til romanerne.

INgA ARvAd var ikke blot skønheds- og filmdronning, hun fik også 
interview med Adolf Hitler og var med til Hermann Görings bryllup, 
inden hun drog til USA og blev kæreste med den kommende præsi-
dent, John F. Kennedy.  Foto fra bogen


