”Det er en svær tid…..”
- Tanker fra egnens præster, så længe kirkerne holder lukket i forbindelse med Coronakrisen.
Det er en svær tid, vi står i. En tid, hvor vi udover alle de andre
ting, der kan bekymre (klima, verdenspolitik, migrantkrise), nu også har fået en pandemi at kæmpe imod. I en sådan tid, hvor det
kan være svært at få øje på lyspunkter, kan det være godt at
læse gamle bøger, fordi de har det med at sætte det hele lidt i
perspektiv. Selv er jeg i gang med Victor Hugos store roman Havets arbejdere fra 1866. Romanen har et enkelt plot. En mand,
Gilliatt, sejler ud for at redde nogle motorer fra et dampskib, der
er gået på grund. Lykkedes han med sin mission, har den smukke
Déruchette lovet at gifte sig med ham. Det er kærlighedshistorie
og en historie om menneskets kamp mod elementerne i ét.
Dampskibet er det første lyspunkt. Hugo beskriver, hvordan de
første dampskibe blev set på med stor mistro. Menneskelig teknik
og udvikling blev set som et oprør mod selveste Gud. Således også af menneskerne på øerne Guernsey og Jersey i den engelske
kanal, hvor historien udspiller sig. Dog indser de hurtigt, at dampskibet hurtigere og mere sikkert får varer frem og tilbage til fastlandet. De er stadig skeptiske overfor den nye teknik, men nyder
dog samtidig godt af fordelene. Om det var de nuværende omstændigheder, der gjorde det, ved jeg ikke, men selv kom jeg til
at tænke på digitalisering og sociale medier, som vi ofte nok forholder os skeptiske til, fordi vi synes, de fjerner mennesker fra hinanden og tager vores tid, skønt de dog i den nuværende krise er
netop det, der hjælper til at holde os sammen. Min 9-årige datter
sidder i øjeblikket i nærmest konstant kontakt med sine veninder
via sin smartphone, og vi mærker derfor meget lidt til at hun skal
holde sig hjemme.
Et andet lyspunkt i fortællingen går tilbage til året 709, hvor øen
Jersey siges at være blevet adskilt fra fastlandet (det nuværende
Frankrig). En voldsom storm skal have formet en rende i landområdet, hvormed øen blev til. Under vandet kunne man flere hundrede år frem stadig se de nu oversvømmende bygninger og veje.
Måske en legende, men alligevel tankevækkende med den
slags store forandringer i landskabet, der har fundet sted i historisk
tid.
Vi taler om klimaforandringer, og der er da heller ingen tvivl om,
at klimaet forandrer sig, og at vi er skyld i det, og at vi skal forsøge
at gøre noget ved det, men alligevel på en underlig måde beroligende, at også vores forfædre oplevede elementernes rasen
og store forandringer i landskabet, og at de på en eller anden
måde formåede at klare sig igennem det. Et sidste lyspunkt er
paradoksalt nok den i romanen udbredte opfattelse af, at verden er ved at gå af lave. Endda at Gud har trukket sig tilbage fra
verden, for nu blot at lade mennesket rode rundt og forsøge at
holde sammen på resterne. Tankerne ledes hen på salmisten,
hvor han skriver ”hvor længe vil du dog skjule dig, Herre?” (Sl
89,47), men man kunne også tænke på prædikeren, der skriver
”der er intet nyt under solen.” (Præ 1,9) Det er dette sidste, jeg
synes, man kan finde håb i. Verden er af lave, men det har den
på sin egen måde altid været. Det var den på Victor Hugos tid,
det var den før da, og det er den stadig i dag. Og alligevel har vi
på forunderlig vis klaret os igennem. Som vi også vil klare os igennem denne gang! Amen.
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