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Novelle af Ursula Rambek Baumgarten  

Jeg kom til verden, mens Anisette jamrede sig gennem Dødens Triumf. Om og om igen. Min far fik 

ikke lov til at være med på stuen, men jordemoderen så igennem fingre med min mors 

kassettebåndoptager, selv om det ikke var standard. De brusende toner fyldte rummet, mens min 

mor peb og klagede, og da jeg blev presset ud, skreg hun igennem og gik i duet med Anisette, der 

sang Dear Little Mother, indtil det pludseligt var ovre, og jeg var ude, og jordemoderen slukkede 

for båndoptageren. Den historie har jeg hørt så mange gange, at det er, som var jeg der selv. Hvilket 

jeg på sin vis også var. 

Den skramlende lyd, når man roder rundt i Lego-kassen efter en særlig klods. Den voldsomme lyd, 

når man vender bunden i vejret på kassen, fordi det er den eneste måde at finde den særlige klods 

på. Den stille lyd, når man finder den særlige klods og bygger videre på sit Pippi Langstrømpehus 

med karnapper og en altan og vinduer placeret i forskellig højde. Og hele tiden hører man noget 

andet: Cæsar, der synger Okker Gokker på en knitrende LP, mens man selv nynner med, selvom 

man ikke forstår alle vrøvleordene. Og lyden af far, hvis fingre blidt trommer rytmen i sofabordet, 

mens han vender avisernes knitrende sider. Engang imellem slubrer han kaffe af lerkruset og 

stopper rytmen med fingrene. Det bliver aldrig mere trygt end det. 

Konfirmationsweekend i Jægerspris og tur til Berlin, mens der stadig var Øst og Vest, og 

tequilashots og opkast og lektier og forelskelser og blå mascara og Benetton og hjerteveninder og 

hviskende klassekammerater. En usikkerhed og en selvbevidsthed så stor som universet. Careless 

Whisper og The River, når smerten rev, og Dancing Queen, Rabalderstræde og Let’s Dance, når vi 

var på toppen. Vi delte vores ironiske distance med Master Fatman og Steffen Brandt, og når vi gik 

i sort, vrængede vi ad verden med The Cure. Berlin 84 gjorde os på samme tid udfordrende og 

blide, og vi skulle i hvert fald aldrig blive hende, der spurgte Hvornår kommer du hjem, skat, 

hvornår kommer du hjem? 

At synke ind i en boble sammen på dansegulvet og mærke hinandens varme og åndedræt og hud og 

flyde sammen til eet væsen, der mister vejret og trækker vejret til Let your fingers do the walking. 

At gå ud af biografen hånd i hånd, mens tonerne af Beatles og Because overflødiggør ord og lader 

øjnene tale. Følelsen af at finde hjem. At blive fundet. At falde ned i en seng og ind i en favn og 

vide, at man aldrig vil ud igen. At stå ud af sengen igen og bruge resten af natten sammen på at lytte 

alle fire requiemer igennem, blive død og levende igen med koret, for til sidst at mødes i tryg 



enighed om, at Mozarts er bedst. At lande i tosomheden og tro på, at alt er godt, altid. ’Cause I will 

always love you. 

Den ældste blev født og den yngste blev født, og vi blev kastet op i luften og landede igen, næsten 

som os selv og alligevel ikke. Vi hørte en masse Alberte og Kaya Brüel og Åh Abe og sang Se det 

lille tog, og P3 kørte under madlavningen og fyldte vores hoveder med radioværternes pludren og 

Rasmus Seebach og Medina, så vi næsten ikke kunne høre os selv. Umærkeligt blev vores samtaler 

til praktisk pludren om hente og bringe og forældremøder og frikadeller og fødselsdagsgaver til max 

fyrre kr. Jeg blev til husmoderen, og han arbejdede igennem, og vores dage blev fyldt med en fast, 

tung rytme; hverken stortromme eller lilletromme eller hi-hat, nærmere en kølig koklokke, der 

mindede os om at holde tempoet, bevæg jer fremad, følg strømmen, følg flokken.  

År med skænderier og gråd og beskyldninger og svigt og uendelig stilhed i sengen, når vi begge 

lod, som om vi sov. Det gav pludseligt mening at lytte til Nina Simones hæse stemme og trøste sig 

ved, at andre også havde det svært. Til sidst borgfred og forløsning og lettelse. Da vi landede på en 

syv-syv-ordning, skulle jeg vænne mig til absurd skiftende takter. Som at skifte hvert andet vers af 

Jeg er havren ud med I am Alive. Jeppe Aakjær og Celine Dion i én person. Skizofrent, befriende, 

skræmmende og uendeligt sorgfuldt. At synge Dejlig er den himmelblå uden børnene var det 

værste, at synge med på It’s Raining Men på et fyldt dansegulv fredag nat efter tre mojitos var det 

bedste.  

Nina Simone kom ind i mit liv igen efter den første undersøgelse, og da manden i kitlen regnede på 

mine chancer med resultaterne på skærmen, blev der pludseligt stille omkring mig. En stilhed, der 

kun blev forstyrret af hans tørre, monotome stemme, som blev til en hyletone; en skærende, 

disharmonisk, statisk tone af død. Der var stille, da jeg græd alene på toilettet, så børnene ikke 

skulle høre mig; der var stille, da jeg stod foran spejlet uden hår; der var stille, da opkaldene på 

mobilen blev færre; der var stille, da den ventede opsigelse kom. Der var uendeligt stille, da de 

indstillede behandlingen. 

I kirken skal de synge Se, nu stiger solen, så taget letter. De skal nå de høje toner og få ilt til hjernen 

og synge videre, selvom tårerne giver saltsmag i munden. Orglet skal blæse enhver tanke ud af dem; 

de skal gå i et med ordene, med tonerne. Deres kroppe skal blive eet stort rungende organ, der bærer 

mig igennem fra liv til død til liv igen. Til lyden af Albinonis Adagio skal de bære kisten ud, og de 

skal tro på livets triumf. Alle dødens skygger for evigt fly.  


