
STØD
i TROMPETEN
– en drastisk kærlighedshistorie



Mellem os sagt 

Jeg var taget på en uges spontan rejse til Kreta for at hente
penge hos min boghandler i Chania havn for årets salg af
min bog, som han forhandlede. Jeg havde satset på et 
uspecificeret hotel i Chania

Til min ærgrelse blev jeg indkvarteret på et tarveligt, 
nybygget hotel uden for Rethymnon, i Adele Beach,
mindst en times rejse fra Chania i rutebil. 

Min første indskydelse var heldigvis at komme ud i solen
i en ruf, væk fra skuffelsen. Jeg vandrede ned til stranden,
råbte Kali Mera! til de kretensere jeg mødte, måtte stoppe
op ved synet af det azurblå hav, den blå himmel, det 
overjordiske lys, dette måtte være selvbedrag, så stort og
blændende havde jeg ikke før oplevet lyset.

En forkærlighed for mytologi og sagn er måske et handicap,
når man besøger klassiske steder. Det er nok uklogt 
at bruge for meget tid på at drage sammenligninger
mellem nutiden og fortiden, da det uvægerligt fører til
utilfredshed med nutiden, fordi den ikke er romantisk
nok.  



Jeg fulgte kysten ind til selve Rethymnon, købte nogle
postkort, og glædede mig til at skrive til mine dejlige
børn, og knapt så dejlige nye kæreste hjemme i Danmark. 

Jeg satte mig på en kafé ved Løvebrønden i Rethymmnon,
og begyndte at skrive et kort til min søn. Efter et par linier
havde jeg det allerede helt fint. Det var bare med at finde
en rutebil i morgen og komme til Chania, værre var det
ikke. Livet skal leves aristokratisk, og tages ved hornene.

Solen varmede, temperaturen var over 30 grader, himlen
var blå, og folk var imødekommende og behagelige.

En smuk elegant klædt kvinde med langt lyst hår ved et
nabobord smilede varmt til mig. Jeg vendte hovedet
bagud for at se om der skulle sidde en Don Juan bag mig,
for det kunne da ikke være mig, i shorts, T-shirt og 
sandaler, og i færd med at skrive postkort hun smilede så
blændende til. 

Der var ingen bag mig, så det måtte være mig. Jeg blev
straks glad og smigret, og smilede tilbage til den smukke
kvinde. 

Hun tog sin kaffekop og kom over til mig. På de få skridt
det hendes feminine gang varede, anslog jeg at jeg kun
nåede hende til skulderen, og jeg fattede ikke hvorfor
denne høje, smukke kvinde kunne være interesseret i
mig.



Hun satte sig varmt smilende og fortalte mig at hun hed
Ursula Banich, var studievært og redaktør på Tysklands
største TV station. Hun var alene hernede, men havde en
søn derhjemme. 

Ursula lyttede til min beretning om mine børn hjemme i
Danmark, og min plan om at tage rutebilen til Chania i
morgen. Hendes væsen var kærligt og ukompliceret. Vi
var på bølgelængde med det samme, ingen trivielle
floskler, men ægte interesse i hinanden. Jeg fortalte om
mine til tider provokerende bøger, hvoraf én kunne købes
i Chania.

Hun indrømmede at hun var træt af at redigere friserede
og censurerede nyheder, og derefter, i fint tøj og perfekt
makeup, præsentere de stuerene og  intetsigende nyheder
på TV for millioner af tyskere, som straks gik ud i
køkkenet og lavede kaffe, da ingen regnede med at få
noget at vide alligevel, kun varm luft. 

Ursula ville meget gerne med mig til Chania, hvor hun
ikke havde været før, og jeg var lykkelig ved udsigten til
så smukt selskab på rejsen til min boghandler, som jeg
glædede mig til at imponere ved at præsentere Ursula som
“my new wife”. 

Jeg fulgte hende hjem på hendes hotel, det fineste i det
gamle Rethymnon. På vejen følte jeg mig Carlos Ponti i
selskab af Sofia Loren. Folk på gaden stirrede beundrende
på den elegante Ursula, og så med vantro på mig.



Da vi passerede hovedgaden tog jeg nænsomt om hendes
albue for at passe på hende i trafikken. Der opstod en 
elektricitet mellem os så voldsom, at da vi var kommet
sikkert over vejen bøjede hun sig ned og kyssede mig med
en vildskab, som kom helt bag på mig. Vi aftalte at jeg
ville komme og hente hende i morgen tidlig på hendes
hotel, og vi havde begge julelys i øjnene.

Jeg gik hele vejen hjem langs stranden i en døs, og
takkede min gud for at jeg var havnet i Rethymnon, og
straks havde fundet lykken ved at utroligt tilfælde.   

Min litterære beretning om Ursula og jeg starter dog i
København for at give baggrunden for min nyfundne
lykke på Kreta, og min solidt funderede manglende lyst
til overhovedet at vende tilbage til Danmark.



STØD I TROMPETEN!

Den Stundesløse

Christian, som lige var fyldt 17 år, nåede hjem klokken
fire om morgenen. Han havde slæbt en ølkasse på 
skulderen hele vejen fra Christianshavn til Frederiksberg.
Nu stod han i døren og svajede. Han kom efter en kamp
med sine nøgler ind i lejligheden, satte ølkassen i entreen,
åbnede døren til soveværelset, og gik på listesko hen til
dobbeltsengen. 

Han genkendte sin mor i sengen, og råbte: – Mor, ytrings-
friheden er død! Jeg har hørt på stand-up komikere i
aften, de lider af mund-diarre, men siger ikke en dyt, de
tør ikke. Det åndelige tusmørke har sænket sig, det
modigste teater i Danmark er Cirkus Revyen. Sangen om
Mohammed krisen til melodien “Vi er alle i samme båd”
er årets bedste kommentar til Danmarks situation. Jeg er
gået hele vejen hjem under stjernerne, natbussen er en
dødsfælde. Hele den indre by, også Rådhuspladsen, er
fyldt med betonklodser for at forhindre terror, som i Nice,
London. eller som til julemarkedet i Berlin.  

Han fortsatte indtrængende: – Mor, polerne smelter,
vandstanden stiger, de idioter som har købt lejligheder
inde ved havnen, som jeg lige er vandret forbi på mine
fødder, de kan godt begynde at købe redningsveste. Alle
siger “bæredygtig” om alt muligt, men intet sker, tvært-
imod fortsætter den selvmorderiske kurs med oliebaseret
økonomi, udledningen af CO2 vil stige kraftigt de næste
halvtreds år. Forbrændingen af kul vil stige på trods af al




