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1: Sange for de døde 
 
 

Jeg giver hende et lift i ørkenen. Hun er først 
i halvfjerdserne og indiansk. Hun bærer en 
koksgrå kjole. Den går helt ned til anklerne, 
og jeg kan ikke se hendes sko. Hendes livrem 
går i et med kjolen. Bæltespændet er indgra-
veret med et motiv med to bøfler. De vender 
hovederne mod hinanden. Hun er afmagret, 
og hendes hår sølvfarvet. Håret forsvinder 
ind under den westernguitar, hun har på 
ryggen. Guitaren er fyldt med klistermærker. 
Dannebrog er med i mængden.                                                                                       
"Thank you, young man. May God bless your 
soul." 
"Hvor langt skal du?" spørger jeg. 
"Du kan sætte mig af i Mexican Hat i Utah." 
Jeg folder kortet ud på udlejningsbilens 
kølerhjelm. En Mercedes-Benz 190E. Vi er 
lige nord for Kayenta, Arizona. Midt i Navajo 
indianerreservatet.                                                     
"Fint. Der er en times kørsel, vel?" 
"Ja. Den smukkeste time i Amerika." 
"Really?" spørger jeg naivt. 
Hun svarer ikke og sætter sig ind på 
passagersædet. Vi kører mod nord.                                                                                                   
"Du er vist ikke amerikaner?" Hun stirrer på 
logoet på rattet. "... Er du hollænder?" 



 8 

"Nej. Jeg er dansker." Jeg peger på flaget på 
guitaren. 
"Jeg har været mange steder, men ikke der," 
siger hun og smiler. Jeg vil spørge til klister-
mærkerne, men så afbryder hun mig. 
"Nu kører vi ind i Monument Valley. Gud 
legede arkitekt med landskabet for millioner 
af år siden." Hun gestikulerer med hænderne 
og kigger mod himlen. 
Klipperne skyder op af jorden. Jeg forstår nu, 
hvorfor stedet hedder, som det gør. Noget 
svæver i luften længere fremme. 
"Se, der er en stor rovfugl. Er det en ørn?" 
"Ingen ørn, unge mand. Det er en grib. Den 
kredser over et ådsel." 
"Mit navn er Alexander." 
"Hvad laver du i Amerika?" 
"Jeg er lige blevet færdig med min værnepligt 
før sommerferien. I morgen kører jeg over 
mod Salt Like City og så ... ja, hvem ved?"  
"Så du er en rejsende ligesom mig. Vil du 
studere videre?" 
"Ja. Til næste år," lyver jeg. 
Hun griner, ryster på hovedet og pludrer 
noget uforståeligt med sig selv. 
"Hvad med dig? Er du musiker? Hvad 
hedder du?" 
Hun svarer ikke. Ingen af os siger noget i et 
stykke tid.  
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Ørkenen ruster i aftensolen. Jeg holder ind 
til siden og tænder en cigaret.                                                                                                
"Det der slår dig ihjel ..." hvæser hun. 
Jeg inhalerer røgen og solnedgangen. Hun 
stiger også ud og strækker sig. Rynkernes 
invasion af hende træder frem i aften-
belysningen. Livets erfaringer og historier 
har ridset i hendes hud.  
"Unge mand. Du siger, du er fra Danmark?"                                      
"Ja, nemlig. Jeg hedder altså Alexander." 
Hun lytter ikke. 
"... Jeg hørte noget om Danmark i radioen 
forleden. Dit land var blevet europamestre i 
soccer eller ...?" 
"Ja, det er rigtigt. Vi slog tyskerne. Jeg så 
kampen på motellet i LA" 
"Min eksmand var tysker. Men ikke som 
denne her bil. Det er hans guitar, jeg har 
med. Han var ikke vild med soccer. Han 
spillede, og jeg sang." 
"Synger du stadig?" 
"Indimellem. Lad os komme videre, inden 
det bliver mørkt."                                               
Jeg nikker, skodder cigaretten og vender 
ryggen til ørkenens monumenter. 
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Vi kører ind i Mexican Hat og skilles ved 
byens motel. Hun spørger, om vi skal 
mødes igen og spise morgenmad 
sammen. Hun peger over mod en café. 
Jeg takker ja og går i seng. Jeg vender og 
drejer mig i sengen hele natten. Jeg 
sværger, at jeg hører en kvindestemme i 
mine drømme. Hendes stemme 
harmonerer med guitarens sørgmodige 
molakkorder. Stemmen og stemningen. 
Glider igennem ørkennatten. 

Vi mødes ved ottetiden på caféen. Hun 
har det samme tøj på som i går. Vi hilser 
godmorgen og bestiller morgenmad som 
anbefalet af kridtet på tavlen i baren. 
Blueberry pancakes with maple syrup. 
Servitricen hilser på os. Hun ligner en 
kliché fra en film, med forklæde og 
cowboyjeans. Hun smiler til mig og 
skænker kaffe op.                                                         
"This one is on me," insisterer kvinden 
med guitaren. 
"Unge mand ... Alex. Spar din penge til 
din rejse. Besøg Squoia National Park i 
Californien. Her vil du se de største 
levende skabninger, Gud nogensinde har 
skabt." 
 Jeg spørger undrende, hvad hun mener. 
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"De store redwoodtræer, selvfølgelig. Se    
dem og tænk på mig, når du er der." 
Hun rækker mig guitaren. 
"Her ... værsgo. Tag den med på din rejse. 
Jeg nøjes med at synge."  

Tiden fryser, og jeg betragter guitarens logo 
Martin & Co.                                                              
"Den kan jeg da slet ikke tage imod." 
Hun stirrer på mig og slår fingrene rytmisk i 
bordet. 
"Unge ven. Jeg har en aftale i kirken klokken 
ni. Der er begravelse i dag. Jeg synger for de 
døde. Det er mit liv," siger hun og blinker 
med sit venstre øje. 
"Må jeg komme med og lytte til dig synge?" 
Hun klør sin hage og tøver lidt. Hendes øjne 
er azurblå og i balance. 
"Ja, hvis du holder dig i baggrunden på 
kirkegården. Når du hører min stemme, skal 
du køre videre. Pas godt på guitaren. Den har 
sin egen sjæl. Gør mig en tjeneste. Når du 
kommer til Stillehavet ... brænd guitaren. Da 
vil du høre bøflerne synge." 
Jeg tager hendes hånd og stirrer på de to 
bøfler på hendes bæltespænde. 
"Det lover jeg." 
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Præcis klokken ni hører jeg hende synge en 
vise. Hendes stemme indeholder den samme 
rust som landskabet herude. Vinden fejer let 
hen over kirkegården. Ørkensand og syv 
lokale sørgende. Alle klædt i sort. Afsked 
med en ukendt. 
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2: Mit ur i handskerummet 

 

Ti minutters kørsel nord for Mexican Hat. 
Jeg holder ind til siden. Her ved en skillevej. 
Jeg kigger på guitaren ved passagersædet og 
åbner handskerummet. Jeg finder vejatlasset 
frem og orienterer mig. Fortsætter jeg mod 
nordvest ad Highway 261, vil jeg passere 
Natural Bridges National Monument. Et par 
timer fremme ligger motorvejen mod Salt 
Lake City. Mod øst vil vejen føre mig ind i 
Colorado. Men nu sidder jeg her med billedet 
af den syngende kvinde. Efterdønninger efter 
mødet med hende. Guitarens klistermærker 
og patina. Jeg mærker melankolien trykke i 
min mave. Jeg kan ikke slippe Monument 
Valley allerede nu. De forestillinger, jeg har 
haft om ruterne – de giver ikke mening nu. 
Alle råd om fornuftstænkning i ørkenen – de 
er kun luftspejlinger. Jeg tager mit arm-
båndsur af, lægger det i handskerummet og 
vender bilen. 

Tilbage i Mexican Hat. Mit øje møder en 
større forsamling mennesker uden for 
kirken. Jeg sætter farten ned til 10 miles i 
timen. Jeg genkender præsten og et par af de 
sørgende.  Servitricen fra caféen løber ud 
foran bilen og vinker mig ind til siden. 
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"Help. You gotta help. She's dying."                                                   
Jeg kigger over mod kirken på venstre side af 
vejen. 
"It's the old woman. Help!" Servitricen hamrer 
en hånd på taget af bilen. Jeg stiger ud og 
krydser vejen. Mit blik fanger de to bøfler på 
bæltespændet. Hendes øjne er lukkede, og hun 
hiver efter vejret. Hun mumler noget 
uforståeligt, og savlen løber ned ad hendes 
kind. Jeg vil bære hende ind i skyggen og give 
hende førstehjælp. Præsten afbryder mig: 
"Det her er sket før. Hun mangler sin såkaldte 
medicin."                                                            
"Hvad fejler hun?" spørger jeg præsten. 
"Ligner jeg en doktor?" 
"Har nogen ringet efter en ambulance?" 
"En ambulance? Det her er Utah. Lad hende 
møde Gud her og nu." 
Flere af tilskuerne gentager præstens 
anbefaling. En af de sørgende griber min arm. 
Hendes blodsprængte blik giver mig 
kuldegysninger: 
"Det her er Guds vilje. Hun har sunget sin sidste 
sang her i dag. Guds vilje." 
En anden puffer servitricen på skulderen:                                          
"Emily McDonald, du er djævlens elskerinde." 
Servitricen trækker mig i den anden arm: 
"Kom, vi tager hende med os. Nu. Folk her er 
sindssyge." 
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Vi får transporteret den gamle kvinde over i 
bilen. Servitricen sætter sig ind på bagsædet 
med kvinden i sine arme. Vi kører sydpå. 
Over os kredser gribbene. Formiddagssolen 
opvarmer ørkenen. Jeg kigger i bakspejlet, 
hvor menneskerne bliver til silhuetter, til 
prikker, og til sidst forsvinder.                                                                                                         
"OK, dit navn er Emily? Mit er Alexander. 
Hvor er vi på vej hen?" 
"Jeg er djævlens elskerinde ... åbenbart." 
Hun forsøger at give den gamle kvinde lidt 
vand. Dråberne tvinges i. Emily beordrer 
kursen:                                                                             
"Vi kører til Mexican Hat. Der er en klinik." 
"Præsten sagde noget om medicin? Hvad 
fejler hun?" 
"Jeg ved det ikke, men hun har før fået 
anfald. Også i caféen." 
"Hvad hedder hun?" Jeg bemærker mine 
hænder begynder at ryste. "Emily, kan jeg få 
lidt vand også ...?"                                               
"Værsgo. Nogle kalder hende Sølvhår. Som 
du ved nu, synger hun til begravelser. Hun 
taler altid om sin eksmand, en tysker."  

Emily hælder vand på en klud og tørrer den 
gamles pande. Jeg smager lidt på navnet 
Sølvhår og accelererer.                         
"Hvordan klarer hun sig deromme?"   
Sølvhår mumler noget uforståeligt. Hun 
knuger et stykke papir i højre hånd .                                         
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"Emily, hun har noget i hånden?"                                                                                      
Emily forsøger at vriste det fra hende. 
Sølvhår holder fast i papiret som en bjerg-
bestiger til sin isøkse. Til sidst giver hun slip 
på papiret. Emily beroliger den gamle, som 
stadig befinder sig i en tåge. Teksten på 
papiret er fra tyskeren: 

Når smeltevandet fra bjergene bliver til 
Elben, går vi i Dresdens gader. Du giver mig 
penslen. Jeg maler dit portræt. Vi sejler ad 
hemmelige vandveje. Væk fra støvletramp 
og jernkæder. Planter træer i Amerikas have 
... Heinz. 

Emily fanger mit blik i bakspejlet. Hun 
lægger papiret tilbage i Sølvhårs hånd og 
lukker den. Insekterne slår mod ruden.                                                                                                 
"Det her er absurd," hvisker jeg og tømmer 
vandflasken. 

Endelig Kayenta. Emily guider mig hen til 
klinikken ved siden af et motel. Guitaren 
vælter over i sidedøren ved svinget. Jeg 
parkerer og alarmerer via bilhornet, som jeg 
har lært det i min soldatertid. Tre lange, tre 
korte og tre lange. Forsigtigt, men konsek-
vent, får jeg Sølvhår ud af bilen. Hendes vægt 
overrasker mig. Selvom hun er afmagret, er 
der alligevel noget, som besværliggør løftet.  
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En mand i åbenstående kittel og bermudashorts 
løber os i møde på parkeringspladsen.                                                                                                      
"Guys, easy now. Watch your moves."            
Han overtager situationen og transporterer 
hende i brandmandstag. Vi følger efter ham ind 
på klinikken. Asfalten smelter der, hvor 
kantstenen og parkeringspladsen mødes.  

Emily tager min hånd. Jeg gengælder hendes 
faste greb og forestiller mig smeltevandet fra 
bjergene.  Jeg stirrer på lægen, eller hvad han 
nu er. Alle hans bevægelser. Måden, hvorpå han 
åbner den gamles øjne. Et efter et – og lyser ind 
i dem med en kuglepenslignende lygte. Måden, 
han forsøger at komme i kontakt med hende på. 
Han giver hende to dask på venstre kind. Isen, 
der smelter og bliver til Elben. Jeg hører Emily 
spørge mig om noget. Hendes stemme forvræn-
ges, og mine ben bliver til gummi. Jeg finder 
den nærmeste stol og synker ned i den. Den er 
af læder. Jeg lukker øjnene. Billeder springer 
frem og skifter som i et lysbilledapparat. 

 

 

 

 




