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Side 1

For at blive optaget som sygeplejeelev på Kommunehospitalet i København
skulle man først gennemgå Forskolen der var på 6 uger.
Det var nu bag mig, og dagen efter skulle jeg begynde på 2. Kvinde, en
Medicinsk Afdeling. Her skulle jeg være et helt år lige til 1. oktober 1939.
2. Kvinde lå på 2. sal i den venstre side af hovedbygningen, også kaldet
Kvindesiden. Mandssiden lå i bygningen til højre.
Disse 2 bygninger var forbundet med en midterbygning, der bl.a. indeholdt
operationsstuer og skadestuen og i kælderen portørernes afdeling.
Denne store bygning lå ud mod Farimagsgade med Botanisk Have lige overfor.
For at komme ind til de øvrige afdelinger skulle man gennem Mandsporten til
højre eller Kvindeporten til venstre.

Kommunehospitalet

Hospitalet bestod af en mængde bygninger. Her skal kun nævnes et par
enkelte: 6. afdeling for de sindslidende, der lå bagerst ud mod Søerne. I
nærheden var der en boligblok til de faste sygeplejersker, der dengang alle
var ugifte, og sygeplejeelevernes bygning, der lå ud til Gammeltofts Gade.
Patientkøkkenet og personalekøkkenet lå i en afdeling for sig selv. Imellem
bygningerne var der haver, som sjældent blev benyttet.
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Kvindesiden havde følgende afdelinger:
I stuen lå 1. Kvinde, en kirurgisk afdeling, på etagen ovenover 2. Kvinde, en
medicinsk afdeling og øverst oppe 5. Kvinde, en kirurgisk afdeling.
Mandssidens afdelinger lå lige som kvindesidens, forbundet med hinanden med
gange, der førte ind til oprationsstuerne og røntgenafdelingen.
Når dørene i begge sider af oprationsgangen stod åbne, hvilket skete ved juletid,
med et tændt juletræ i hver ende, var det et syn, man aldrig glemmer.
Det så jeg som 3. års elev på 1. Mandsafdeling.
Mellem etagerne var der foruden trapper en stor elevator med plads til en sygeseng.
Forbygningen, som jeg har beskrevet her, kendte jeg bedst, da jeg som elev tilbragte
det meste af min tid her.
Lidt beklemt mødte jeg på 2. Kvinde og henvendte mig til Plejemor, der bød mig
velkommen og viste mig hen til den stue, hvor jeg skulle være fast elev de næste par
måneder.
Stuens faste Assistent, Frk. Christensen var meget vellidt, så som begynderelev havde
jeg været meget heldig.
Den første dag, hvor alt var nyt, virkede ret forvirrende. Man ville jo gerne gøre et
godt indtryk, - og så alle de kvinder, der lå der og så på én, om man nu kunne finde
ud af alle de beskeder, man fik. Mange af dem vidste god besked med dagens rytme,
da de havde ligget her længe. Flere af dem var ret hjælpsomme, især når jeg var
alene på stuen.
Hvor var jeg træt af alle de nye indtryk, da jeg kom over på mit værelse.
Senere på aftenen gik snakken rundt om på værelserne om vores første dag på
Afdelingerne. Nogle havde haft en god dag, andre en rædsom dag.
Efterhånden følte jeg mig hjemmevant på afdelingen og vidste, hvad der forventedes
af mig. Jeg kendte alle sygeplejerskerne: Først var der Plejemor, også kaldet
”Sure Andrea” af personalet; hun ledede afdelingen. Så var der Assistenterne, der
stod for hver sin stue med en elev til hjælp, desuden rengøringspersonalet, der tog sig
af rengøring mm.
Afdelingen bestod af utrolig mange rum og stuer, der lå på hver sin side af en lang
gang.
Til venstre ud mod gaden lå sygestuer med plads til 10 patienter, 5 på hver side. Var
afdelingen fuld belagt, var der plads til 2 senge midt i rummet, hvor der i gamle dage
havde været 2 store kakkelovne.
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Mellem stuerne var et såkaldt linnedrum til opbevaring af diverse effekter som vaser
og sengelinned. Sidstnævnte vogtede vi særligt over, da hver stue ugentlig fik et
passende antal udleveret, og løb man tør for stiklagener, hvilket ofte skete, måtte man
låne sig frem på en af de andre stuer.
Til hver stue hørte også et eneværelse til en af overlægens patienter, der ikke havde
råd til at ligge på Officiantgangen, der udelukkende bestod af eneværelser forbeholdt
de velhavende, der her fik en særlig betjening. Denne afdeling lå i en mellembygning
uden støj fra gaden; men det var der nu heller ikke i hovedbygningen, da anlægget
foran tog det meste af støjen, og sporvognene havde endda stoppested lige uden for
hospitalet.
Plejemor boede på afdelingen i en lille lejlighed med udgang til den lange gang. For
enden af denne lå personalets spisestue midt for samt 3 mindre sygestuer fordelt
således: en 7-sengsstue til venstre for spisestuen, til højre en 4 og en 1-sengsstue.
Denne del af afdelingen kaldtes Pavillonen. På den modsatte side af gangen lå
tekøkken og skyllerum. Tekøkkenet blev fortrinsvis brugt af rengøringspersonalet,
der vaskede al servicet op; men man kunne også lave kaffe og te her. I skyllerummet
blev bækkenerne skyllet. Desuden lå der et rum til sygeplejeremedier så som
varmeskabe, hvori der lå lagner eller tæpper. Der var også kogeapparater, så vi
kunne sterilisere sakse, pincetter. sprøjter, kanyler mm. Derudover var der toiletter.
Baderum fandtes ikke, patienterne blev sengebadet.
Alle patienter fik bad i Modtagelsen, inden de kom op på afdelingen. Når patienterne
kom på stuen, var det første, eleverne blev sat til, at kæmme deres hår med en
tættekam og friske håret op med et stykke vat med sprit på. Så skulle de rense og
klippe neglene på hænder og fødder.
Alle patienter skulle holde sengen, selvom de var raske nok til at være oppegående.
Disse patienter havde let sengeleje og havde tilladelse til at gå på toilettet; men ellers
forventedes det, at de lå i deres seng. Kun når de var ved at blive udskrevet, kunne
man se patienter på gangen. Dengang var der ingen opholdsstuer.
Jeg tror, at de fleste nød at blive opvartet, mange af dem var vant til at slide i det.
Stue 4 var min første stue, og her var Frk. Christensen fast assistent, og jeg var
hendes faste elev. Her mødte jeg klokken kvart i 7 hver morgen og skulle som det
første vaske ansigt og hænder på de patienter, der ikke selv kunne, mens Frk.
Christensen lavede morgenmad til patienterne. Den bestod af kaffe, dertil franskbrød
med marmelade, og de, der ikke kunne tåle dette, fik havresuppe med eller uden saft.
Der stod altid en kande varm havresuppe i varmeskabet.
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Når patienterne havde fået morgenmaden ind, havde vi et kvarter til vores egen
morgenmad, te eller kaffe og dertil en krydder. Blev der ringet fra èns stue, gik
eleven for at høre, hvad hun kunne hjælpe med. Men som regel var der ingen, der
ringede, da patienterne vidste, at vi også spiste morgenmad.
Inde på stuen igen hjalp vi de patienter, der ikke kunne spise selv. De var tit så sløje,
at de fik havresuppe af en tudkop.
Som ny elev hjalp jeg assistenten med alle sengene. Patienter, med let sengeleje, sad i
en stol imens, så de senge fik jeg ret hurtigt lært at rede alene. Jeg troede, at jeg
vidste alt om sengeredning med alle dens tæpper, hovedpuder og lagner, men nej; det viste sig at hver Assistent havde sin måde at gøre det på. Men jeg fik da lært,
hvordan denne stues Assistent ville have det. Især hjørnerne på underlagnet skulle
arrangeres på en bestemt måde.
Meget dårlige patienter var vi altid 2 om. Stiklagnet skulle tit skiftes, når det var
vådt. Under dette lå heldigvis et voksdug, så madrassen ikke blev våd. Det rene
stiklagen blev lagt under patienten ved at dreje denne, først til den ene side og så til
den anden, samtidig blev udsatte steder på kroppen masseret grundigt for at undgå
liggesår. Til sidst blev patienten løftet højere op i sengen, så hun lå godt.
Dengang hørte man aldrig om. at sygeplejerskerne havde dårlige rygge, men vi fik
også lært at passe på os selv.
Mens vi havde travlt med patienterne, vaskede rengøringsassistenten vaskefadene og
kapslerne, der blev brugt ved tandbørstning. Derefter gik hun i gang med rengøring
af stuen, det vil sige: den ene halvdel. Jeg som elev skulle tage mig af den anden
halvdel, så som stole, bordflader og sengene. Den ene dag forenden, den følgende dag
bagenden. Vi sagde: forben og bagben.
En gang om ugen blev sengebordet tømt og grundigt vasket. Til sidst blev gulvet
vasket, men ikke af eleven.
Nu var her dejlig rent. Vinduerne blev åbnet et lille øjeblik, mens patienterne puttede
sig under tæpperne. Patienternes blomster, der om aftenen var stillet på gangen
udenfor døren, tog Assistenten sig af.
Ca. kl. 10 blev der serveret øllebrød eller havregrød. Hver afdeling havde en stor
fladvogn, der bl.a. blev brugt til at servere maden fra.
Fra patientkøkkenet kom 2 store stålbeholdere med maden. Tallerkener tog vi fra
tekøkkenet, og så blev vognen kørt fra den ene stue til den anden, hvor stuens
Assistent hældte maden op og rakte eleven tallerkenen med ordene: fuldkost,
skånekost eller purèkost. Var eleven ikke kendt med patientens sygdom, blev sengens
nummer også nævnt. Alt skulle gå hurtigt, da maden gerne skulle være varm.
Til personalet var der dækket frokostbord i spisestuen. Når vi havde madet de
svageste patienter, var det vores tur til at spise.
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Det skete ofte, mens vi spiste, at der blev ringet fra en af stuerne, selvom vi havde
sagt, at vi gik for at spise. Blev der gentagne gange ringet fra samme stue, og eleven
hver gang skulle af sted, skete det, at eleven afbrød sin frokost, især hvis stuen lå
langt nede ad gangen.
Efter frokost var der en del oprydning ude i linnedrummet og rekvisitter, der skulle
koges. Det hændte, at vi glemte sidstnævnte. Det gjaldt om at huske, at man havde
noget over, især hvis der blev ringet fra en af stuerne, så vi fik andet at tænke på.
Stuegangen kunne også komme når som helst, og så pludselig var den der.
Op ad gangen kom Professor Bing med ca. 4 personer efter sig. Ved plejemors kontor
standsede han, og efter at have vekslet et par ord med hende, begyndte stuegangen,
som regel oppe i pavillonen, så vi havde god tid til at gøre stuen klar til at modtage
hele flokken.
På stuen var vi nu klar til at modtage Professoren med følge. Sygejournalerne var
anbragt for enden af sengene, patienterne lå pænt i alle sengene under de fint
tilrettelagte tæpper og overlagner. Alle ventede spændt på stuegangen, også
patienterne. Det kunne ikke vare længe nu, da den var inde på stuen ved siden af.
Så gik døren op, og ind trådte Overlægen fulgt af Plejemor, lægesekretæren, en
reservelæge og et par kandidater. Assistenten modtog dem, og jeg stillede mig sidst i
køen.
Så gik det fra seng til seng. Patienterne sagde meget lidt, Frk. Christensen talte for
patienten, især om sygdomsforløbet, hvorpå Overlægen og Plejemor konfererede om,
hvad der skulle ske med patienten, hvor stor dosis medicin, der skulle gives. Ind
imellem kunne Overlægen samle kandidaterne om sig og fortælle om
sygdomsforløbet hos den patient, de netop havde forladt, men det var tit i et sprog,
der var vanskeligt at forstå.
Efter stuegangen skulle de fleste have bækken, så her fik eleven travlt, og Assistenten
skulle orientere sig om de nye ordinationer, der var givet under stuegangen.
Hvad fejlede patienterne på denne afdeling? Over hver seng hang en sort tavle, hvor
der med kridt var skrevet patientens sygdom. På mange tavler stod der ”Lues”.
Jeg vidste ikke, hvad det betød. Det var en sygdom, man ikke sådan talte om.
Men omsider fandt jeg ud af, af patienten havde haft syfilis, der ikke var blevet
behandlet, og da den nu var brudt ud i 2. eller 3. stadium, var indlæggelse nødvendig.
Sygdommen viste sig ved, at patienten var stærkt svækket og ukoncentreret, og især i
3. stadie kunne det ofte have døden til følge.
Når døden nærmede sig, blev der sat en skærm om sengen. Var patienten særlig
urolig, blev sengen kørt ud i linnedrummet, hvor vi nemmere kunne holde patienten
under opsyn, uden det forstyrrede de øvrige patienter.
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Akut fik vi ofte indlagt patienter med blodprop i hjertet eller hjernen. Disse havde tit
mistet talens brug og havde lammelser i enten den ene eller den anden side af
kroppen. Da vi ikke havde de hjælpemidler, som vi har nu til dags, var der mange,
der døde i løbet af de første par dage; men heldigvis var der også en del, der
overlevede, og kom talen igen, blev lammelserne også mindre. Men sygelejet blev
langvarigt.
Lammelserne blev behandlet med massage, men ikke så grundigt som nu.
Jeg husker en tysk kvinde, hvis arm var lammet. Hun bøjede og strakte ustandselig
armen ved hjælp af sin raske arm, og jeg tænkte, at det nok var det, der skulle til for
at få den bedre. Og den blev bedre end normalt.
Alle vore patienter havde sygdomme, der skulle behandles medicinsk. Mange havde
mave og tarmproblemer. Her var røntgen en god hjælp til at finde ud af, hvad de
fejlede. Tit var det mave eller tyktarmskatar. Mavesår forekom ind imellem, og gav
mange smerter. Her behandlede man med en langvarig diæt med æggemælk. Tit var
operation nødvendig, og så blev patienten overflyttet til kirurgisk afdeling.
Nogle læger holdt på, at mavesår skulle behandles kirurgisk, andre medicinsk.
Nu bliver mavesår behandlet med tabletter, og indlæggelse er ikke nødvendig.
Af andre sygdomme kan nævnes betændelse i nyre, blære, lunger og årer.
Andre sygdomme fandtes også, såsom vattersot, blødersygdom og halsbetændelse,
der gik i blodet. Her var patienten ikke til at redde. Det var mest unge, det gik ud
over. Mange ældre fik lungebetændelse, mens de var indlagt for en helt anden
sygdom. Det samme gjaldt årebetændelse. Engang havde vi tre på stribe med
årebetændelse, som de fik under indlæggelsen. Det behandlede vi med varme omslag.
Nu ved man bedre. Nu hedder det: ud af sengen!
Klokken 12 kom middagsmaden, som bestod af 2 retter varm mad, og her var det
vigtigt, at patienterne fik den rette kost, da mange var på diæt, som dengang var en
del af behandlingen. Derefter blev patienterne gjort klar til middagsluren.
Personalet havde nu 2 timer fri med undtagelse af en assistent og 2 elever, der havde
gangvagt. De passede nu hele afdelingen. Der kunne komme nye patienter, og
klokkerne ringede ustandseligt.
Kl. 2 serveredes der kakao, te eller kaffe, og klokken halv 3 var der besøgstid. Nu fik
gangvagten travlt med at henvise de besøgende til deres pårørende og sætte blomster
i vand.
Klokken halv 4 kom vi andre tilbage fra vores fritimer samtidig med aftenvagten. Vi
samledes alle i spisestuen, hvor middagsmaden stod parat. Denne blev spist uden
afbrydelser, da gangvagten passede patienterne.
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2.kvinde stue 10 med Gudrun

Kl. 4 afløste vi gangvagten, der nu fik deres middagsmad og derefter havde fri.
De næste 2 timer havde vi travlt med at gøre patienterne klar til natten. Først delte vi
termometre ud, derpå tog vi pulsen. Bag på sengene hang journalerne, hvor
resultaterne blev sat med prikker med streg imellem. Vaskefadene kom på bordene
og aftentoilettet gik i gang.
Kl. 5 blev aftensmaden serveret. Denne havde assistenten smurt. Inden da havde hun
spurgt hver enkelt, om hvor mange stykker, de kunne spise. Pålæg fik hver stue fra
patientkøkkenet plus 4 æg. Disse havde eleven enten kogt eller lavet røræg af. Vi
skaffede lidt ekstra fra middagsmaden såsom fiskefrikadeller eller lignende, så
maden ikke blev alt for kedelig.
Når assistenten havde delt aftenmedicinen ud, spurgte hun altid, om maven havde
virket. Hvis ikke gav hun patienten en pille. Skete dette flere dage i træk, endte det
med lavment.
Kl. 6 havde dagvagten fri, efter at assistenterne fra de respektive stuer havde aflagt
rapport til aftenvagten, der bestod af en assistent og 2 elever af forskellig årgang.
I spisestuen stod aftensmaden parat, så vi kunne forsyne os med et par stykker
smørebrød og en lys eller mørk hvidtøl, inden vi forlod afdelingen.
Aftenvagten fortsatte med at passe de mange patienter, ca. 84 var der vist. Kom
aftenstuegangen efter kl. 6, og plejemor ikke var der, trådte assistenten til. Denne
stuegang gjaldt de dårligste patienter, som professoren eller reservelægen tilså.
2 gange om ugen var der besøgstid fra 7 til halv 8.
Først på aftenen havde vi ret travlt. Stuerne var delt mellem os, således at vi altid
havde den stue, hvor vi var fast i dagtimerne, foruden et par andre stuer.
Inden patienterne blev lagt til ro, skulle de have børstet tænder. De, der ikke selv
kunne, skulle vi hjælpe. Her så jeg for første gang et par forlorne tænder, og havde
besvær med at anbringe dem i munden på patienten, men siden gik det nemt.
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Så skulle alle have bækken. Der hørte 6 bækkener til hver stue. Vi kom ind med 3
bækkener i hver hånd, men kun med et i hver hånd, når de skulle tømmes.
Så blev der rystet puder og sørget for, at der var vand på alle bordene. De dårligste
patienter var vi 2 om. De skulle ligge særlig godt, så de ikke fik liggesår.
Foran håndvasken på gulvet blev lagt et stiklagen, hvorpå bækkenerne blev lagt med
bunden opad, så når der i nattens løb blev ringet efter et bækken, kunne det ske
lydløst.
Til sidst gik assistenten rundt med sove og smertestillende tabletter og
morfinindsprøjtninger til dem, der led af stærke smerter eller var særlig urolige.
Så blev lyset i loftet sat på vågeblus og et håndklæde anbragt mellem dørene ind til
stuerne, så de kunne åbnes uden en lyd. Aftenvagten skiftede fodtøj, og alt foregik nu
så lydløst som muligt, så aftenvagten også kunne få en aften uden for meget ringeri.
Dødssyge patienter tilså man hvert øjeblik. De lå tit i nærheden, så man kunne høre
dem, eller man sad ved siden af dem, hvis de krævede konstant pasning.
Jeg havde ikke været længe på afdelingen, før jeg var med til at gøre en død i stand.
Det bestod i at vaske hele kroppen, sætte tænderne i munden, lukke øjnene med lidt
våd vat og munden med et klæde rundt om hovedet. Om højre fods storetå blev
bundet en seddel med patientens navn og data. Over den døde blev bredt et lagen.
Hvis de pårørende ønskede det, blev de tilkaldt, inden døden indtrådte. En portør
kørte sengen med den døde til kapellet.
Kl. halv 12 kom nattevagten. De startede med middagsmad, som assistenten havde
varmet til dem. Mens de spiste, aflagde hun rapport, og kl. 12 overtog de nattevagten.
Assistenten gik som det første en tur gennem hele afdelingen, inden hun satte sig, hvis
hun ikke straks gik i gang med at tælle vasketøjet, som var nattevagtens arbejde.
De andre tog sig af klokkerne.
Kl. halv 6 begyndte vi at vække patienterne med et termometer, og derefter blev
pulsen taget. De blev ikke alle vækket på en gang, vi tog stue for stue. Derpå blev
bækkener delt ud og så vaskevandet. Dagvagten så gerne, at patienterne var vasket,
om ikke andet så i ansigtet, inden de kom. De med let sengeleje hjalp os tit med at
tømme vaskefadene
Indtil for nylig havde arbejdstiden været 12 timers drift, men nu havde alle
afdelingerne 8 timers drift. Vi arbejdede 8 timer med fritimer ind imellem.
Dagvagten var fra 7 morgen til 6 aften inkluderet fritimer og spisetid. Aftenvagten
var fra kl. 4 eftermiddag til midnat, og nattevagten var fra midnat til 8 morgen. Så
var der afløsningsvagter, så som gangvagt og flyver. Disse vagter tilfaldt især
eleverne.
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Efter at have været fast elev på en stue, blev jeg lille-elev i pavillonen, men herefter
var jeg i lang tid flyver. Jeg var i pavillonen fra 7 til halv 9 om morgenen, så havde
jeg fri til halv 2, så gangvagt og afløser på de stuer, hvor der var ekstra travlt, og efter
kl. 6 aften skulle jeg hjælpe aftenvagten til halv 9.
Det var lige ved at tage pippet fra mig, men ikke om jeg ville give op, som min faster
Ysa havde gjort.
Vagtskemaet blev altid sat op om lørdagen, og så kom plejemor netop nu, da jeg var
flyver om fredagen og sagde til mig, at jeg skulle tage fri i morgen lørdag i stedet for i
næste uge. Jeg var ikke engang forberedt. Det var lige hårdt nok.
Som elev kunne man også have gangvagt. Så lå ens fritimer enten fra 9 til 11 eller fra
halv 12 til halv 2.
Var man ekstra hjælp, hjalp man på de stuer, der havde særlig mange meget syge
patienter, desuden havde man gangvagt. Disse vagter var yderst anstrengende, så jeg
glædede mig til at skulle i aftenvagt, for denne vagt bød på stille stunder ind imellem.
Jeg blev ikke skuffet. Der var stille aftener, men var det en travl aften, så havde vi
rigtig travlt.
Et dødsfald kunne ofte forekomme. Så måtte eleven over på kandidatgangen og hente
lægekandidaten, der skulle påvise, at døden var indtrådt.
Især én episode husker jeg fra en af mine første aftenvagter. Jeg havde hentet Dr.
Hansen, en stor, kraftig mand, der tidligere var slagter. Jeg og en anden elev skulle
hjælpe ham med at undersøge en død patient. Da Dr. Hansen bad os vende den døde,
og vi var lidt længe om at røre ved vedkommende, lød det fra ham:” Nå piger, er I
bange for hende? Hun gør ikke noget.” Og så tog han fat, og vi fik vendt hende, så
han kunne komme til. Vi var godt nok lidt flove, men han grinede bare af os, og siden
var det ingen sag.
Dr. Hansen var begyndt på lægestudiet i en sen alder, og han var mere moden end
sine kolleger. Lægerne fik ofte hjælp af assistenterne, hvis de ikke var så nedladende
over for os. De var jo lægerne, og så endte det alligevel med, at de måtte spørge os til
råds.
Men det var heldigvis de færreste, der var det.
I aftenvagten bød vi ofte på en kop kaffe, når hjælp var nødvendig, eller de havde et
par øller med til os, som vi hyggede os med, inden de forlod afdelingen. Så en aften, eller nattevagt havde også sine lyse sider.
Julen var en travl, men dejlig tid, hvor vi rigtig skulle hygge om patienterne. Èn aften
lavede vi julestads på afdelingen.
Lille juleaften var vi ovre på afdelingen for at julepynte sygestuerne samt et lille
juletræ, der stod på et bord mellem de to vinduer.

Side 10
Den lange gang blev også pyntet, mens det store træ forenden af gangen først blev
pyntet juleaftens formiddag af to sygeplejersker. Træet blev udelukkende pyntet med
islammeller, anbragt på grenene ligesom istapper, sølvkugler, hvide lys og i toppen en
sølvstjerne. Det blev et meget smukt træ, beundret af alle, der så det.
Hver afdeling havde et orgel på den lange gang. Det blev der spillet på hver søndag,
men her i juletiden blev der spillet julesange hver aften, og personalet sang til. Det
gav patienterne lidt julestemning.
Selve juleaften havde dagvagten ingen fritimer. Patienterne blev passet, som de
plejede. Middagen bestod af risengrød og flæskesteg til alle, der kunne tåle det.
Mens patienterne hvilede, var det vores tur til at spise. Det var fremrykket i dagens
anledning, da patienterne skulle være klar til at modtage besøg kl. 16, hvor også
nogle af lægerne mødte op for at fejre julen.
Til aften blev der serveret ekstra fint smørebrød lige fra køkkenet og dertil øl, eller
hvad man ønskede. Dagvagten fik fri ved 7 tiden om aftenen, og så var det vores tur
til at holde juleaften.
Jeg tog sporvognen hjem. Det var helt mærkeligt at være ude, mens jeg fra
sporvognen kunne se folk danse om juletræet. Det har printet sig ind i min
hukommelse, siden jeg stadig kan se det for mig. Hjemme blev jeg mødt med glædelig
jul, fik gaver, betragtede juletræet for at se, om der var noget spiseligt, og om
julestadsen var som de forrige år.
Da farfar, der hørte med til juleaften, gav mig en marcipanfigur, som han plejede, så
var det også jul for mig.
Det allerbedste var, at jeg havde fri juledag, så jeg kunne sove hjemme. Næste dag
sov jeg længe, men var dog så tidlig oppe, at jeg kunne vaske op og sørge for
middagen og hyggede mig ellers i familiens skød. I min dagbog kan jeg se, at vi
spillede kort, og om aftenen var vi på besøg hos mors kusine Therese.
I mine fritimer var jeg tit hjemme, især når jeg var flyver og havde 4 timer fri midt
på dagen. Så hjalp jeg mor med det huslige. Mor var ved at uddanne sig til
skrivemaskinelærerinde, så hun kunne undervise aftenskoleelever, desuden var hun
ansat i svinereguleringen om aftenen, så hun var ikke meget hjemme. Far rejste nu
selv rundt i landet for at sælge sine varer og var kun hjemme lørdag og søndag. Knud
var i lære hos A. P. Møller. Han boede hjemme. Lizzie var i huset hos hattemager
Cohn i Skodsborg, så hun var kun hjemme af og til. Til marts skulle hun i huset i
England. Lidt før jul var Ruth rejst til England, men efter et par måneder var hun
atter hjemme. Det var ikke nemt at få en god plads, og Ruth kunne vist ikke ret godt
engelsk.
Vi boede stadig på Sct. Thomas Plads, så her var rigelig plads, nu vi ikke var så
mange hjemme. Vi kunne leje et par værelser ud, og sov nogen af os hjemme, slog vi
et par senge op i dagligstuen.
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Var mor hjemme, når jeg kom i mine fritimer, tog vi tit en tur til byen og nød en kop
kaffe hos Illum. Mor hjalp mig også med at købe stof til en dragt, som var meget på
mode i mange år. En dameskrædder, Fru Larsen, som var vor syerske, skulle sy den.
Den blev jeg glad for.
Jeg kom en del i biografen enten med familien eller med en af mine
sygeplejekammerater fra forskolen eller fra afdelingen.

Mine sygeplejekammerater

Om aftenen mødtes vi på et af værelserne til en kop te, eller jeg bød dem hjem til
mig, hvor de altid blev vel modtaget. Jeg var også med Mary Villain, der var min
bedste veninde, hos en af hendes søstre, der var gift og boede i København.
Efter tre måneder uden løn fik jeg 35 kr. som var min månedsløn det første år. Og
noget af det første, jeg købte, var et testel og en dug. Det var rarere end hospitalets
service.
Når jeg havde fri, besøgte jeg ind imellem mormor, som altid var glad for at se mig og
høre, hvad jeg havde oplevet. Hun fortalte mig til gengæld om sin ungdom med alle
dens påbud, der forekom mig meget gammeldags. Godt jeg var født så meget senere!
Jeg nød at komme hos moster Else. Jeg var jo hendes gudbarn i ordets bogstavelige
betydning, og så var hun mors direkte modsætning. Både moster og onkel Hagen
accepterede mig som, den jeg var.
Farfar besøgte jeg dengang ikke så tit, derimod havde vi tit hans besøg, nu da farmor
var død.
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Det var ikke blot familien, jeg besøgte. Jeg er den type, der holder på de veninder, jeg
én gang har fået. Således besøgte jeg tit Inge, der nu var gift, og havde en søn, som
jeg af og til lånte til en lille tur sammen med min sygeplejekammerat Mary, der
havde lånt sin søsters dreng. Det med at låne et barn praktiserede vi tit.

Mary Villain og Gudrun med de ”lånte” børn

Grethe Becker omgikkedes jeg også, ligeledes Esther, da hun kom tilbage fra
England. For ikke at nævne Inger Dalsgård Espersen, der havde fået tuberkulose.
Hende besøgte jeg på Øresundshospitalet og senere på et sanatorium i Søllerød, inden
hun kom til Juelsminde. Her var hun næsten et år. Så kom hun hjem til gården i
Roslev, hvor hun hjalp sine forældre. Nu blev hendes liv helt anderledes, end hun
havde tænkt sig. Hun levede i mange år, og i al den tid holdt vi forbindelsen ved lige.
En dag i marts blev jeg lånt ud til 3. mandsafdeling, som ekstra. Det var meget
nemmere end kvindeafdelingen. Der var ikke så megen renden med bækkener.
Her var uringlas, som havde deres plads i et skab i sengebordet.
Mens jeg havde gangvagt, blev kunstmaler Aksel Salto indlagt på et af
eneværelserne. Jeg var med til at tage imod ham. Han var en type, man ikke sådan
glemmer, stor og kraftig, meget krævende, iført en rød fløjlskappe. Det var lidt af en
oplevelse. Her blev jeg kun et par dage.
Tilbage på 2. kvinde kom jeg i pavillonen som stor elev, og når assistenten her havde
haft gangvagt og fik fri kl. 4, ledede jeg pavillonen de sidste 2 timer under plejemors
opsigt. Men en ære var det at blive betroet dette ansvar.
Pludselig skulle jeg have nattevagt grundet en sygemelding. Nattevagten bestod af 2
elever og en assistent. Assistenten på dette hold var ret ny, så hun løste de faste
assistenter af. Denne assistent havde for vane, når hun gik sine runder at tage puls på
de patienter, hun ikke kunne høre trække vejret. Det resulterede i, at vi elever fik
travlt med at give bækkener. Det holdt os i hvert fald vågne, hvilket ellers var svært
midt på natten. Læse og strikke var tilladt, når vi havde en rolig stund.
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Ved 6 tiden begyndte morgengerningen, og da vi gerne skulle nå at gøre patienterne
klar til morgenmaden, inden dagvagten kom, var der fart over feltet. Kl. 7 var
nattevagten forbi, og efter morgenmaden trængte vi til at sove.
Til eleverne var der indrettet sovestuer i en loftslejlighed i et hus på den anden side af
Gammeltoftgade. Her kunne man sove i fred og ro uden at genere eller blive generet
af sin sluf.
Nattevagten strakte sig over 14 dage med efterfølgende 3 fridage; det bedste af det
hele.
Når man skulle have vagt, var man altid spændt på, hvilken assistent man skulle våge
sammen med. Der var stor forskel, men når man lærte at kende de enkeltes ønsker, så
gik alting nemmere.
I slutningen af maj blev jeg kaldt ind til plejemor, der meddelte mig, at jeg fra i
morgen skulle holde 3 ugers ferie. Som sædvanlig skete alt her på afdelingen med én
dags varsel.
Da jeg havde sundet mig, fandt jeg ud af, at det ikke var så tosset endda, da vi havde
det dejligste sommervejr for tiden. Samme aften tog jeg hjem og nød faktisk at have
3 ugers ferie foran mig, selvom jeg ikke vidste, hvorledes jeg ville tilbringe den. Mor
ville snart komme hjem fra Silkeborg Bad, så jeg startede med at gøre rent, så alt var
i orden til hun kom hjem. Knud hjalp mig, når han havde lejlighed til det. Vejret var
så varmt, at et par timer på Lille Helgoland, senere kaldet Amager Helgoland, var
dejligt forfriskende.
En aften besøgte jeg moster og onkel Hagen med den bagtanke, at jeg kunne låne
deres sommerhus i Horneby. Det faldt så heldigt, at de skulle derop i pinsen den
følgende weekend, og da jeg allerede havde ferie, kunne jeg få nøglen og tage derop
den efterfølgende dag. Jeg var lykkelig, især fordi jeg ikke skulle være helt alene
deroppe. Et par dage alene var ganske rart.
Næste dag cyklede jeg så op til sommerhuset, en tur på 3 timer, som ikke føltes så
lang, da jeg havde kørt turen så tit og havde nogle dejlige dage i vente ved hav og
skov. Det at komme væk fra København og ud i naturen var det bedste, jeg vidste.
Vejret var skønt, så jeg tilbragte hele næste dag med at gå i vandet og sole mig. Om
aftenen var jeg en tur på Hornbæk Havn for at se solen gå ned. Den efterfølgende
aften cyklede jeg ud til et område, kaldet Sibirien, hvor billedhugger Rudolf Tegner
havde opstillet nogle af sine bronzestatuer. Vejret var fremdeles dejligt, så det blev en
skøn aftentur.
Pinse lørdag kom familien Ottesen, og vi havde et par rare dage sammen. Var vejret
til det, var Bent og jeg i vandet.
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Bent, Moster Else, Onkel Hagen og Sjokke i deres sommerhus i Horneby

Den sidste uge af min ferie tilbragte jeg dels hjemme dels ved Furesøen hos
Methlings, der havde inviteret mig til at holde et par dages ferie der.
Tilbage på afdelingen mødte jeg med fornyede kræfter efter en i alle måder skøn
ferie, som især skyldtes det gode vejr. Desuden var jeg ikke ny mere, og selvom jeg tit
var flyver og afløser, havde jeg fundet ud af, hvordan jeg kunne tage den lidt med ro.
Vi gik nu sommeren i møde, og da vi først til august skulle begynde skolen, havde vi
stadigvæk fuld rådighed over vores fritimer. Det gjorde det muligt for os elever at
benytte en weekendhytte ved Næsseslottet. Hytten, der tidligere havde været brugt til
keglebane, var kun for elever, og de tilbragte ofte deres fridage og små ferier her.

Næsseslottet ”Hytten” ved Furesøen
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Forår og sommer besøgte jeg tit denne hytte. Skulle jeg i aftenvagt, cyklede jeg de 20
km derud lige efter dagvagten, sov derude og havde en dejlig lang formiddag inden
aftenvagten kl. halv 4. Hytten var meget besøgt, så jeg var ikke alene. På den måde
lærte jeg andre elever at kende end dem, jeg sædvanligvis omgikkedes.
Hytten lå lige ned til Furesøen. Her lå en robåd, som hørte til hytten, så tiden gik med
badning og dejlige roture.

Udsigt over Furesøen fra Hytten
Ude at ro

En dag fotograferede jeg hytten indvendig,
og da billederne blev usædvanlig gode, blev
de hængt op i vagtstuen som en slags
reklame for vor weekend hytte.

Hytten indvendig

Hvis vejret var godt, tog jeg tit derud efter en nattevagt, da den gav 3 samlede
fridage. Dagen inden havde jeg bestilt en madpakke i personalekøkkenet, da man
kun fik kostpenge ved 4 sammenhængende fridage.
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Engang da jeg havde 2 fridage efter hinanden med lørdag som sidste dag i ugen og
søndag i den efterfølgende uge, tog jeg ud til hytten fredag aften, og lørdag blev jeg
hentet af Ruth og Finn Methling, så resten af lørdagen tilbragte jeg på den anden

side af Furesøen i Stavnsholt. Turen tilbage foregik ligeledes pr. båd. En anderledes
tur, end de ture vi tog med robåden. Ruth må have vidst, at jeg var ovre på Næsset,
og så var de blevet enige om at overraske mig.
Mit første år som sygeplejeelev på 2. kvinde var ved at nærme sig sin afslutning, og
selvom det havde været hårdt, fortrød jeg ikke, at jeg havde valgt at uddanne mig til
sygeplejerske. Det at have faste arbejdstider passede mig godt, især aftenvagten, hvor
man havde det meste af dagen til sin rådighed. Så kunne man nyde sommeren med at
bade og cykle ture i sine fritimer og ikke sidde på kontoret fra 9-16 og se solen skinne
udenfor.
Selvom jeg ikke boede hjemme, kom jeg der tit og hjalp mor med at gøre rent og lave
mad, bage og lave desserter. Når vi skulle have gæster, kunne jeg være med i
forberedelserne, da min vagt som flyver gav 4 timer fri midt på dagen. Og jeg var
ofte flyver. Til gengæld kunne jeg ikke være med, når gæsterne var der. Som tak
hjalp mor mig, når jeg skulle have nyt tøj.
Natten inden min fridag sov jeg som regel hjemme, og var mor hjemme, blev det
mange gange til en bytur, der endte med kaffe hos Illum. Eller det blev til en tur ud
til mormor, som jeg ofte besøgte i mine fritimer.
Tit havde jeg en af mine sygeplejekammerater med hjemme til te, det kunne være en
fra afdelingen eller en af dem, der var begyndt samtidig med mig. Det kom an på, om
vi havde fri samtidig.
Der var ikke nogen bestemt undtagen Mary Villain, der boede i værelset ved siden af
mig. En gang havde hun købt et par sko, og da jeg skulle ud samme aften, bad hun
mig om at gå dem til, hvilket jeg gjorde. Om de trykkede, kan jeg ikke huske, men
sådan var forholdet mellem os.
Hun havde 3 søstre, hvoraf de 2 var gift og boede i byen. Dem besøgte vi ofte.
Forruden Mary var vi et par stykker fra samme hold, der holdt sammen: Ella
Petersen, kaldet Petter, fra Bornholm, Ruth Nielsen fra Islands Brygge, Rita
Kristensen fra Fredericia lige som Mary, Else Brøste fra Christianshavn og min sluf
Alda Sigsted fra selve København. Sidstnævnte kom mest sammen med ældre elever,
hun kendte fra før i tiden.
At jeg så nøje har kunne beskrive, hvad jeg foretog mig i mine fritimer, skyldes min
dagbog, og heri ser jeg også under d. 1. september 1939: I dag har tyskerne invaderet
Polen og bombarderet Warszawa. Det chokerede alle, og ingen kunne hjælpe.
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2 dage efter stod der: England og Frankrig erklærer Tyskland krig. Hvordan kunne
de hjælpe? De var jo ikke forberedte. Så begyndte Hitler at besætte det ene land efter
det andet, så vi her i landet frygtede for, hvornår det blev vores tur. Trods den

almindelige frygt gik livet videre. Min 23 års fødselsdag nærmede sig, og jeg
besluttede mig for at blive permanentet for første gang. Det var hos en damefrisør i
Sølvgade, der skulle være dygtig. Mange lyshårede fik tit en rød farve, da denne
behandling var ret ny og tog mange timer. Under behandlingen blev der serveret
kaffe, og resultatet var tilfredsstillende, men jeg brugte også en hel fridag.
Da jeg tit var flyver og ikke havde fri kl. 6, spurgte jeg plejemor, om jeg skulle være
flyver d. 19., for så ville jeg ikke invitere gæster på min fødselsdag. Svaret var, at det
ville hun ikke love mig, men på vagtsedlen var jeg ikke sat til at være flyver, så jeg
gik i gang med forberedelserne til min fødselsdag, der skulle holdes hjemme. Nogle
fra afdelingen og Mary var blandt gæsterne. Under stuegangen den dag slog
plejemor til mig og hviskede tillykke med et smile. Pænt af hende, syntes jeg.
Snart efter fik jeg besked om, at jeg d. 1. oktober skulle begynde på
Øresundshospitalet, kaldet ØH, som var et tuberkulosehospital, og samtidig startede
skolen. Flere af mine forskolekammerater skulle også på ØH, bl.a. Mary, så vi kom
til at bo sammen. Den sidste tid på 2. kvinde havde jeg ofte ansvaret for en stue, så
det praktiske vidste jeg besked med, en fordel, når man først nu efter et år skulle
begynde skolen.
Det var dejligt at komme væk fra sygeplejeboligen med al dens opsyn. Om morgenen
stod Frk. Kofoed ved udgangen for at se, om uniformen var reglementeret. Især om
sommeren, når det var varmt, fandt vi det rarest at bruge 2 kraveknapper til den
stive flip, hvilket blev påtalt. Det lærte os først at skifte til 2 knapper ovre på
afdelingen, hvor ingen sagde noget.
Om aftenen skulle vi helst være hjemme inden halv 11. Kom man gentagende gange
senere, skulle man møde på forstanderindens kontor. Så havde jeg været ude med
Mary, der tit kom sent hjem, og klokken var mange, så hjalp jeg hende forbi vagten,
ved at hun bukkede sig ned under skranken ved siden af mig, mens jeg gik forbi
vagtstuen. Af og til fattede vagten mistanke og kom ud på gangen, men så var Mary
allerede på vej op ad trappen.
At sminke sig, selv diskret, var også forbudt. Vi sammenlignede det med militæret, og
mange af os var da midt i tyverne.
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ØH var et tuberkulosehospital med en medicinsk afd. og en kirurgisk afd. Jeg kom
på den medicinske afd. der bestod af en masse træbarakker Jeg kom på barak K.
Den kirurgiske afd. var opført af sten.

Afd. K, hvor jeg allerede den første dag skulle i nattevagt, bestod af ca. 7 eneværelser
med hver sin kakkelovn. Nattevagten bestod af en assistent og en elev.
Natten gik stille, så det var svært at holde sig vågen. Jeg og assistenten opholdt os i en
lille stue ved siden af et tekøkken. Ringede en af patienterne, var det mig, der skulle
klare, hvad patienten ønskede. Det var også mig, der sørgede for, hvad vi fik at spise i
løbet af natten. Det meste af tiden gik med at læse og strikke. Det var kun ud på
morgenen, at vi fik travlt. Assistenten lagde i kakkelovnene, der ikke brændte over,
hvorimod jeg skulle sørge for, at patienterne blev vasket og fik redt seng.
Morgenmaden var vi fælles om at give patienterne.
At have nattevagt med så lidt at lave var noget andet end 2. kvinde, hvor der tit var
dødsfald i løbet af natten, så man sjældent fik tid til at sidde ned. Til gengæld havde
man her svært ved at holde sig vågen, da assistenten tit sov. Hun var fast nattevagt på
ØH; kun eleverne skiftedes.
Personalet havde sin egen spisesal i en af de andre bygninger, så her gik jeg over efter
nattevagten, inden jeg lagde mig til at sove, mens Mary var i dagvagt.
Om eftermiddagen skulle vi for første gang i skole. Da vi nu ikke boede på KH, skulle
vi først møde kl. 5 i stedet for kl. 2, hvor lægerne underviste, mens Frk. Hornemand
var til stede, så hun senere på dagen kunne undervise os, der boede udenfor KH, i
hvad lægerne havde undervist i. Vi var mange, der mødte til Frk. Hornemands timer.
Og hvor kunne hun fortælle! Hun virkede helt anderledes end forstanderinden og
Frk. Kofoed. Hende kunne vi meget bedre lide, så hendes timer så vi hen til.
De dage, vi skulle i skole, fik vi fri kl. 4. De medicinske sygdomme, vi blev undervist i,
havde mange af de patienter haft, som jeg i det forløbne år havde passet. Så
behandlingen af disse sygdomme kendte jeg til. Det gjorde forståelsen af det, vi lærte,
lettere.
Jeg var glad for min nye sluf, Mary. Vi havde jo også ønsket at bo sammen. Noget af
det første, vi blev enige om, var at leje en radio. Det havde vi råd til, da det nu var
vores 2. år, og lønnen var steget til 70 kr.
Havde vi fri samtidig, tog vi tit ind til byen, hvor vi gik i biografen og bagefter endte
på en restaurant med musik og dans og nød en kop kaffe. Det var ret almindeligt
dengang.
Hertha Jørgensen, elev fra et andet hold, der boede ved siden af os, og som jeg stadig
har forbindelse med, var tit sammen med os. Vi blev ret gode venner alle 3 også efter
vores ophold på ØH.
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Efter nogen tid på afd. K blev jeg overflyttet til en af de store barakker. Den bestod af
2 afdelinger, N og O i hver sin ende, adskilt af tekøkken og personalets opholdsstue.
Hver afd. bestod af en stor sygestue med ca. 24 kvindelige tuberkulosepatienter,

hvoraf mange havde ligget der i flere måneder. Behandlingen bestod i hvile og frisk
luft, så under middagssøvnen og om natten var begge fløjdøre åbne ud til den friske
luft. Hver stue blev opvarmet af 2 enorme kakkelovne, hvoraf den ene brændte over
om natten, og den anden skulle gå ud. Dette skulle eleven, der havde nattevagt, sørge
for. Ve dem, hvis den, der skulle brænde over, gik ud. Især patienterne lod dem høre
for det.
God og nærende mad var også en vigtig del af behandlingen. Maden, der blev
serveret her på ØH for patienterne, var bedre end på KH. Til gengæld var
funktionærernes mad ikke så god som på KH. Økonomaen her på ØH var også
blevet rost for sin økonomi.
Desuden fik alle patienterne hver morgen en spiseskefuld levertran, hvortil der blev
serveret en humpel rugbrød. Det tog den fedtede smag.
At være udenfor KH`s opsyn nød vi, og så var arbejdet meget anderledes. Det meste
af tiden var jeg på afd. N og O, der havde hver deres assistent. De skulle bruge mig
efter behov, helst lige meget hver. Så det at tjene 2 herrer var ikke sjovt, men
efterhånden fandt jeg ud af det. Mandag og onsdag havde jeg fri kl. 4, da vi skulle
møde kl. 5 på KH, hvor vi blev undervist i det pensum, som lægerne tidligere på
dagen havde undervist de elever, der boede på KH, i. Bagefter tog jeg enten hjem
alene eller med Mary. Måske besøgte vi nogen på KH, nu vi var der, eller det kunne
også blive til en tur i biografen.
Når jeg var i aften eller nattevagt, var der kun én assistent til begge afdelinger. Jeg
passede klokkerne og gik en runde en gang imellem, hvis ikke assistenten gjorde det.
De var ikke alle lige pligtopfyldende, men sov det meste af tiden. Der var endda én,
der beklagede sig over, at det generede hende, når jeg strikkede for at holde mig
vågen. Pindene klirrede, så jeg blev nødt til at læse.
Patienterne på ØH var alle indlagt med tuberkulose i forskellige sværhedsgrader, og
da alle hostede slim og blod op, havde de et spyttekrus med låg til at hoste op i. At
gøre disse krus i stand var det værste, jeg vidste. For at lindre deres hoste fik de en
kop varm mælk med hvid sodavand fra en sifon. Når patienterne ringede om natte,
var det som regel varm mælk for hosten, de bad om. Så jeg havde travlt med at
varme mælk, men så var det også lettere at holde sig vågen, især når assistenten sov.
Tiden på ØH var nu dejlig. Vi kunne tillade os at komme hjem om aftenen, når vi
fandt det for godt. Således fandt Hertha og jeg på, da vi begge havde aftenvagt og fri
kl. 24 Nytårsaften, at tage ind til byen og finde et sted, hvor der var musik og dans.
Nytårsaften havde ingen af os været i byen før.
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Vi blev ikke skuffet. Vi fandt et sted i Kompagnistræde, hvor vi fik selskab af et par
unge fyre, så det blev morgen, før vi kom hjem.

Da vi først skulle møde om eftermiddagen, var der tid til at sove, så vi kunne møde
veloplagte på afdelingen.
Hen i februar måned blev jeg forkølet, og det udartede sig til kæbehulebetændelse
med høj feber, hoste og stærk hovedpine og ingen luft gennem næsen, altså rigtig syg,
så jeg måtte til sidst sygemelde mig. Jeg blev henvist til hospitalets næse, øre og
halsafdeling. Overlægen her var Dr. Blegvad, som mens jeg var barn, havde fjernet
mine mandler. Da jeg sagde mit navn, vidste han straks, hvem jeg var og spurgte til
Lizzie, som under hele sin opvækst havde lidt af ørepine, og derfor sammen med mor
havde søgt ham på hans klinik på Nytorv.
Det viste sig at være kæbehulebetændelse i svær grad, så jeg blev omgående
punkteret, en væmmelig behandling. For smerterne blev der ordineret 2 magnyler
hver 4 time, og for at få luft gennem næsen, fik jeg næsedråber. Da jeg havde høj
feber, skulle jeg holde sengen.
Det blev en slem tid. Magnylerne kunne holde hovedpinen nede, men jeg blev
punkteret i alt 10 gange. Da jeg den 10. gang grædefærdig sagde, at jeg næsten ikke
kunne tage mere, bad Dr. Blegvad sygeplejersken komme med et glas vin. Hun så vist
på mig, jeg var jo kun elev, men overlægen insisterede. Jeg fik mit glas vin, og glad
var jeg, det hjalp lidt på nerverne. Gode forbindelser er ikke at foragte.
Da jeg stadig havde feber, blev det nødvendig med operation, og jeg blev indlagt på
en særlig afdeling for funktionærer. Det blev en slem omgang, men heldigvis blev
operationen foretaget i narkose. De næste par dage var begge næsebor stoppet med
gaze, så jeg måtte trække vejret gennem munden, og ved at benytte et spejl kunne jeg
se, om gazen blev gennemvædet af blod, så det skulle skiftes.
Mens jeg lå på afdelingen, blev nok en elev indlagt. Hun fejlede det samme som jeg,
og hun var meget nervøs ved tanken om operation. Men da jeg fortalte hende, at jeg
havde fået narkose, faldt hun lidt til ro.
Jeg var glad for at få selskab, selvom hun ikke var meget værd, men nu sagde hun til,
når min gaze skulle skiftes.
Vi var ikke de eneste på ØH, der led af kæbehulebetændelse, der kom adskillige flere,
så lægerne undrede sig, men da var jeg allerede udskrevet og tilbage på mit værelse.
Jeg skulle holde mig i ro et stykke tid, så jeg fik lov til at bo hjemme, indtil jeg skulle
begynde igen.
Mens jeg var hjemme, oprandt d.9. april, hvor hele København blev vækket kl. 6 om
morgenen af drønet fra tyske flyvemaskiner, der overfløj byen, mens der blev kastet
flyveblade ned. De blev opsamlet af dem, der allerede var oppe, mens vi andre hang
ud af vinduerne og råbte til de forbipasserende. Snart blev vi klar over, at det, vi
havde frygtet, var sket. Tyskerne havde besat os. Gennem radioen fik vi besked på, at
alle skulle forholde sig rolige og sørge for mørklægningsgardiner.
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Alle snakkede med alle. Hvad var der egentlig sket? Her hvor vi boede, så vi ingen
tyske soldater, og far og jeg havde lovet Ruth, der var på rekreation på Arresødal i
Frederiksværk, at besøge hende. Skulle vi tage af sted`? Vi kunne ikke komme i

forbindelse med hende. Efter lange overvejelser tog vi af sted. På vejen ind til
Hovedbanegården var alt som sædvanligt, ingen tyske soldater, men da vi kom til
Østerport Station, vrimlede det med tyske soldater, nogle endda med motorcykler, ret
uhyggeligt. Senere fik vi at vide, at tyske soldater var sat i land på Langelinie, og nu
var de i færd med at besætte byen. Toget kørte videre til normal afgang, og vi nåede
Frederiksværk uden større forsinkelse. Vi blev mødt af Ruth, der var spændt på at
høre, hvad der egentlig var sket, for her havde man kun hørt over radioen, at
tyskerne havde besat landet, og enkelte steder havde danske soldater gjort modstand.
Vi fortalte det lidt, vi vidste, men havde ellers en dejlig dag, da vejret var rigtig
forårsagtigt med solskin og lune i luften. Men indimellem kom man til at tænke på
morgenens begivenheder.

Ruth og Gudrun i Frederiksværk d. 9. april 1940

Ruth og Far i Frederiksværk d. 9. april 1940

Side 22
På hjemturen gik snakken blandt passagererne, om hvordan man skulle forholde sig.
Meget havde de jo ikke sagt i radioen, så alle var spændt på, hvad vi ville få at se i
København.

Hjemme igen hørte vi, at garderne på Amalienborg havde skudt på tyskerne for at
forsvare Kongehuset; men de var hurtigt blevet afvæbnet. Dette var kun, hvad folk
sagde. Til gengæld havde alle haft travlt med at skaffe mørklægningsgardiner. Vi
havde været heldige, og da alle rullegardinerne var rullet ned, gik vi ud for at se, om
de var tætte nok. Vi bemærkede, hvor mørkt det var udenfor, da gadelygterne heller
ikke var tændt. Først senere blev disse også mørklagt, dvs. lyset blev svagere, så intet
lys kunne ses fra en flyvemaskine. Selv cykellygterne var svage og rettet nedad, så
man kun lige kunne se, hvor man kørte.
Nu nærmede sommeren sig, så det var ikke så slemt, og da det blev vinter, havde man
vænnet sig til det.
På ØH mærkede man ikke noget til tyskerne i det daglige arbejde.
Jeg havde regnet med, at min tjeneste på ØH var slut d.1.april. men der tog jeg fejl.
Min lange sygdomsperiode gjorde, at jeg skulle blive der en måned ekstra, så jeg
måtte tage afsked med mine kammerater, især Mary. Til gengæld skulle Hertha først
flytte senere.
Måneden gik hurtig, og 1.maj begyndte jeg på Blegdamshospitalet, som var
forbeholdt smitsomme sygdomme. Hospitalet havde indgang fra Blegdamsvej og blev
derfor kaldt Blegdammen.

Side 23
Der fik man rigtig lært, hvad hygiejne var. Vi skulle nødigt bringe smitten videre.
Inden man gik ind på afdelingen, skulle man gennem 2 omklædningsrum. I det første
hængte man sit tøj ind i et skab, hvorefter man skiftede til den uniform, som hængte i

det andet rum. På alle afdelingerne stod fade med desinficerende væske til hænderne.
Det blev brugt, når vi fandt det nødvendigt.
Mens jeg var ved at skifte til uniform, hørte jeg en stemme sige, at den nye elev var
fra Kommunehospitalet. Det var rart, for der havde de lært at bestille noget. Det var
en god begyndelse for mig.
Afdelingen bestod af en stor sal med ca. 24 senge, beregnet til børn under 14 år med
skarlagensfeber uden komplikationer, det være sig ondartet halsbetændelse eller
anden svær komplikation. Disse blev straks overført til en specialafdeling.
Børnene, som jeg nu skulle passe, mærkede ikke meget til, at de var syge. Bortset fra
en smule ondt i halsen og lidt feber så var hele kroppen dækket af rødt udslæt.
Behandlingen bestod af sengeleje og almindelig pleje. Dengang krævede denne
sygdom 56 dages ophold på et epidemisk sygehus, så det var en livlig flok børn jeg og
2 assistenter skulle passe.
Plejen bestod i 2 gange om dagen at tage deres temperatur og puls og desuden sørge
for, at de blev vasket og fik rent tøj og sengetøj på. Det med renligheden var særlig
vigtigt. Maden fik de serveret på et sengebord, og selvom vi hjalp de mindre børn,
var der mange, der var så uheldige at spilde. Var det slemt, måtte der skiftes, ellers
var det nok med en vaskeklud.
På børneafdelingerne var der kun besøgstid 1 time søndag og onsdag. Her stod de
besøgende så ved vinduerne, som der var mange af. De vinkede og råbte ind til
børnene. Legetøj og slik blev afleveret til personalet. Legetøjet blev straks overrakt
børnene, slikket fik de først om aftenen ved slikuddelingen. Det legetøj, børnene fik,
måtte de ikke tage med hjem grundet smittefaren. På den måde var der altid legetøj
nok til alle børnene.
De skulle egentlig ligge i deres senge, men de, der havde ligget der længst, rendte tit
rundt på gulvet, når vi ikke var der. Heldigvis var der varmt på stuen, og viste vi os,
var det med at komme op i sengen i en fart.
En gang, da telefonen ringede, og jeg tog den, blev der spurgt om, hvordan det gik en
nyindlagt, og svarede jeg, at ungen havde det godt. Bagefter fik jeg at vide, at det
ikke hed ungen, men barnet, det lød bedre. Så vidste jeg det, men hjemme sagde vi
altid ungerne. Nå ja!
Grundet smitten spiste personalet aldrig på afdelingerne. Det tog jeg til mig, når jeg
senere passe syge, der var forkølede eller lignende.
Elevboligen havde indgang fra Nørre Allé, og man kunne komme og gå, som man
ville. Vi blev behandlet som voksne mennesker. Jeg havde også eneværelse. Det var
rart, især når man havde nattevagt.
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Det varede ikke længe, før jeg atter blev forkølet med efterfølgende
kæbehulebetændelse, men dog i mildere grad, så jeg stadig kunne arbejde. Da det

trak ud, blev jeg henvist til halsklinikken, hvor jeg fik næsedråber, der gav mig luft i
næsen, når jeg skulle sove.
Jeg var ikke sygemeldt, men skulle møde på halsklinikken hver anden dag til kontrol,
da det ikke lod til, at jeg fik det bedre. Til sidst sagde overlæge Falbe Hansen, at han
nok blev nødt til at punktere.
Næste gang jeg mødte, bad jeg ham om at vente til Påske Lørdag, da jeg havde et par
fridage, og mine forældre gerne ville have mig med til Fakse Ladeplads. Det havde
Overlægen ikke noget imod, blot jeg mødte op om lørdagen. Og glad var jeg, for nu
kunne jeg tilbringe et par påskedage med far, mor og Ruth.
Onsdag morgen tog Ruth og jeg af sted på cykel i strålende solskin til Fakse
Ladeplads, som vi nåede hen på eftermiddagen. De 70 km gik som en leg. Pensionatet
lå i den sydlige del af byen lige ned til vandet. Vi blev modtaget af far og mor, der
havde taget toget derned.
Det blev et par dejlige dage. Pensionatet var ret imponerende. Værelserne havde
navne, kan jeg huske, og udenfor på stranden lå stabler af isskruninger, som vi
kravlede op på. Vinteren 1940-41 havde været meget streng, og da der endnu var
frost i luften, var isskruningerne ikke smeltet.
Fredag aften var ferien slut for mit vedkommende. Hjemturen foregik pr tog.

Påsken 1941 i Fakse Ladeplads

Næste dag mødte jeg på halsklinikken, og til overlægens forbavselse viste det sig, at
jeg var rask. Solen og den frostklare luft måtte have kureret mig for denne gang. Da
jeg senere hen på året atter fik kæbehulebetændelse, blev jeg behandlet med infralys,
desuden blev der fra mit svælg taget nogle bakterieprøver, som blev dyrket, og
bagefter givet mig som injektion. Denne vaccine bevirkede, at jeg sjældent blev
forkølet, og endnu sjældnere fik kæbehulebetændelse fremover.
Side 25

Tiden på Blegdammen var spændende, fordi man skiftede fra afdeling til afdeling.

Difteriafdelingen undgik jeg heldigvis, derimod kom jeg på observationsafdelingen.
Her lå patienterne enkeltvis på hver sin stue, indtil man havde fundet ud af, hvad de
fejlede. Var diagnosen speciel, blev patienten på afdelingen. F.eks. husker jeg en lille
pige, der havde meningitis, og som jeg var med til at passe.
For ikke at bringe smitten videre, måtte vi være meget omhyggelige med at skylle
vore hænder med desinfektionsvæsken kloramin, når vi forlod stuen. Den var i et fad
lige inden for døren.
Nu tilbage til den lille pige, der var meget syg. Hun blev behandlet med et nyt
præparat, forløberen for penicillinet. Hun fik 2 store tabletter 3 gange om dagen. De
blev opløst i lidt sodavand, så de var lettere at synke. Barnet var meget uroligt, og da
det stadig brugte sut om natten, mente hendes mor, at det ville berolige barnet at få
denne. Men det tillod assistenten ikke, hvilket jeg syntes var uklogt af hende.
Moderen var den eneste, der måtte besøge hende de 2 gange om ugen. Når hun
besøgte datteren på selve stuen og ikke stod udenfor, blev hun også iført en kittel og
fik vasket hænder både før og efter besøget.
Heldigvis kom pigen sig, hvad der ikke var almindeligt dengang. Det var lidt af en
begivenhed.
Senere kom jeg i nattevagt på en småbørnsafdeling, hvor de alle led af en eller anden
infektion i luftvejene. Her havde jeg 16 børn i min varetægt. Skete der noget
uforudset med et af børnene, kunne jeg tilkalde den vagthavende assistent, der
foruden denne afdeling havde ansvaret for endnu en afdeling. Derudover førte hun
tilsyn med begge afdelinger flere gange om natten.
Nattevagt hos sådan nogle smårollinger var ikke nogen nem sag, da vi skulle nå at
vaske og skifte tøj på alle 16 og derefter give dem deres morgenmad.
Når klokken var ca.2, startede jeg med de mindste. Ved 6 tiden skulle jeg gerne være
klar med morgenmaden. De mindste fik sutteflaske, svøbt ind i en ble. Enkelte kunne
spise selv, og så var der alle dem, der skulle mades. Til dem var der en tallerken
vælling. Det var det værste. Nogle var hurtige til at tage imod vællingen, hos andre
tog det sin tid. Tallerkenen skulle gerne tømmes, for hvis børnene græd, når
afløsningen kom kl. 7, kunne det være, jeg havde snydt med maden.
Efter et par dages nattevagt fik jeg en slem halsbetændelse med 39 i feber. Jeg meldte
mig ikke syg, men blev i sengen til jeg skulle i vagt. Det kunne ikke skade børnene, da
det var dem, der havde smittet mig.
Efter at have våget tre nætter, uden feberen forsvandt, den viste konstant 39, meldte
jeg mig endelig syg og blev indlagt på observationsafdelingen med halsbetændelse. De
sidste par dage havde været strenge at komme igennem, så jeg nød rigtig at blive
passet og plejet.
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Heldigvis undgik jeg at få kæbehulebetændelse, som overlægen i min journal kunne
se, at jeg tidligere havde haft, og ved den lejlighed spurgte han, hvorfor så mange

elever fik kæbehulebetændelse. Jeg skulle have svaret, at det var alle os, der var
blevet dryppet i næsen som forsøg mod difteritis, har jeg bagefter tænkt.
Det varede ikke længe, før jeg atter var rask og skulle til at holde sommerferie et par
uger. En del af ferien tilbragte jeg hos familien Ottesen i deres sommerhus i Horneby.
Selvom jeg havde været syg, skulle jeg skifte til november efter det halve år, som var
normalt.
Den sidste tid på Blegdammen gik hurtigt, og 1. november begyndte jeg så på Balders
Hospital ude på Nørrebro, en underafdeling til Sct. Hans Hospital. Jeg havde søgt
Sct. Hans, men det blev altså Balders, men så var der heller ikke så langt hjem eller
til skoletimerne på KH.
Hospitalet lå i Baldersgade, der var en sidevej til Mimersgade, hvor eleverne boede i
en større ejendom, der tilhørte hospitalet. Jeg kom til at bo i en 2 værelses lejlighed,
som vi var 3 om at dele. Her fik jeg det værelse, der var ledigt, da der allerede boede
2 i det andet. At jeg skulle få et værelse for mig selv, havde jeg ikke ventet.
Huset lå således, at vi ved at benytte køkkentrappen kom ned i gården, hvor man
gennem en port kom ind i hospitalets baghave, hvor en sti førte lige til hospitalet.
At være på en psykiatrisk afdeling var ikke kedeligt, det opdagede man hurtigt. Jeg
startede på en kvindeafdeling, som bestod af en stor stue med adgang til 2 små stuer i
hver sin ende. Da der ingen døre var til disse 2 stuer, var det let for personalet at følge
med i, hvad patienterne foretog sig..
Patienterne fejlede ikke det samme. Nogle var maniodepressive, mange var demente,
andre bare aggressive som følge af deres psykiske tilstand. Alle havde fast sengeleje.
Det var almindeligt dengang, når man var indlagt.
Hvad de enkelte patienter egentlig fejlede, var svært at finde ud af. Elevernes opgave
var at holde øje med patienterne og sørge for deres daglige pasning, mens
assistenterne tog sig af den ordinerede medicin og anden behandling.
Når man var alene med patienterne, var de nemme at passe, hvis man havde et godt
forhold til dem, ved at behandle dem, som om de ikke var syge. Det var så lettere at
få patienterne på den store stue til at holde sig i ro, når vi skulle tage os af dem på de
små stuer. Ellers var der megen uro på den store stue, hvoraf nogle havde et bælte
spændt over maven, da de ellers løb om på stuen og var voldelige. Dette kunne også
ske, selvom de havde bælte på. Jeg mindes en patient, vi altid skulle holde øje med,
når hun fik sin te, for når kruset var tømt, kastede hun det fra sig i den hensigt at
ramme nogen. Her var jeg ret vaks og snuppede kruset i rette øjeblik, hvilket
imponerede hende. Jeg sagde bare tak, og så slappede hun af.
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En anden gang havde hun set sig gal på sin sidepatient og havde smidt et bækken i
hovedet på hende, så der blev en værre ballade.

Patienter, der led af svær depression, blev behandlet med elektrochok. Ret uhyggeligt
at være med til, især de kramper, behandlingen udløste. Men det virkede, for dagen
efter var patienten ikke til at kende igen. Hun opførte sig, som den, hun tidligere
havde været, rar og elskelig.
For at patienten ikke skulle få tilbagefald, var det nødvendigt at give elektrochok ca.
10 gange med flere dages mellemrum, inden patienten kunne udskrives. Helt rask
blev man ikke, men der kunne gå mange år, inden sygdommen atter viste sig.
Jeg havde nu også mange sjove stunder sammen med disse kvinder. En havde betjent
Prinsen af Wales fra sin kiosk tidligere i sit liv; det havde hun aldrig glemt, og nu
førte hun lange samtaler med ham. Hun påstod, at han var oppe i et hjørne af stuen.
Og så var der en kaptajnsfrue, der havde boet i Shanghaj. Hun pakkede ustandselig
sin taske, for nu skulle hun til Shanghaj. Engang var hun kommet ud i en gang, hvor
der var en låst dør, der førte ind til en af sidestuerne. Her lå en provstefrue spændt
fast med bælte. Da der blev banket på døren ind til hende, råbte hun meget højt: Lige
et øjeblik, nu kommer jeg. Da døren ikke blev åbnet, overtalte jeg kaptajnsfruen til
at gå tilbage til sin seng.
På stuen var der også en tyk og munter kvinde, der var forhenværende
spillelærerinde, der havde undervist i klaver. Hun elskede at synge, mens hun
svansede rundt mellem sengene. Kunne hun få fat i en af eleverne, så blev det til en
svingom.
Da alle døre var låst, havde personalet hver sit nøgleknippe. Engang havde
sidstnævnte kvinde fået fat i et nøgleknippe, uden at vi havde lagt mærke til det, og
nu gik hun syngende og raslende med nøgleknippet ned ad bagtrappen. Inden hun
nåede udgangen, lukkede hun en dør op ind til personalets spisestue. Raslende med
nøglerne af de spisende sagde hun: Nu tager jeg hjem til Hillerødsgade til mine 5 små
børn. Dem talte hun altid om.
Da hendes vej ned ad trappen ikke gik stille af, fik vi hende standset, da hun forsøgte
at åbne bagdøren, men desværre var personalet fra spisestuen også kommet til, så
episoden gik ikke upåagtet hen. Eleven, hvis nøgler det var, fik en reprimande. Det
kunne jo have været en anden, der ikke var så åben om sit forehavende og så var
sluppet ud. Nå, dette var til at grine af, hvad vi også gjorde.
Patienterne skulle også i bad. De 2 elever, der var udset til dette, trak en gummikittel
på for ikke at blive alt for våde, da badningen for manges vedkommende forekom
under stor ståhej, inden de var kommet op i badet, især når håret skulle vaskes.
Opfattede man det hele som en leg, fik man hurtigt badningen fra hånden, ellers
drillede de os, og så endte det hele i en stor vandpantomine. Dette skete dog sjældent,
da vi kendte til de patienter, der kunne volde os besvær. Men godt våde var man efter
sådan en badedag.
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Når der ikke var noget at lave, gik vi rundt på stuen og snakkede med patienterne, og
tit vidste vi ikke, om det var os eller dem, der var normale. Som regel var alt roligt og
stille, mens vi hyggede om patienterne, samtidigt med at vi overvågede dem.

Der skulle altid være en på stuen selv i middagsstunden. Var det en person, der ikke
var vellidt, hvis hun f.eks. var særlig striks, så blev der uro på stuen. Det skete altid,
når en af assistenterne viste sig på stuen. Ikke alene blev der uro, men de mest
aggressive råbte: Der kommer hende den sorte djævel. Ja striks var hun. Jeg syntes
heller ikke, hun havde forstand på at behandle patienterne rigtigt.
Efter at have været på denne afdeling et par måneder, kom jeg i nattevagt på en
mandsafdeling. Balders Hospital var en stor firkantet kasse på 3 etager bestående af
forskellige afdelinger. Da patienterne ikke krævede megen pasning i løbet af natten,
var vi kun en assistent og 3 elever om at våge. Eleverne havde hver en etage at
overvåge. Kom vi ud for et problem, henvendte vi os til assistenten, der ellers i løbet
af natten foretog et par runder, da hun havde ansvaret for alle afdelingerne.
Da der ikke var meget at lave, læste eller strikkede jeg for at holde mig vågen, men en
aften stod der pludselig en stor mand overfor mig, og da jeg ikke havde hørt ham
komme, blev jeg ret forskrækket. I en bøs stemme krævede han en kop kaffe, hvilket
var udenfor reglementet. Det meddelte jeg ham. Men da han desperat svarede, at han
trængte til en kop kaffe, hvad skulle jeg så gøre? Jeg vidste, at der var lidt kaffe på
kanden. Det varmede jeg og gav ham. Vi snakkede lidt, mens han drak kaffen,
hvorefter han listede tilbage til sin stue, mens jeg var glad for, at det var gået så godt,
og at assistenten ikke havde vist sig.
Klokken 6 blev patienterne vækket, så de kunne være vasket og sengene redt, til
dagvagten kom kl. 7. At være elev på Balders var ingen sag. Her var rart at være.
Det bedste ved Balders var boligforholdene. De 2 elever, der boede i det andet
værelse, kendte jeg ikke i forvejen, men da vi var fælles om køkken og andre
faciliteter, varede det ikke længe, før vi følte os som en familie og var sammen, når vi
inviterede andre elever på besøg. Her var vi ikke under opsyn, så mandlige gæster
var også velkomne.
Jeg nød det at have eget værelse, og når jeg havde fri, kunne jeg invitere familie og
venner til frokost eller te, nu jeg havde køkken, og så kunne jeg gøre det lidt festligt.
Mens jeg var på Balders mærkede jeg ikke meget til, at Danmark var besat af
tyskerne. I hvert fald ikke her på Nørrebro. Men kom man ind til byen, så vrimlede
det med tyskere. Jeg har tit set dem marchere ned gennem Strøget til militærmusik,
hvilket københavnerne ikke brød sig om, og derfor lod som om de ikke så eller hørte
dem.

Side 29
Tyskerne havde nu etableret sig rundt omkring i byen. Dagmarhus og Shellhuset
havde de besat og forskanset med spanske ryttere, pigtrådshegn rullet sammen rundt

om bygningerne. Det var deres hovedkvarter. Lidt efter lidt blev flere skoler besat
bl.a. Marie Kruses Skole, hvor jeg havde gået.
Eleverne skulle så gå om eftermiddagen på Den franske Skole, der lå på
Frederiksbergs Allé, nær Runddelen. Frimurerlogen på Blegdamsvej blev også taget i
brug, men her var det Hipokorpset, tysksindede danskere, der regerede.
Samtidig med alt dette flyttede far og mor fra Frederiksbergs Allé til
Sortedamsdosseringen 75, 4.sal med udsigt over byens tårne.
Selve flytningen var jeg ikke med til., men Knud fik det hverv at transportere al vor
brændsel, dvs. kul og koks, på en cykel med lad til vor nye bopæl og så bære det op
på loftet på 5. sal, hvor vi havde 2 rum, et til brændsel og et til pulterkammer.
Desuden var der et kælderrum og et skur til cykler.
Han måtte køre flere gange, inden al brændslet var flyttet. Da jeg spurgte ham, om
det ikke havde været drøjt, svarede han blot, at Blågårdsgade var værst, for der
kørte man op ad bakke. Så nu vidste jeg det.
Da vor lejlighed lå på 4. sal, var det bedst at have brændslet på loftet på etagen lige
over os. Her var også tørrerum til vasketøjet, som måtte bæres den lange vej fra
vaskekælderen og op på loftet, hvilket kun skete en gang om måneden. Om
sommeren blev tøjet tørret i gården.
Flytningen tog meget på far og mor, især sidstnævnte, da far ikke var til megen nytte.
Når jeg kom hjem, hvad jeg tit gjorde, stod flyttekasserne stadig urørte midt på
gulvet i stuen. Det, der skulle bruges, var fundet frem.
For at hjælpe mor begyndte jeg at åbne kasserne. Jeg gik i gang med at anbringe
bøgerne i bogskabet, som jeg vidste bedst besked med, og så tog mor fat, så hun fik
tingene anbragt, som hun syntes bedst om. Da jeg kiggede ind, var alt på plads.
At flytte fra en stuelejlighed til en lejlighed på 4. sal var lidt af en omvæltning, men
hverken far eller mor besværede sig over trapperne. Her var ingen elevator. Far
sagde tit, at trapperne holdt én i live. Og det er rigtigt nok.
Når far skulle en tur i byen, lød det altid fra mor: Husk skraldespanden. Og så tog
far køkkentrappen.
Lejligheden var en 5-værelses med køkken og kammer. Fra entreen førte en dør til
højre ind til et værelse med udsigt til gården. Her fik far kontor, så længe han endnu
havde noget at handle med. Gik man lige frem i entreen, kom man ind i spisestuen,
der vendte ud mod Søen. Til venstre kom man gennem et par dobbeltdøre ind i
herreværelset, der havde en karnap, hvorfra man havde den skønneste udsigt over
Søen med al dens fugleliv. Far påstod, at det var hans fugle, hvilket Jesper siden hen
troede fuldt og fast på. Fra herreværelset kom man ind i en mindre stue, hvor der var
en dør ud til entreen lige ved siden af døren til hovedtrappen.
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Spisestuen havde endnu en dør ud til en lang gang med 2 døre på venstre side. Bag
den forreste dør var et garderobeskab, der senere blev omdannet til badeværelse. Bag
den anden dør var wc med vaskekumme.
For enden af gangen var en dør ud til køkkenet. Inden man kom så langt, kunne man
ad en dør til højre komme ind i et temmelig stort soveværelse med et trefagsvindue
ud til gården. Fra køkkenet var en dør ind til pigeværelset og en dør ud til
køkkentrappen.
Der var 4 kakkelovne, en i kontoret, en i den lille stue, en i spisestuen og en i
pigeværelset. Da der under krigen var knaphed på brændsel, og vintrene var særlig
kolde, opholdt vi os mest i den lille stue, og for at strække på brændslet, der bestod af
briketter, koks og kul, sidstnævnte til ovnen i spisestuen, lavede vi kugler af
avispapir. Det brugte vi megen tid på.
I køkkenet var der smadderkoldt. Mor stod tit med frakke på, når hun skulle
opholde sig der i længere tid.
Pigeværelset, der havde kakkelovn og lå i nærheden af køkkentrappen, brugte vi
ikke selv, men lejede ud til en ung studerende. Senere blev også kontoret lejet ud, da
far fik mindre og mindre at lave på grund af krigen. Når vi andre var hjemme, sov vi
i den lille stue på en ”slåopper”.
1.maj 1941 var jeg atter tilbage på KH i sygeplejeboligen med al dens kontrol og
overvågning. Jeg kom til at bo sammen med en nyuddannet sygeplejerske, der havde
fået ansættelse på skadestuen, da hun manglede et par måneder i sin uddannelse.
Mine kammerater fra Forskolen var her også alle sammen på nær en færøsk pige,
der havde meldt fra.
Jeg kom på 1.mands, en kirurgisk afdeling, som lå på 1.sal i hovedbygningen med
Botanisk Have lige overfor. Nu var jeg 3. års elev, og efter et stykke tid på afdelingen
afløste jeg assistenten, jeg arbejdede under, når hun havde fri.

Jeg havde ikke været længe på afdelingen, før jeg fik eksem på hænderne, og bedre
blev det ikke af, at jeg lige inden, jeg forlod Balders, havde skåret et lille stykke af
venstre hånds pegefinger med brødmaskinen og havde mas med at få det lægt.
Jeg blev henvist til vores læge, der mente, at det nok var den økonomisæbe, vi brugte,
nu det var krig, som jeg ikke kunne tåle. Noget væmmeligt stads! Da behandlingen
med forskellige salver ikke hjalp, blev hænderne badet i en rød væske. Det
resulterede i, at mine hænder og arme blev dækket af bakteriefyldte blærer.
Jeg blev så indlagt på Rudolf Bergs Hospital, hvis speciale var hud og
kønssygdomme. Jeg kom til at ligge på en 3-sengs stue, hvor vi alle led af en eller
anden hudsygdom. Vi måtte kun forlade stuen, når vi skulle på toilettet, ellers så man
helst, at man lå i sin seng.
Side 31

Længere nede af gangen lå en meget stor sygestue beregnet til piger med en eller
anden kønssygdom. De havde deres eget toilet på grund af smittefaren.
I begyndelsen så jeg stjålent efter pigerne, der var ludere. Sådan nogen havde jeg
ikke mødt før. De virkede glade, i hvert fald hørtes megen larm og latter fra deres
stue. Senere vænnede jeg mig til dem, og de blev et opmuntrende moment i den
måned, jeg opholdt mig på Rudolf Berg.
Vores stue var mere rolig, men vi var også kun tre. Jeg fik et godt forhold til den ene
af mine medpatienter, der var lidt ældre end jeg og boede på Amager. Vi holdt endda
forbindelsen ved lige et par år.
Behandlingen af mit eksem, der kløede skrækkeligt og nu også havde bredt sig til
fødderne, var lidt af et problem; sådan følte jeg det ved hver stuegang. Jeg fik skiftet
forbindingen 2 gange dagligt, blev behandlet et par dag med én salve og et par dage
med en anden. Men lige meget hjalp det. Efter 14 dage på den måde foreslog en ældre
sygeplejerske under en stuegang, om vi ikke skulle prøve varme sæbebade. Det blev
brugt før i tiden. Da lægerne syntes, at det var et forsøg værd, blev behandlingen
varme sæbebade, og det så ud til at hjælpe.
Nu blev humøret bedre, da jeg længe havde frygtet for at måtte opgive sygeplejen.
Endelig skete der noget. Kløen forsvandt, og efter badene blev jeg behandlet med
merbromin, en slags rød sprit, så nu ville det ikke vare længe, før jeg kunne
udskrives.
Der blev sørget godt for patienterne på Rudolf Berg. Maden var bedre, end jeg var
vant til på andre hospitaler. Her fik vi en stor spiseskefuld rabarberkompot i
øllebrøden til frokost, og til dessert fik vi af og til æbleskiver, hele 6 endda, hvis vi
kunne spise så mange, så jeg har nok taget på, mens jeg var indlagt.
Det værste var, at jeg ikke måtte komme uden for en dør, ikke engang ned i anlægget,
men måtte ligge og kigge ud på solen, der skinnede hele juni måned. Især aftnerne
var svære at komme igennem.
Endelig kom dagen, hvor jeg kunne sige farvel til læger, sygeplejersker og patienter
og vinke farvel til pigerne, der havde gjort opholdet mere spændende. Og jeg kunne
fortsætte som sygeplejerske, blot skulle jeg passe på mine hænder.

Inden længe var jeg midt i arbejdet på afdelingen med dens dag, aften og nattevagt.
Jeg nød at være på en kirurgisk afdeling og så tillige en mandsafdeling. Der var mere
fut over det hele, og så var der ikke alle de bækkener. De havde deres uringlas, der
blev tømt ind imellem. Og så var der heller ikke alle de dødsfald. Her skar man det
dårlige væk, når så såret var helet, blev patienten udskrevet, og tit efterlod de en
kringle til personalets kaffe.
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Leder af afdelingen var Overlæge Mikkelsen, hvis speciale var mave, - og
tarmsygdomme. Patienter med en svulst i endetarmen havde vi mange af, da
Overlægen var kendt for sine vellykkede resultater. Operationen blev foretaget af 2
gange. Først blev der foretaget en colostomi, dvs. tarmen blev ført ud gennem
maveskindet et passende sted, så der blev ro omkring svulsten. Når så colostomien
virkede tilfredsstillende, blev svulsten fjernet, det omkringliggende væv renset, og til
sidst blev endetarmen lukket. Havde svulsten været godartet, var patienten rask,
men måtte leve videre resten af livet med colostomien. Var svulsten ondartet, kunne
man med denne operationsteknik måske gøre patienten rask, men under alle
omstændigheder forlængedes patientens lev tit med ca. 5 år. Siden da har meget
ændret sig, så de fleste kommer sig. Den gang var det lidt af en sensation.
De mest forekomne sygdomme på afdelingen var mavesår, tit så slemme, at en del af
mavesækken blev bortopereret, forskellige slags brok, tarmslyng, som altid var akut
og blindtarmsbetændelse. Patienter med blindtarmsbetændelse blev tit indlagt om
natten. Her var spørgsmålet, skulle patienten omgående opereres, eller var smerterne
kun forbigående? Det skulle nødigt ende med en bughindebetændelse, så patienten
ikke overlevede. Var der kun en uerfaren kandidat til stede, rådede den
ansvarshavende sygeplejerske ham til at tilkalde den vagthavende reservelæge. Og
det ville han ikke gøre vrøvl over.
Endte det med operation, kom patienten efter at være kommet til bevidsthed atter op
på afdelingen. Dengang fandtes der ikke intensivafdelinger, så nu var det vores
ansvar at tilse denne og tilkalde reservelægen, hvis det blev nødvendigt.
Akut indlæggelse forekom også ved ulykkestilfælde. Det var især knoglebrud eller
indre blødninger. Beskadigelse af hjernen eller ryggen tog andre afdelinger sig af.
At være fast elev på en 12 mandsstue var ikke kedeligt. De var alle dus bortset fra 1
eller 2, som man ubevidst sagde De til. Det gjorde man også til personalet, hvilket var
gensidigt. Blev der bandet lidt rigeligt, måtte man yde et par øre til julekassen. Det
holdt patienterne som regel selv styr på, så omgangstonen var tilforladelig. Men drille
hinanden skortede det ikke på.
Jeg husker især en yngre patient, der lå med benet i stræk efter et brud. Til benet var
fastgjort et lod, som kunne trækkes ind mod sengen, når han bevægede sig, hvilket
han tit gjorde. Han var utrolig pylret, mere end hans smerter gav anledning til. Ved
siden af ham lå en mand, der havde mistet sin fod ved en togulykke.
Pludselig lyder der et bump inde fra stuen efterfulgt af et par høje hyl. Kommet ind
på stuen viser det sig, at snoren til loddet er slidt igennem ved den megen hiven.
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Selvfølgelig havde patienten med loddet smerter, men hvorfor patienten ved siden af
klagede sig, samtidig med at han ikke kunne lade være med at le, kunne vi ikke
forstå. Men da han klagende stønnede: ”Åh, jeg har så ondt i den fod, jeg ikke har”,
vidste vi, at det var det, man kalder fantomsmerter. Så ham havde vi faktisk mere
ondt af end ham med loddet.
En dag fik vi en mand ind på afdelingen, der skulle opereres for brok. Et nemt
tilfælde. Han kom til at ligge i pavillonens enestue. Inden han skulle opereres, nævnte
han, at han var blevet spået, at han ikke ville overleve operationen. Det troede han
fuldt og fast på trods vore protester. Han blev opereret og alt gik godt, men til
lægernes undren kom han sig ikke, men døde et par dage efter uden påviselig grund.
Han var en mand i sin bedste alder, men tro hos nogle mennesker kan udvirke de
mest uforklarlige ting, som det skete i dette tilfælde.
På afdelingen havde vi en meget dygtig og foretagsom reservelæge, Erik Husfeldt, der
især interesserede sig for lungesygdomme og næsten altid fik gode resultater, når han
tog sig af håbløse tilfælde. Interessen for hans arbejde var stor. Her er et af hans
eksperimenter: En ung knægt, der som barn havde fået ødelagt sit spiserør ved at
drikke saltsyre, blev indlagt. Nu skulle han have et nyt spiserør, så han kunne spise
på naturlig måde. Hidtil havde han fået maden ind gennem en slange forbundet med
mavesækken. Sonden skulle nu fjernes og erstattes med en kopi af spiserøret. Jeg var
med ved flere af forberedelserne som tilskuer. Det var meget inspirerende at
overvære Dr. Husfeldt foretage en operation. Det så så legende let ud. Der var altid
mange læger til stede ved hans operationer.
Desværre fik jeg ikke set resultatet af spiserørsoperationen, da Dr. Husfeldt i løbet af
vinteren blev overflyttet til Rigshospitalet, hvor han fik 25 senge til sine
eksperimenter. Senere blev han overlæge på hospitalsskibet Jutlandia i Koreakrigen.
Tiden på afdelingen gik hurtigt. Så var man elev på én stuen, så på en anden. Det
værste var alle de colostomier, som vi skulle skifte uden at svine for meget til, så det
ikke lugtede. Vi brugte cellstof som forbinding. Der skulle øvelse til, så det ikke
generede patienten. Havde vi nattevagt, skiftede vi colostomierne, inden de øvrige
patienter blev vækket.
Hver stue havde sin faste assistent. I pavillonen var det Ragnhild Nielsen, som afløste
vores plejemor, når denne havde fri. Ragnhild Nielsen talte meget om, at hospitalet
snød os for kostpenge, når vi efter aften, - eller nattevagt havde 3 sammenhængende
fridage. Kun efter 4 dage efter hinanden fik vi kostpenge, hvis vi ikke spiste på
hospitalet. Hun var meget fagforeningsminded, hvad der ikke var så almindeligt
dengang. Det var den spæde begyndelse på, at hospitalet måtte ændre sit syn på
mange ting.
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Mens jeg var stor elev hos Ragnhild Nielsen, blev jeg vidne til en pudsig episode, da
Dr. Husfeldt gik en hurtig stuegang på børnestuen i Pavillonen. Ved 3. seng siger han
henkastet til Ragnhild Nielsen, mens han vender sig mod den foregående seng:
”Patienten der har nok gulsot.” Med et forbløffet udtryk i ansigtet vender Ragnhild
Nielsen sig mod sengen. Det skulle hun jo have vidst. I sengen lå en bamse, så alt
endte i lutter smil. Drengen var vel på toilettet.
En anden gang var der på en af stuerne en patient, der havde kropslus. Da
assistenten under en stuegang meddelte overlægen det, lød det meget bestemt fra
patienten, mens han så vist på assistenten: ”Det havde jeg ikke, da jeg blev indlagt.”
Assistenten, der var lille og tæt med en skikkelse a`la en kropsdue, rødmede. Alle
trak på smilebåndet, mens overlægen ordinerede et middel til at få bugt med utøjet.
At være på en mandsafdeling kunne være ret fornøjeligt.
Vores plejemor, Frk. Münster, var der ingen, der brød sig om. Hun virkede ret kold,
og man følte sig overvåget, når hun var i nærheden. Hun boede som de andre
plejemødre på afdelingen. Hendes lejlighed var en del af pavillonen, så når hun fik
besøg, skulle de gennem hele afdelingen, så det gik ikke ubemærket hen. Derfor
vidste alle, at hun fik besøg af tyske soldater, så på vores afdeling var der aldrig
indlagt eftersøgte personer, der skulle videre til Sverige.
Danmark havde været besat i 2 år, og tyskernes fremgang ville ingen ende tage; og
hvad ville der ske, hvis tyskerne vandt? Regeringen gjorde alt for at tækkes tyskerne,
men at omgås dem var ikke velset.
Vi var nu begyndt på januar 1942, og jeg skulle op til eksamen i marts måned, så der
blev læst flittigt.
En dag blev jeg kaldt ind på plejemors kontor. Jeg havde aldrig talt med hende alene,
så jeg var spændt på, hvad hun ville mig. Det viste sig, at det var på grund af dette
års legat på 100 kr., som i år tilfaldt mandsafdelingens bedste sygeplejeelev. Forrige
år var det 1. Kvindes bedste elev, der havde fået det. Jeg følte det som en stor ære,
men foreløbig skulle det være mellem hende og mig, da det først senere ville blive
offentlig bekendt. Selvfølgelig fortalte jeg det hjemme.
At plejemor omgikkedes tyskerne blev jeg først overbevist om, da jeg havde
aftenvagt og så dem komme trampende op ad gangen til hendes værelser. Vi, der var
på vagt, syntes ikke om det.
Slut på vinteren kom formanden for Tysk Sygeplejeråd på besøg i Danmark. Mens
hun var i landet, besøgte hun Maria Madsen, formand for Dansk Sygeplejeråd. De
kendte hinanden fra tidligere kongresser afholdt inden krigen og her havde de sluttet
venskab. Besøget gjaldt værgning af danske sygeplejersker til tyske sygehuse, der
manglede sygeplejersker.
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Da jeg hørte om muligheden for at få en stilling i Tyskland på lovlig vis og fik talt
med Rita Kristensen, der var fra samme hold som jeg, og som også snart skulle til
den afsluttende eksamen med autorisationsbevis på, at vi var uddannede
sygeplejersker, blev vi enige om at forhøre os nærmere hos den tyske formand.
Gennem Maria Madsen fik vi at vide, at det drejede sig om et sygehus i Berlin, og at
vi kunne tiltræde til oktober.
Der var længe til oktober, og meget kunne ændres inden da. Nu gjaldt det eksamen.
Først skriftlig eksamen, så mundtlig og endelig ens skudsmål fra de forskellige
afdelinger. Vi var 18 elever fra mit hold, som stadig hold sammen. Mary Villain kom
jeg mest sammen med. Hun var spændt på, hvordan det ville gå hende, for hun havde
været slem til at komme for sent hjem, og så var hun blevet kritiseret for at sminke
sig. Det boglige lå heller ikke for hende; ikke underligt at hun var nervøs. Vi klarede
os alle igennem. Jeg fik ug-, og Mary fik så godt et skudsmål, at det opvejede det
boglige.
Det var et meget stort eksamenshold. Det bestod af alle de forskolehold, der kom ind
efter os i vinteren 1938 – 39. Vi var det eneste hold, der måtte vente et helt år med at
begynde skolen.
En af eleverne fik ikke sin eksamen, da hun var blevet gravid, og det selvom hun i
nær fremtid skulle giftes. Lige hårdt nok var den almindelige mening.
Som afslutning på eksamen blev der holdt en stor fest, hvor vi fik
Kommunehospitalets nål. Så kunne man se, hvor man var uddannet. Desuden fik vi
et autorisationsbevis med tilhørende emblem med følgende indskrift: Dansk
Sygeplejråds Autorisationsemblem. Bagpå var vort medlemsnummer som tegn på, at
vi var nu medlem af Dansk Sygeplejeråd. Ved udtrædelse af Dansk Sygeplejeråd eller
ved dødsfald skulle emblemet returneres. Ved tab af emblemet skulle det meddeles,
og det blev så efterlyst i vort fagblad.
En mindre fest blev holdt på selve hospitalet med spisning og lodtrækning. Jeg vandt
et mokkakaffestel til 6 personer. En af de flotte gevinster. Men videre begejstret var
jeg nu ikke, for det så ud som et af de kaffestel, man brugte på en restaurant.
Nu var skolen slut. Det var dejligt, men endnu var vor tid på afdelingerne ikke
udløbet. Mange af mine kammerater havde kun et par dage tilbage, men jeg havde
en hel måned, da jeg havde haft nogle lange sygeperioder.
Plejemor Frk. Münster var blevet indlagt på officiantgangen med kræft. En dag blev
jeg kaldt over til hende, da hun ville fortælle mig, at det ikke blev til noget med
legatet. Hvorfor, vidste hun ikke, men i år ville ingen på afdelingerne få det. Hun var
ked af at have fortalt mig det. Som trøst svarede jeg hende, at det skulle hun ikke
tænke på. Bare det, at man havde tænkt på mig, var nok til at glæde mig.
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Da jeg gik fra hende, kom jeg til at tænke på, at mor forleden havde fortalt mig, at
hun ved en sammenkomst med overlæge Mikkelsens kone, som hun kendte, havde
nævnt, at jeg var på hendes mands afdeling, og at jeg var meget glad for
Plejemoderen der på afdelingen. Da jeg så fortalte mor, at hun var tyskvenlig, og at
ingen på afdelingen brød sig om hende, har mor nok tænkt sit.
Legatet fik jeg ikke, men det, at ingen andre fik det, var i sig selv en ære for mig.
Pengene betød ikke så meget.
Da måneden var gået, fik jeg ansættelse på øjenafdelingen uden at være blevet
spurgt. Om der endnu var nogle dage tilbage af min læretid, kan jeg ikke huske, men
efter 14 dage holdt jeg op. Jeg brød mig slet ikke om at have noget med øjne at gøre.
De fleste patienter var gamle koner, dengang sengeliggende, der havde grå stær. De
skulle efter operationen dryppes i øjnene. Det var jeg ikke særlig ferm til, og så havde
de alle langt hår, der skulle flettes, hvilket jeg blev ferm til.
For at kalde sig fuldt uddannet sygeplejerske skulle man have et halvt år på en
børneafdeling og mindst 2 måneder på en fødeklinik. Jeg havde søgt at få min
barselspleje på Otto Møllers Klinik på Bakkegårds Allè, hvor jeg havde fået min
blindtarm fjernet, og hvor mine 3 søskende var født. Jeg skulle begynde her til
august.
Vi var nu midt i maj, så der var 2½ måned til. I den tid skulle jeg gerne tjene nogle
penge, så jeg henvendte mig til et vikarbureau for sygeplejersker, og her fik jeg anvist
plads på Gentofte Sygehus. Det var for tidligt at holde ferie. Men da jeg ikke ville gå
glip af en tur til Bornholm, skrev jeg til Kæmpes i Havhytten, om de havde et ledigt
værelse i slutningen af juli. Det havde de, så nu havde jeg styr på det hele og håbede,
at jeg kunne blive på Gentofte, indtil min ferie begyndte.
Jeg startede på Gentofte som fast aftenvagt for 3 meget syge patienter. Da jeg nu
boede hjemme, var jeg meget glad for, at mine forældre var flyttet til Sortedams
Dosseringen, for så var turen på cykel til Gentofte ikke noget at snakke om.
Gentofte havde ikke 12 sengsstuer som på KH eller 24 sengsstuer som på
Rigshospitalet. Nej her bestod en afdeling af flere stuer, almindeligvis 4 sengsstuer.
Hvor mange patienter, der var på hver afdeling, kan jeg ikke huske, men i
begyndelsen var det meget forvirrende, for hvor begyndte den afdeling, man var på,
og hvor endte den?
Arbejdstiden var også anderledes. Man begyndte kl. 7 morgen og sluttede kl. 7 aften
med 3 timer fri midt på dagen. Til de sygeplejersker, der boede lang fra sygehuset,
var der en hvilestue, som jeg benyttede. Kantine var her også. Det var dejligt, så her
spiste jeg min medbragte mad, eller jeg købte den. Vikarer var på egen kost. Rart
ikke at blive afbrudt af patienternes ringen.
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Det meste af tiden var jeg på øreafdelingen, en dejlig afdeling. Blot kunne jeg ikke
vænne mig til de mange stuer. Vi havde større overblik på en 12 sengsstue. Men
patienterne var nok mere tilfredse med mindre stuer. Og det var jo dem, det kom an
på. Et moderne sygehus måtte jo følge med tiden.
Det var sommer de 2 måneder, jeg var på Gentofte, så når jeg havde fri kl. 7 aften,
kørte jeg tit ned til roklubben i Hellerup for at ro ind til Langelinie sammen med min
gamle skolekammerat Grethe Becket og andre rokammerater, så vi kunne fylde en 4
mandsbåd. Disse stille sommeraftener, som der var mange af den sommer, ned langs
kysten, nød vi i fulde drag.
Flere af mine forskolekammerater, der var fortsat på KH, kom jeg stadig sammen
med.

I slutningen af juli tog jeg som planlagt til Bornholm. Båden, jeg sejlede med, hed
Carl. Sejlruten var omlagt til Falsterbokanalen, fordi der var lagt miner ud på den
oprindelige sejlrute. De store både til Nord, - og Østbornholm sejlede ikke mere.
Da det var en skøn sommeraften, lagde jeg mig til at sove på dækket i min sovepose.
Da jeg gik om bord, havde jeg ikke set nogen tyskere, men da båden begyndte at
sagtne farten ved Falsterbokanalen, blev alle os, der sov på dækket, jaget neden
under af dem, da det tidligere var hændt, at nogen var sprunget i land her. En nem
måde at flygte til Sverige på.
Det blev ikke til mere søvn den nat. Til gengæld blev der snakket med de øvrige
passagerer, så tiden gik hurtigt, og efter et ophold i Hasle, kunne jeg endelig se
Allinge. Snart stod jeg på havnen med min cykel og kufferten anbragt på stangen
mellem styr og sadel. Så af sted til Tejn. Her ønskede man mig tillykke med min
sygeplejeeksamen samtidig med, at jeg fik anvist mit sædvanlige værelse på 1. sal.
Maden kunne jeg tilberede på en primus i kælderen. For dette betalte jeg 1 kr. pr.
døgn.
Det blev en dejlig ferie. Tyskere så man ingen af her på stedet, til gengæld mødte jeg
mange af mine sommervenner. Her skal nævnes Elisabeth Prior og hendes søster
Gokke, der boede til leje i Sandkås, og Tut fra Birkerød, hvis forældre havde eget hus
helt nede ved vandet mellem Tejn og Sandkås. Der var også hendes kusine Vera og en
del drenge. De samme som tidligere, Så det var lutter kendte ansigter.
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En dag, Elisabeth og jeg lå og solede os nede på stranden, kom en ung fyr, jeg ikke
før havde set her, stilende over mod os. ”Der kommer ham, den lyseblonde”. Et
mærkeligt navn. Fordi han ikke kunne tåle solen, behøvede hun jo ikke at kalde ham
det.
Han hed Poul og var en bekendt til en af hendes brødre. Søskendeflokken bestod af 5
med 4 år imellem hver, så der var mange år mellem den yngste og den ældste.
Efter krigen opdagede jeg, at mange af disse unge fyre, jeg havde kendt, havde
deltaget i modstandskampen og nu lå begravet i Mindeparken i Ryvangen. Elisabeth
var blevet gift med den lyseblonde, der nu var blevet læge og hed Thygesen til
efternavn. Han havde siddet i koncentrationslejr syd for grænsen, og jeg har fået
fortalt, at han var skyld i, at flere af fangerne overlevede. Senere har Poul Thygesen
skrevet en bog om sit ophold. Ja, der var meget, man først fik at vide senere.
Aftenture til Hammeren for at se solen gå ned blev det også til. Var vejret ikke til at
ligge på stranden, cyklede jeg til Knægten for at plukke blåbær til min middagsmad.
Blåbær med mælk og sukker er en dejlig efterret.
Den sidste dag, jeg var på øen, plukkede jeg som sædvanlig en masse blåbær til
familien der hjemme.
Der var mange nede ved båden for at tage afsked med mig. Der blev vinket og råbt,
da båden sejlede ud af havnen, mens jeg blev stående længe og så ind på øen.
Det var så den ferie!
Så var jeg atter tilbage i København med mine blåbær, der samme aften blev nydt
med sukker og mælk af familien, der herved nød godt af min tur til Bornholm.
1. august begyndte jeg en 2 måneders barselpleje på Dr. Møllers Klinik. Her skulle
jeg også bo, da mange af fødslerne foregik om natten, og jeg helst skulle være med til
alle fødslerne, da det ikke kun var fødsler, man tog sig af.
Jeg fik i hvert fald lært at passe barselspatienter og blomster, da klinikken ikke satte
grænser for, hvor mange blomster, hver patient måtte få. Desuden lå alle på enestue.
Det skete, at jeg var en halv time om at ordne blomster hos én patient.
Alt imens jeg var på Dr. Møllers Klinik, havde jeg travlt med at få ordnet papirerne
til opholdet i Berlin, og da Rita og jeg, der skulle være på samme hospital, ville have
rejseomkostningerne betalt, var der mange formaliteter, vi skulle have på plads. Så vi
måtte ustandselig opsøge de tyske kontorer, der holdt til i bygningen ”Vesterport”,
som tyskerne havde besat.
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Omsider var alt på plads, og Rita og jeg var klar til at begive os ud på ”Det Ny”, som
ventede os.
Dagen kom, og efter at have vinket farvel til familie og venner, og toget langsomt
kørte ud fra Hovedbanegården, forstod vi, at nu var det alvor; men spændende var
det også.
Vi regnede med at blive hentet af noget personale fra det sygehus, hvor vi havde fået
ansættelse. Det var ”Das Städische Krankenhus Neuköln”. Således blev det ikke,
derimod blev vi sammen med alle de danskere, der var med toget og skulle arbejde i
Berlin, anbragt i en stor hal, hvor der i forvejen var en masse mennesker. Her skulle
vi så vente på at blive afhentet. Da der gik flere timer, troede jeg, at vi var blevet
glemt.
Da vi ikke hørte til den kategori af mennesker, der var anbragt her, brugte vi tiden til
at studere de forskellige mennesker og se, hvad der skete med dem. Rita og jeg sad
ved et bord for os selv, men ellers sad man i store grupper efter nationalitet. Vi sad
ved siden af en masse franske piger, der en efter en blev kaldt ind til aflusning mm.
En ret sølle flok unge piger, der nok var tvunget til at arbejde for tyskerne, for lidt
efter blev de afhentet i samlet flok.
Da salen var ved at være tømt, henvendte vi os til personalet og spurgte, om der ikke
snart kom nogen efter os, for vi skulle vel ikke afluses? Det havde vi i ånden set som
en mulighed.

Efter at have henvendt os varede det ikke længe, før vi blev afhentet af et par
sygeplejersker, og snart efter blev vi modtaget på sygehuset og fik anvist vore
værelser, og det bedste af det hele: noget at spise.
Næste morgen fik jeg at vide, at jeg skulle begynde på en børneafdeling. Det passede
mig godt, for det var et led i min uddannelse, som jeg manglede.
Hvor Rita kom hen, fulgte jeg ikke med i. Alt var så nyt og sygehuset temmelig stort.
Det varede ikke længe, før jeg følte mig hjemme på afdelingen. Sygeplejerskerne var
flinke til at vise mig til rette, og da jeg havde lært en del tysk i skolen og kun
manglede at tale det, gik der kun kort tid, før jeg klarede mig helt fint, især forstod
jeg, hvad der blev sagt.
Da jeg ikke før havde været på en børneafdeling, var det svært at drage
sammenligning på dansk og tysk omsorg af børnene. Men én ting lagde jeg især
mærke til, de havde svært ved at få børnene til at spise, da disse var meget syge og
derfor ikke havde nogen appetit. De nærmest tvang maden i børnene, og kun enkelte
sygeplejersker talte så opmuntrende til dem, at der gled et par skefulde ned uden hyl
og tårer.
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I det hele taget var behandlingen ret hårdhændet. Hvis et barn havde lus, blev
hovedet først smurt ind i olie, så dækket til med et tørklæde, og for at lusene ikke
skulle sprede sig, blev der sat en skærm om hele sengen, så alle kunne se, hvem der
havde lus. ”Stakkels barn”, tænkte jeg. Jeg havde ikke tænkt mig at prøve at lave om
på dette, men jeg talte da med nogle sygeplejersker om, at vi i Danmark synes det var
unødvendigt at sætte en skærm op. Til Plejemor sagde jeg ikke noget. Hun var som
plejemødre er flest til at komme om ved.
Ingen af børnene led af en smitsom sygdom, men mange havde erhvervet sig en
dårlig nyre eller fået en hjertefejl efter en børnesygdom. De var derfor særlig
medtaget.
Når de så var i bedring, kunne det mærkes på hele afdelingen.
Da vi nærmede os Sct. Nikolaus Dag, d. 5. december, blev en ældre lille trind
sygeplejerske klædt ud som Sct. Nikolaus med en sæk på ryggen, hvori der var gaver
til de artige børn, og i hånden havde hun et ris til de uartige børn.
Men den aften var alle børn, der blev spurgt, søde. Det blev en rigtig festaften med
sjov og latter, for den sygeplejerske, der agerede Sct.Nikolaus, lignede så grangiveligt,
så flere af børnene modtog hende med en vis gysen; men alle fik en gave.

Min arbejdstid var fra 7 morgen til 7 aften med 3 timer fri midt på dagen. Jeg havde
1 fridag om ugen og af og til en halv dag.
Vi var 2 om et værelse. Jeg kom til at bo sammen med en dansk sygeplejerske, lidt
ældre end mig. Hun hed Olga Møller og var fra Fyn. Godt hun ikke var fra
Sønderjylland, for de, der kom derfra, var som regel af tysk herkomst og mere
Hitlersindede end selv de tyske sygeplejersker.

Da jeg havde været på hospitalet et stykke tid, kom der fra højeste sted besked om, at
man forventede, at de danske sygeplejersker sagde ”Heil Hitler” i sted for ”Guten
Tag”. Men det overhørte vi, og mere skete der heller ikke. Derimod fik vi vores
autorisationsbevis, som vi havde afleveret ved ankomsten, tilbage med en tysk
oversættelse på et af de ubeskrevne blanke sider, hvilket gjorde, at vi ikke kunne
benytte det i Danmark.
Maden var ret ensformig. Vi fik roer, tilberedt på forskellige måder, og altid
æblemos. Og så var der lidt kød og fisk ind imellem. Vi sultede ikke.
På fridage var jeg tit med en af de tyske sygeplejersker rundt i byen. Vi gik ikke i
forretninger, for varer var der ingen af.
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Efterhånden vænnede vi os til, at der intet var at købe, derimod traf man ustandselig
på unge piger med raslebøsser påtrykt ”Winterhilfe”, så her blev man næsten nødt til
at yde en skærv.
Ville man nyde et eller andet, kunne man kun få is, selvom det var vinter. Hvad den
var lavet af, ved jeg ikke, men den smagte ganske godt, og så sad man jo indendørs.
En dag på vej ind til byen så jeg en flok gamle mænd med skovle komme gående. De
var under bevogtning. ”En sølle flok”, tænkte jeg dengang, senere faldt det mig ind,
at det nok var fanger, som skulle arbejde et eller andet sted.
På mine fridage fik jeg set en del af Berlins seværdigheder. En dag, jeg spadserede
hen ad ”Unter den Linden” og ville skrå over til en U-Banestation, fik jeg en
ordentlig forskrækkelse, da der lige ved min venstre side brat standsede en sporvogn.
Jeg blev meget flov over sådan slet ikke at have set sporvognen. Hvad mon føreren
tænkte, da jeg bare uden videre vendte mig om og gik tilbage. Først da forstod jeg,
hvor heldig jeg havde været.
Sammen med nogle tyske sygeplejersker besøgte jeg byen Potzdam med slottet
Sanssouci, en efterligning af Versailles udenfor Paris.
Wannsee, en meget skøn bydel med pragtfulde villaer omgivet af parker, søer og
skove, begejstrede mig i høj grad, da jeg sammen med et par andre piger tilbragte en
smuk forårsdag der. Det var en fridag, man ikke sådan glemmer.
Jeg fik mange breve hjemmefra. De var alle censureret, ligeså de breve, jeg sendte
hjem. Det kunne ses ved, at nogle ord eller linier var overstreget med blå farve. Men
nogen betydning havde det egentlig ikke for vores breve. Det viste bare, at brevet var
censureret..
Efter endt uddannelse indenfor skibsvæsenet hos A P Møller var Knud nu ansat i
kulfirmaet de 4 K `er, hvilket medførte, at han efter nogen tid på deres kontor i
København blev overflyttet til Lübeck og nu for tiden arbejdede i Ruhrdistriktet.
Vi skrev en del sammen, og hvis det var muligt for mig at få fri en week-end, ville han
godt have mit besøg.
I det tidlige forår besøgte jeg så Knud i en lille by nær Duisburg. Vi nød rigtigt at
være sammen, da det var længe siden, vi sidst havde set hinanden.
Han var ikke glad for at være der på egnen, da der næste hver nat var luftangreb,
grundet de mange fabrikker. Det havde vi endnu ikke haft i Berlin.
Knud havde tænkt sig at søge til Wien, hvor de 4 K`er også havde kontor. Den megen
luftalarm sled for meget på èn. Han havde ikke søgt ind i dette firma, hvis han havde
vidst, at det arbejdede for tyskerne. Men han fik da lært en masse. Heldigvis var der
ingen luftangreb under mit ophold.
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På børneafdelingen, hvor jeg var, sluttede jeg venskab med en tysk sygeplejeelev,
Elfriede Bonengel, der havde sit hjem i en landsby nær Schweinfurt. Desværre viste
hendes tuberkuloseprøve sig at være positiv, så hun kunne ikke fuldende sin
uddannelse, men måtte rejse hjem. Jeg fik hendes adresse, så jeg kunne besøge
hende, hvis jeg kom til Wien, hvor jeg nu efter besøget hos Knud ville søge hen.
Da nu englænderne et stykke henne i året 1943 begyndte at angribe Berlin fra luften,
gjorde jeg alvor af at søge til Wien. Til april havde jeg været her et halvt år, og da
Rita efter en slem skarlagensfeber ønskede at rejse hjem, fandt jeg tidspunktet
passende til at søge om forflyttelse. Jeg skrev derfor til Marie Madsen, vor formand
for Dansk Sygeplejeråd, om hjælp. Det lykkedes hende at skaffe mig en stilling ca. 1.
maj ved et kommunalt sygehus i kurbyen Baden bei Wien, 30 km syd for Wien, og
glad var jeg.
Personalet på afdelingen viste mig stor interesse, nu da jeg skulle rejse, og forstod
godt, at jeg ville væk fra Berlin. De ønskede bare, at det var dem, for natangrebene
kom oftere og oftere, og selvom der var malet røde kors på hospitalets tage, kunne
man godt blive ramt af en nedskudt flyvemaskine.
Når der var alarm, stod jeg altid under en dørkarm.
Mens luftangrebene på Berlin endnu var få, blev alle oppe på stuerne. Senere, da
angrebene blev hyppigere, tyede man til beskyttelsesrummene; men da var jeg rejst.
Da jeg fik det ordnet således, at jeg kunne få et par ugers ferie hjemme i København,
inden jeg skulle begynde min nye stilling, tilbød plejemor at opbevare de ting, jeg
ikke skulle have med til København, og jeg kunne overnatte hos hende på
tilbageturen.
Alle var kede af, at jeg skulle rejse, men da jeg skulle overnatte på tilbageturen, bad
en af søstrene, som vi blev kaldt, mig om at købe et ur til hende, da det ikke var til at
få her i byen. Det lovede jeg. Godt der ikke var flere, der spurgte, da det var sværere
at få, end jeg havde regnet med, da det ikke måtte være for dyrt.
Det var dejligt at komme hjem, men meget var forandret i løbet af det halve år, jeg
havde været væk. Om natten var der ofte luftalarm, når tyskerne skød efter de
engelske bombeflyvere, som overfløj København på deres vej mod Berlin.
Beskyttelsesrum var der overalt, hvor der var en egnet plads, f.eks. Kongens Nytorv
og Rådhuspladsen, og i kælderrum, der blev omdannet, så beboerne kunne ty
derned, når luftalarmen lød. Det gjorde man også i begyndelsen, men da der aldrig
skete noget, blev man oppe. Folk på gaden skulle derimod søge dækning. Til gengæld
lød der masser af høje brag både nat og dag. Om natten var det som regel dansk
sabotage på en fabrik, der arbejdede for tyskerne. Om dagen var det tyskerne, der
gjorde gengæld ved at sprænge et eller andet dansk mindesmærke eller
forlystelsessted i luften.
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På vejen hjem fra Tyskland kom jeg i toget i snak med en finsk officer, der skulle
hjem til Finland. Tyskland havde hjulpet finnerne mod russerne i starten af krigen.
Da vi først nåede København ved midnatstid, tilbød jeg ham natlogi hjemme hos os.
Jeg regnede med, at det skulle mor nok klare, hvilket hun også gjorde.
Tiden hjemme gik hurtigt med at få hilst på familien og mine bekendte, der alle var
interesseret i at høre om livet i Berlin.
Marie Madsen besøgte jeg, lige inden jeg atter skulle rejse. Hun havde en pakke med
madvarer, som hun bad mig give til formanden for Tysk Sygeplejeråd, der boede i
samme by, hvor jeg skulle tiltræde min nye stilling.
Da jeg mødte op på hospitalet ved aftenstide, havde søstrene ved min afdeling
arrangeret en lille afskedsfest i plejemors lejlighed. En glædelig overraskelse, og
søster Belz gav mig bogen Jens Lyne af den danske forfatter I.P. Jacobsen. Bogen, jeg
fik, var på tysk, og i 1938 havde hun fået den foræret. Jeg blev glad for den, da jeg
godt kendte titlen, men aldrig havde læst den. Da jeg ofte lånte biblioteksbøger,
vidste hun, at jeg nok skulle læse den. Jeg havde ellers ikke haft ret meget med hende
at gør, da hun var en af de ældre søstre.
Nu gik turen videre til Wien, men da jeg på vejen skulle besøge Elfriede, var jeg nødt
til at tage et bumletog, der standsede ca. 4 km fra hendes hjem, så aftalen var, at hun
nok skulle være der. Det første jeg så, da jeg steg ud af toget, var Elfriede med sin
cykel, hvor vi fik anbragt al min bagage. Det tog sin tid, da der var ret mange dele.
En stor læderkuffert, et par håndtasker og mine skistøvler, som jeg havde hængende
om halsen.
Da alt var anbragt, begyndte vi den lange tur til hendes hjem. Vi gik ad en grusvej,
der var ret støvet og ujævn. Der var også øde, ikke et hus var der at se, derimod sås
en by med et kirketårn i det fjerne. De få trafikanter, vi mødte, var enten på cykel
eller kørte en arbejdsvogn trukket af en okse med en kvinde som kusk. Elfriede
kendte de fleste, så der blev råbt og hilst både af dem, der kom os i møde, eller dem,
der kom bagfra. Vi kom kun langsomt frem, da vi havde vores hyr med at holde
bagagen på cyklen.
Da vi nærmede os byen, bestod træerne langs vejkanten af frugttræer, som tilhørte
gårdene i den by, vi nærmede os. Hver gård havde et vist antal træer. Nærmere byen
bemærkede jeg nogle haver, og jeg så nu, at hele byen var omgivet af haver, der
ligesom frugttræerne tilhørte hver sin gård. Noget ligesom vore landsbyer i gamle
dage. Midt på torvet standsede vi. Jeg troede, at vi nu var nær Elfriedes hjem, men
nej, hun boede i en naboby lidt mindre end denne her uden kirke. Men hun havde
truffet en kvinde hjemmefra, der tilbød os kørsel den sidste del af vejen i sin
arbejdsvogn, der havde plads til os samt cykel og bagage.
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Vi sad foran med benene dinglende udover vognkanten ved siden af kvinden. For
vognen var en okse, som havde sit eget tempo, men det var nu dejligt at komme op at
køre. Hver gang vi kom til en hulvej, måtte vi løfte benene, for da strittede oksen
imod for at bremse vognen, da det nu gik ned ad bakke.
Alt var nyt for mig, så jeg nød rigtigt turen, da vi havde vejret med os. Efter en times
tid havde vi frugttræer på begge sider af vejen og nu, da vi tydeligt kunne se byen,
hvor Elfriede boede, fortalte hun mig, hvilke træer, der hørte til hendes hjem, og
snart efter var vi inde i byen med alle dens gårde tæt op ad hinanden.
Gårdene bestod af et stuehus med gavl ud mod vejen. På alle var der et maleri af
Jomfru Maria eller et lignende billede. Mellem husene og avlsbygningerne, der også
lå med gavlen mod vejen, var et højt plankeværk med en dobbelt port og en mindre
dør ved siden af. Det var hovedindgangen til selve gården.
Jeg var spændt på at se, hvorledes Elfriede boede, så jeg så mig nysgerrigt omkring,
da vi trådte ind i gården, der var ret stor med bygninger på de tre sider. Der var
ingen beplantning af nogen slags bortset fra potteplanter, der var anbragt, hvor der
nu var plads også på forsiden af huset ud mod vejen. Der hørtes lyde fra køer og grise
fra bygningerne på højre side. Dyrene tilbragte hele deres liv indendørs, til gengæld
løb hønsene frit ude i gården og havde adgang til hønsehuset gennem en lem.
For at komme ind i stuehuset måtte man op ad en høj stentrappe, der endte i en
afsats kranset med potteplanter. Husets indretning husker jeg ikke, blot at alt var af
træ med hvidskurede gulve, træborde og stole. Der var ternede gardiner for
vinduerne, alt så så rent og pænt ud.
Da vi ankom, var det spisetid, så efter at have nettet mig i et soveværelse, der var
tiltænkt mig, på 1. sal, stillede jeg nede i køkkenet, som var både spise, - og
opholdsstue. Her var hele familien samlet. Elfriedes forældre, hendes søster Pauline
og hendes lillebror Herman. Hendes 3 ældste brødre var med i krigen.
Langs med væggen ud mod gården stod et hvidskuret langbord med bænke langs
siderne. Det var ligesom i gamle dage på gårdene i Danmark.
Vi fik først suppe, og derefter tror jeg, at det var hanesteg. Den var nok slagtet til ære
for mig. Da jeg blev budt af fadet, husker jeg tydeligt, at Elfriedes mor slikkede sin
gaffel og stak den i et godt stykke kød, som hun lagde over på min tallerken. Jeg
tænkte mit, men lod som ingenting, da det var gjort i den bedste mening.
På bordet stod der 2 krus med øl, som vi alle skulle drikke af. Det faldt mig svært,
men da jeg blev budt først, så gik det.
WC`et, der var et lokum med afløb ud mod møddingen, lå i gården modsat porten op
mod stuehuset. En gammel lægebog anvendtes i stedet for wc-papir, nok fordi jeg
skulle komme.
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Næste dag viste Elfriede mig deres have, der lå i udkanten af byen mellem alle de
andre haver, som hørte til byens andre gårde. Vi besøgte også deres kirke, som lå i en
nærliggende landsby. Her havde hendes mor været til messe om morgenen. Der var
messe 3 gange i løbet af dagen. Elfriedes mor var ofte til messe for at tænde et lys og
bede for sine 3 drenge, der var med i krigen. De mistede alle livet, den ene endda i
København, da krigen var ved at slutte.
Vi passerede en nyudsprungen mindre bøgeskov på hjemvejen. Det var ret
usædvanligt på disse kanter. Byens stolthed forstod jeg på Elfriede.

Elfriede

Elfriedes forældre

Opholdet her blev sluttet sent på eftermiddagen, da toget mod Wien fra den
nærmeste station allerede kørte om aftenen. Da togene kørte ret uregelmæssigt,
sørgede Elfriede for, at jeg nåede toget i god tid. Hvorledes husker jeg ikke, men det
var ikke på cykel.
Toget var overfyldt, så jeg måtte stå op i den overfyldte gang med al bagagen
omkring mig. Stillede jeg min læderkuffert på højkant, kunne jeg sidde på den. Blev
jeg træt af at sidde, rejste jeg mig og tilbød pladsen til en nærstående person; og
sådan skiftedes vi. Det blev en hård nat, men det at være kommet med toget, var i sig
selv noget, og det var godt at vide, at man nu var på vej.
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Sådan gik hele natten indtil Nürnberg, hvor jeg skulle skifte for at komme med et tog
til Wien. Her måtte jeg vente i flere timer, men fik så set mig lidt om i byen og fandt
et sted at spise lidt af den mad, jeg havde fået med. Det havde været umuligt i toget.
Der stod mange mennesker på perronen, så jeg var spændt på, om jeg kom med.
Da toget, der var meget forsinket, endelig kom, håbede jeg, at det ville standse med
en dør lige ud for mig. Men ak og ve! Da toget holdt, var der lige langt til begge døre.
Så blev vinduet foran mig åbnet, hænder rakte ud efter min bagage, og før jeg vidste
af det, blev jeg hevet og skubbet ind gennem vinduet, og der sad jeg så imellem en
masse østrigske soldater, der skulle hjem på orlov. Det blev en fornøjelig tur til Wien.
En af soldaterne barberede sig i kaffe, da der intet vand var, for man skulle se pæn
ud, når man kom hjem, som han sagde.
I Wien skulle jeg med et tog fra en anden banegård videre til Baden bei Wien, og nået
hertil fik jeg en portør, som det dengang vrimlede med, til at vise mig vej til byens
sygehus. Da jeg henvendte mig til portneren, vidste han intet om mit komme, og
desuden var det søndag, så jeg kunne komme igen i morgen. Der stod jeg. Nå, men
Knud boede i Wien, så ham ville jeg kontakte. Adressen havde jeg, så var det bare at
finde, hvor det var. Portneren anviste mig et sted til min bagage, og så tog jeg tilbage
til Wien. Knud havde et værelse hos en ældre dame, så da jeg stod udenfor
Südbahnhof, viste jeg adressen til en forbipasserende for at få anvist retningen. Da
der var langt at gå, måtte jeg ustandselig spørge om vej, inden jeg langt om længe
fandt huset, hvor Knud skulle bo. Det var en ejendom med flere etager. Det var ved
at blive mørkt, så jeg var glad for endelig at have nået mit mål. Desværre var der
ingen hjemme, så jeg satte mig på trappen og ventede og ventede, indtil Knud endelig
langt om længe kom. Han havde været ude at sejle med nogle venner, da det jo var
søndag. Men nu var han her, og jeg kunne godt overnatte, da hans værtinde denne
week-end ikke var hjemme.
Næste morgen tog jeg igen ud til Baden, og på sygehuset var man nu klar til at
modtage mig. Jeg blev vist over til fødeafdelingen, en lang enetages bygning, der lå et
stykke fra hovedbygningen. Jordmoder Gretel Schmidt, der ledede afdelingen,
modtog mig, og efter at have hilst på det øvrige personale fik jeg anvist mit værelse,
som jeg skulle dele med Schwestere Anneliese, der var uddannet barneplejerske.
Personalebygningen, der lå i nærheden af fødeafdelingen, var vinkelformet med 2
store værelser og 2 mindre. I alt boede her 7 personer: 2 Røde Kors søstre, Mitzi og
Irma, i et af de store værelser med udgang til haven, ved siden af dem boede en
tjekkisk læge, Dr. Polinick, i det næste værelse boede Anneliese og jeg. Vores værelse,
der var meget lig lægens, havde døre ud til en gang med en dør ud til
haven. Hvem der boede i det andet store værelse, husker jeg ikke, men den ene var en
ungarnsk søster. Der var kakkelovne, som vi selv passede, i alle værelserne.
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Selve sygehuset var bygget længe før fødeafdelingen. Dengang fødte man hjemme og
kom kun på sygehuset, når fødslen skulle ske ved kejsersnit. Men da mange så
ønskede at føde uden for hjemmet og personalet ved sygehuset var nonner, der ikke
måtte bistå ved en naturlig fødsel, blev fødeafdelingen bygget. Den fik sit eget
personale, bortset fra lægerne, der arbejdede begge steder. Kun når det drejede sig
om kejsersnit, havde lægen en nonne til hjælp.
De fleste fødsler klarede jordmoderen alene ved hjælp af sit personale, kun hvis den
fødende insisterede, var lægen med til fødslen. Tit kom han først, når fødslen var
overstået, men da dette skete i narkose, var lægen dukket op, når den fødende
vågnede. Det varede nu noget, før jeg fandt ud af, hvordan sygehuset fungerede.
Da jeg først skulle møde kl. 7 næste dags morgen, brugte jeg tiden til at få afleveret
den pakke, Marie Madsen havde overdraget mig til hendes tyske kollega, der boede i
det samme kloster, som nonnerne, der arbejdede på sygehuset. I klosteret blev jeg
modtaget af en nonne. Desværre var forstanderinden ikke hjemme, men nonnen ville
sørge for, at hun fik pakken. Senere fik jeg at vide, at pakken var blevet anbragt på et
varmeapparat, og da pakken indeholdt madvarer bl.a. smør, kan man tænke sig til
resten.
Min første arbejdsdag begyndte kl. 7 næste morgen. Jeg klarede mig godt, da alle var
venlige og hjalp mig, hvis det kneb mig at forstå det østrigske sprog. Arbejdstiden
var fra kl. 7-20. Næste dag fra kl. 20-7 og dagen efter fra kl. 7-20. Treholdsskift uden
fridage. Det var en ganske rar måde at arbejde på.
Selvom man ind imellem måtte sove om dagen, var der megen fritid. En overgang
prøvede vi at arbejde 24 timer ud i en køre og så have fri 2 dage, men det blev vi
hurtigt kede af og gik tilbage til det gamle.
Hvert hold bestod af en jordmoder, men da der kun var 2 jordmødre, havde de en
anden tidsplan, desuden var der en sygeplejerske og en Røde Kors hjælper. Der var
også Liesel, der gjorde rent og kun arbejdede om dagen. Hun var gift og boede nede i
byen. Hendes mand var den portør, der viste mig vej til sygehuset, da jeg ankom.
Fødeafdelingen var en lang bygning med sydgavlen mod hovedbygningen. I gavlen
var der en dobbelt glasdør, der førte ind til en lang bred gang med døre på begge
sider. Dørene til højre førte ind til 1,-2 og 4 sengs stuer til de fødende. På venstre side
kom først fødestuen med 4 senge ved siden af hinanden. Var der 5 fødende på én
gang, gik den ene af dem op og ned ad gangen. Skulle hun pludselig føde, måtte hun
ind og ligge, mens en anden kom ud på gangen. Ved siden af fødestuen lå baby stuen
med alle vuggerne, der var placeret langs 2 af væggene. Langs den 3. væg stod et
langt bord med vaskekumme i den ene ende. Her blev babyerne vasket og skiftet.
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Når de om morgenen blev puslet, foregik det hele som på samlebånd. Jordmoderen
vaskede barnet, sygeplejersken tørrede og pudrede det og lagde navlebind, og til slut
blev det klædt på af en medhjælper.
Tøjet lignede det, der var i Danmark: navlebind, ble, skjorte, bukser og en pæn trøje.
I stedet for svøb blev barnet pakket ind i en tynd rullemadras betrukket med et hvidt
betræk. Den ene ende, hvor hovedet skulle være, var rund og beklædt med flæser. På
denne blev barnet lagt, den nederste del af madrassen blev lagt over barnet lige til
halsen med armene ned langs siderne. Til sidst blev det hele holdt sammen med
bændler bundet i sløjfer.
For at holde styr på alle disse børn fik mor og barn lige efter fødslen et nummer om
håndleddet, ligeså vuggen, barnet blev lagt i.
Efter babystuen kom personalets opholdsrum, der var åben ud mod gangen, så vi
kunne se, hvem der kom og gik. Her var tekøkken og spiserum. Jordmødrene havde
deres eget værelse. Efter opholdsrummet kom et badeværelse, som også personalet
måtte bruge, derefter adskillige rum til linned og andet, som der var brug for på
afdelingen.
Den første tid var jeg kun optaget af, hvornår jeg skulle møde, og hvad der
forventedes af mig, og at det blev gjort, som de var vant til. Men her var rart at være,
fandt jeg snart ud af, bedre end Berlin. Det var maden også, ingen roer, derimod en
del tomater, serveret som salat til den varme mad. Vi fik ikke te, men hver morgen
kom der en stor spand varm kaffe iblandet mælk og sukker. Til frokost drak vi den
kold, da den var beregnet til flere måltider. Jeg var vant til sort kaffe, men da der
ikke var andet, tog jeg først en lille kop. Til min overraskelse smagte den ganske godt
for ikke at tale om den kolde kaffe. Den smagte endda bedre.
Det daglige personale bestod af overjordmoderen søster Grethe Smidt, der ledede
afdelingen. Som afløser var jordmoder søster Anna, dernæst den ældste og meget
afholdte sygeplejerske søster Susie. Disse boede ikke på sygehuset.

Ledelsen på sygehuset:
Læge, overjordmoder Grethe Smidt, overlægen og ældste sygeplejerske Susie
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Efter rang kom så jeg og derefter søster Anneliese, min sluf, så søster Mitzie og søster
Irma, og så endnu en søster fra Ungarn. Alle blev kaldt søster, da det var det
nemmeste.

Gudrun og Maria, kaldet Mitzie

Sygehusets overlæge var øverste chef. Skulle der foretages kejsersnit kom overlægen
med hele sin stab. Havde vi en vanskelig fødsel, eller en fødende ønskede lægens
tilstedeværelse, kom reservelægen eller en af de andre læger. Sjældent overlægen.

Jeg var glad for at være på fødeafdelingen for her var man blandt glade mennesker.
Når man kom om morgenen, var man spændt på, hvor mange der lå på fødestuen. Tit
begyndte jeg dagen med at hjælpe jordmoderen ved en fødsel. Hun kunne godt være
striks, hvis jeg ikke reagerede hurtigt nok, især når hun brugte et ord, jeg ikke
forstod, indtil jeg forklarede hende, at vi i Danmark ikke talte tysk. Det havde hun
ellers troet, da jeg talte ganske godt tysk. Derefter havde hun mere tålmodighed med
mig.
Arbejdet foregik i et roligt tempo. Børnene blev båret ind til mødrene. Vi bar som
regel 3 af gangen. De var jo svøbt, så man havde et godt tag i dem. Når børnene var
delt om, hjalp vi de mødre, hvis børn ikke ville sutte. Det kunne tage sin tid, men
lykkedes det ikke i første omgang, ofrede vi mere tid næste gang, barnet blev lagt til.
Man blev ganske ferm til at få børnene til at sutte.
Men tilfældet kunne være så vanskeligt, at selvom vi begge prøvede og til allersidst
jordmoderen, så endte barnet med at få modermælk på flaske, for efter at mødrene
havde ammet, gik vi rundt med malkemaskinen, så mødrene kunne tømme brysterne
for den sidste mælk. Den fik så de børn, hvis mødre ikke havde mælk nok.
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Engang, da jeg og den søster, jeg arbejdede sammen med, havde delt børnene om,
kom hun forfærdet hen til mig og sagde, at der manglede et barn. Vi gik nu vuggerne
efter og fandt barnet, der lå i en forkert vugge med et andet nummer end barnets.
Hvad nu? Moderen til det barn, vi stod med, ammede allerede et andet barn.
”Jeg henter det”, sagde jeg og gik derpå ind til moderen og bad om at låne barnet et
øjeblik. Med barnet i favnen gik jeg ud til den ventende søster. Vi fik byttet børnene
om, og lidt efter blev de ammet af deres egne mødre.
Nogen tid efter spurgte jeg den moder, der havde ammet det forkerte barn, om hvad
hun havde tænkt den dag, da jeg lånte hendes barn. Da jeg fortalte hende grunden,
sagde hun, at hun havde undret sig over, at barnet ikke havde sit eget tøj på. Trøjen
skulle moderen nemlig selv medbringe. Så det med, at når moderen èn gang har set
sit eget barn, tager hun aldrig fejl, det passer ikke.

Om dagen var der nok at lave. I nattevagten kunne der også være travlt, men som
regel var der ikke mere travlt, end at der var tid til, at vi hver kunne få et par timers
søvn på en af enestuerne, inden vi skulle i gang med at vaske børn og ordne mødre.
Vi fik tit besøg, mens vi havde nattevagt af nogle lægestuderende, som her på
sygehuset var ansat som laboranter. 1 var tjekke og 2 andre fra Holland. De var af
tyskerne blevet tvunget til at arbejde her i Østrig. Når det endelig skulle være, var de
glade for at være her i Baden. Her følte man sig mere fri, hvilket jeg gav dem ret i.
Indtil videre havde vi intet mærket til krigen. De hed alle 3 Jan. Den ene hollænder
kaldte vi for ”bel ami”. Han kom ikke tilbage efter en ferie, så han var nok gået
under jorden, mente vi. De boede i et kælderværelse i hovedbygningen.

De 3 Jan`er
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Sygehuset lå syd for Baden på en sidevej til hovedvejen, der førte ind til Wien. Denne
var synlig fra vores bolig. Der var græs rundt om huset med en hæk ud mod vejen og
videre rundt om hele sygehuset. Det meste af grunden var beplantet med frugttræer
som abrikoser og ferskner mm. Af grøntsager var der et stort stykke med porrer og
et magen til med tomater.
Disse 2 slags grøntsager husker jeg især, da Anneliese og jeg, da de blev modne
forsynede os med en del til eget brug. Tomaterne var sværest at få fat på, så dem ville
vi plukke om aftenen i et pudevår, men da det var mørkt, måtte vi føle os frem, om de
var bløde, for så måtte de også være røde. Senere delte vi ud af dem ovre på
afdelingen i nattevagten. De 3 Jan`er var indbudt. Vi nød dét, endelig at få en hel
tomat i stedet for som salat, og vi spiste dem med salt, en herreret syntes vi. Man fik
jo ikke de næringsstoffer som før krigen.
Anneliese og jeg kom godt ud af det med hinanden, især var det vigtigt at vise
hensyn, når vi ikke sov på samme tid. Nu sommeren nærmede sig, opholdt vi os
meget udenfor på græsplænen, så den, der skulle sove, kunne få fred.
Baden var en skøn by med gamle huse og som i så mange andre byer på torvet et flot
forgyldt mindesmærke for dengang Den Sorte Død hærgede landet. Her lå også
byens rådhus, hvor jeg skulle melde min ankomst og bopæl. Anneliese viste mig
rundt i byen. I den anden ende af byen lå Kurparken, et sted jeg tit besøgte, da der i
løbet af sommeren var udendørs underholdning med wienermusik, mens folk sad på
de mange bænke rundt om i parken og nød den stemningsfulde musik. I parken
fandtes der også en brøndsal med frisk kildevand til kurgæsterne, som der nu,
grundet krigen, ikke var mange af. Parken var trods krigen meget velholdt.
Fulgte man en af stierne op i højderne, endte man på en klippesti udenfor parken.
Den fortsatte videre i et jævnt terræn flere kilometer. Ind imellem kunne man se
vejen langt nede. En yndet aftentur. Var der stjerner på himlen, og var græsset tørt,
lagde vi os på ryggen og kiggede stjerner, mens Jan Marlet, der havde fået ideen,
nævnte navnene, da han var eksperten.

Klippestien
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Gik Anneliese og jeg alene i byen, endte vi tit på byens bedste konditori. Her kunne vi
få ”kaffe” og kage og ikke kun is som i Berlin, og det smagte ganske udmærket.
Da det rigtigt blev sommer, opdagede jeg, at der fandtes et stort friluftsbad i byen.
Her kunne man som regel finde mig, når jeg havde fri. Termalbadeanstalten blev den
kaldt med 2 store badebassiner; desuden var der tagterrasser med brikse, hvor man
kunne ligge og sole sig.

Terminalbadet i Baden

Knuds veninde, Gudrun og dr. Polednik

Tiden her gik med at læse bøger, som jeg lånte på byens bibliotek. Ind imellem blev
det til en svømmetur. Når Knud var på besøg, var det et yndet sted at tage hen.
En dag hos damefrisøren undrede det mig, at der var en del 10 års drenge og piger,
der skulle have ordnet hår. Det viste sig, at man som katolik allerede i 10 års alderen
skulle konfirmeres, kommunion som det kaldes indenfor den katolske kirke. Også
drengene blev krøllet. Det var almindeligt her i Østrig.
Om østrigerne var tysksindede eller ej, tænkte jeg ikke på i begyndelsen, men når jeg
kom ind i en forretning, og de ikke havde det, jeg ønskede, så sagde jeg bare, at jeg
var dansker, så fandtes der alligevel noget under disken. Man hilste også med et
”Grüss Gott” i stedet for ”Heil Hitler” eller blandt venner med et ”Servus”, så her
blev ikke talt meget politik.
Min omgangskreds var først og fremmest Anneliese også kaldet Mona Lisa eller bare
die Mona, da hun var noget reserveret. Så var der tjekken Jan Mlcoch, Jan, der
rejste og Jan Marlet og til sidst den tjekkiske læge Josef Polednik, der boede i samme
hus. De andre beboere havde jeg et godt forhold til, når vi var i arbejde. I fritiden
kunne vi godt more os sammen ude på græsplænen. En gang dansede de 2 tjekkere
kosakdans for os. Det havde de lært som børn, for der skal øvelse til at sidde på hug
og spjætte med benene.
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Mens jeg var i Baden fik jeg 2 gange en brandbyld med et halvt års mellemrum. Den
1. gang troede jeg, at det var en tandbyld. Men da der ikke ville gå hul på den og den
blev ved med at hæve, så jeg så ganske farlig ud, for ikke at tale om de mange
smerter, blev jeg indlagt ovre på sygehuset hos nonnerne på 2. klasse, noget skulle jeg
jo bruge mine penge til, og så var maden også bedre. Det blev Dr. Polinick, der
opererede mig i narkose. Det gjorde han fint. Han fortalte mig senere, at det gjaldt
om at lægge snittet, så det ikke skæmmede.
Til gengæld generede forbindingen mig så meget, at jeg i nattens løb listede ud på
gangen for at få èn til at linde på forbindingen, da det kløede uudholdeligt. Her
mødte jeg en gammel nonne, der sad og sov i en lænestol. Hende nænnede jeg ikke at
vække, så jeg listede tilbage i seng igen og bed smerterne i mig. Da forbindingen blev
skiftet, var det halve af ansigtet rødblusset.
Efter et par dage var jeg på benene igen. Nogle måneder efter fik jeg en byld på den
nederste del af ryggen. Stedet her var ikke så smertefuldt, men opereres skulle den.
Det tog den østrigske reservelæge Dr. Schenck sig af. Til gengæld gav jeg ham en dåse
svinekød, som var i den Røde Kors pakke jeg ca. en gang om måneden fik sendende
hjemmefra.
Det var ikke usædvanligt at få drikkepenge af patienterne, når de tog hjem. Det skete
tit ovre hos os på fødeafdelingen, at der lå en drikkeskilling til os, når patienterne
bød os farvel. Angående mine bylder fik jeg det råd af Jan Mlcoch, at en injektion
med ens eget blod var et godt middel mod flere bylder. Flere bylder fik jeg nu ikke.
Jeg skrev stadig sammen med Elfriede, der godt ville have mit besøg, så jeg bad om
et par fridage, hvilket blev bevilget. Vi var nu sidst i september, så jeg havde været
her et halvt år.
Jeg havde et par dejlige dage hos Elfriede. Det var midt i høsten, så jeg hjalp til, hvor
jeg kunne bl.a. med at tage kartofler op fra middag, til det blev mørkt. Det var drøjt.
Var jeg nede, kunne jeg næsten ikke komme op, og var jeg oppe, kunne jeg knap nok
komme ned, og om natten var jeg så mørbanket, at jeg næsten ikke kunne falde i
søvn.
Næste dag skulle der bages. Tidligt om morgenen var Elfriedes far henne i byens
fælles bagehus for at gøre ovnen varm til dagens bagning, for det kunne godt tage sin
tid. Imens havde Elfriedes mor travlt med at lave dejen og smøre den ud over nogle
store runde plader på en meter i omfang. Oven på dejen lagde Elfriede og jeg
forskellig frugt skåret i småstykker, så som blommer og andet. Qvark, en slags ost,
blev lagt på nogle af pladerne.
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Da det hele var klar til at blive bagt, bar vi pladerne gennem byen hen til bagehuset.
Med armene strakt ud til hver sin side og pladerne anbragt mellem hånd og krop
kunne vi bære 2 plader ad gangen. Da de senere på dagen skulle bæres hjem, duftede
kagerne så godt, at hvepsene sværmede om os. Ved prøvesmagningen om aftenen var
hvepsene væk, og kagerne var en nydelse.
Nu ovnen var varm, blev der både bagt hvedebrød og rugbrød. Det morede mig at
være med til forberedelserne til høstgildet, som var nært forestående, selvom jeg
skulle rejse inden.
Jeg var også med til at rive hø sammen. Det var ret festligt, for vi var flere om det og
kappedes om at få den største bunke.
Byen fik jeg set på kryds og tværs, også deres fælles bryghus. Heste var der ingen af,
de var alle med i krigen, ligesom de fleste af mændene, hvoraf mange allerede var
faldet. De fleste 17 års knægte var ivrige efter at blive indkaldt, mens mødrene
håbede, at krigen ville være slut, inden det skete. Også da krigen endelig var slut, og
englænderne nærmede sig, gjaldt det om at holde knægtene hjemme, så de ikke
lavede ulykker.
Tilbage i Baden varede det ikke længe, før jeg atter kom i den vante gænge. I min
fritid tog jeg ofte alene til Wien med den elektriske sporvogn Wien-Baden, der havde
stoppested lige uden for sygehuset og havde endestation ved Ringen midt i Wien. En
nem måde at komme til Wien på, og så var der ikke langt til mange af
seværdighederne og Kärntenstrasse, hovedstrøget i Wien. Der var masser af cafeer,
men som regel gik man på den samme. Til kaffen fik man altid et glas vand og et
udvalg af aviser, man kunne vælge imellem, anbragt på et stativ. Her kunne man
sidde så længe, man havde lyst.

Gudrun og Knud i Wien
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Skulle jeg møde Knud i Wien, mødtes vi som regel på restauranten i Wiener
Stadtpark, der havde underholdningsmusik. I biografen gik jeg da også. Jeg var
engang med Dr. Polinick i biografen i Wien. Han ville vise mig en film, der handlede
om hans land, især floden Moldau og Prag. Han og Jan Mlcoch havde tidligere
spurgt mig om, hvad jeg mente om Tjekoslovakiet, hvortil jeg svarede: ”Det har
aldrig sagt mig noget, det er bare et land som så mange andre”.
Så nu skulle jeg lære det bedre at kende. Jeg kan ikke huske, hvad filmen hed, men
den var meget omtalt, også i Danmark, og den var en af de bedste på den tid.
Som altid førte jeg en stor brevkorrespondance med dem derhjemme og med mine
mange venner, hvortil Elfriede nu hørte. En dag var der en pakke til mig. Ikke den
sædvanlige hjemmefra, men fra Elfriede. Den indeholdt pærer, der desværre var
blevet bløde, æg og mel og forskelligt andet, så man kunne bage en kage. Men
hvorledes uden bageovn? Men Anneliese vidste råd. Mod en mindre betaling fik vi
bageren i konditoriet nede i byen til at bage en kage af melet og de andre
ingredienser. Det blev til en dejlig kage. Det var pænt af Elfriede at tænke på mig.
Rundt i omegnen modnedes vinmarkerne, og nu opdagede vi, at der stødte en
vinmark lige op til sygehusets område kun adskilt ved et hegn. Det var fristende.
Nederst i hegnet var et hul. Lå vi på maven, kunne vi med en saks nå at klippe et par
klaser af, så de følgende dage forsynede vi os i det små. Men efterhånden var der ikke
flere klaser, vi kunne nå på den måde, så vi blev dristigere og krøb helt ind og
forsynede os nu så rigeligt, at der også var til dem vi omgikkedes. Men så sagde
Liesel, der gjorde rent, at vinmarken var bevogtet af hunde, og da Anneliese havde
spist så mange, at hun fik diaré, holdt vi ganske langsomt op med at plukke. Men det
var en sjov tid, så længe, det varede.
Da jeg på mine spadsereture i omegnen af Baden så, at der var gang i vinhøsten, tog
jeg på min næste tur min saks med og fik lov til at hjælpe på en af de nærmeste
vinmarker, nu jeg selv havde en saks med. Vinbondens datter hjalp mig til rette. Jeg
fik en stor spand til druerne og plads ved siden af hende. Vi havde hver sin vinstok,
der hurtigst muligt skulle befries for sine klaser, selv de små druer, der lå på jorden,
skulle med i spanden. Når den var fuld, blev den hentet af en karl, der tømte den over
i en vogn til de andre druer, og jeg fik en ny spand. Således fortsatte det indtil kl. 12.
Vi var nu nået til midt på marken, hvor der stod et træhus. Her blev der serveret
frokost, hvilket de til min glæde også indbød mig. Sultne og trætte var vi alle, så en
pause nu kom lige tilpas. Jeg havde undret mig over, hvad huset midt på
vinmarkerne blev brugt til. Nu vidste jeg det. Frokosten bestod af en stor skive frisk
rugbrød med masser af pølse på og dertil øl, netop hvad man trængte til. Bagefter
fortsatte vi, indtil vi nåede den anden ende af vinmarken, og så var dagen også ved at
være slut.
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Blandt medarbejderne var en tysk soldat, der tømte vore spande. Ham snakkede
datteren og jeg en del med, og da vi var ved at gå, spurgte han mig, om jeg ville med
ham i teatret om aftenen, da han havde 2 billetter gennem ”Arbeit Durch Freude”.
Jeg studsede lidt, men tænkte: Hvorfor ikke? Og tog imod tilbuddet. Vi skulle så
mødes ved teatret i Baden. Som tak for min hjælp fik jeg af vinbondens kone et net
med grønne druer. Nettet kunne jeg aflevere ved lejlighed på deres bopæl.
Om aftenen mødte jeg så den tyske soldat. Han var ganske flink, og jeg kom en tur i
teatret, men jeg følte mig lidt trykket ved at være sammen med en tysk soldat og
håbede ikke at møde nogen, der kendte mig. Så da stykket var forbi, sagde jeg pænt
farvel og skyndte mig hjem.
Et par dage efter afleverede jeg nettet hos vinbonden. Datteren tog imod det. Hun
virkede ret afvisende, hvilket undrede mig, men da jeg tænkte nærmere over hvorfor,
havde hun nok ventet, at tyskeren havde tilbudt hende en billet og ikke mig. Havde
jeg vidst det, havde mit svar været nej, men nu var det for sent.
På en af mine ture i det dejlige efterårsvejr fulgte jeg en sti udenfor byen, der endte
oppe på et højdedrag. En smal sti mellem nogle frugttræer lokkede mig videre. Der
var ingen frugter på træerne, men på jorden fandt jeg nogle indtørrede
sveskeblommer, som jeg samlede op. Der var langt mellem blommerne, men til sidst
var der nok til 2 små portioner. Blommerne blev renset for jord og derefter lagt i
vand, da de ikke var til at bide i. Efter et par dage kunne vi få kødet fra stenen. En
simpel delikatesse.
Da porrerne nu var modne, tog vi ind imellem et par stykker fra haven, når vi var
lækkersultne, og kogte på kakkelovnen. Rugbrød med sennep var også en yndet
spise. Noget særligt forhøjede samværet. En halv liter hvidvin fik vi fra sygehuset,
hvor ofte kan jeg ikke huske.
I løbet af sommeren dukkede en kvindelig tjekkisk læge op, men hun var mest
sammen med de 2 tjekkere.
En dag noget før jul fortalte Jan Marlet mig, at han havde truffet en dansker, der var
hyggepianist på en café nede i byen. Da Jan selv spillede, havde han kontaktet ham
og derved opdaget, at han var dansker. Da jeg godt ville hilse på danskeren, fortalte
Jan mig, på hvilken café han spillede. Da jeg ikke ville gå alene, fik jeg Jan til at
ledsage mig. Jeg blev præsenteret for danskeren, og efter en kort samtale inviterede
han mig til frokost en af de nærmeste dage på en hyggelig kro her i byen. Han hed
Mogens Petersen og var fra Espegærde. Nu boede han på et hotelværelse i Baden.
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Ved frokosten et par dage efter fandt vi ud af, at vi havde fælles bekendte hjemme i
Danmark. Hans bror Ole var gift med Annelise Munck Christensen, som jeg havde
gået i børnehave og skole sammen med. Hun var enebarn, så jeg var kommet meget i
hendes hjem på Bülowsvej, og om sommeren på week-endbesøg i deres sommerhus i
Espegærde. Senere, når Knud og jeg cyklede forbi til det sommerhus, vi havde lejet
for ferien, var vi altid velkomne til at kigge ind, inden turen gik videre. Så Ole havde
jeg tit hørt om.
Vi fik snakket en del ved den frokost. Vi fortsatte bekendtskabet med et par ture til
Wien, hvor han fik hilst på Knud. I det hele taget så vi en del til hinanden. Det var
helt rart at have lejlighed til at tale dansk.
Hvordan vi fejrede julen på fødeafdelingen, husker jeg ikke, men Anneliese fik besøg
af en tysk soldat, der viste sig at være hendes forlovede. Det var lidt af en
overraskelse. Det havde hun aldrig talt om. I det hele taget vidste vi meget lidt om
hinanden. Jeg tror, det var grundet krigen, og Anneliese var jo tysker, hvilket vi ikke
tænkte over i det daglige. Anneliese kom fra et ret velstående hjem i Kulmbach nær
Beyreut i Sydtyskland.
Jan Marlet kom fra Harlem i Holland. Hans far, der var major, var interneret under
hele krigen, mens moderen, der lige havde født, var alene med en større børneflok, og
dèt i Holland, som var særligt plaget af tyskerne.
Josef Polednik var fra en af de store godser i Sudeterland i Tjekoslovakiet. Det kunne
man mærke på den måde, han reagerede på. Engang fik han lov til at tage et bad
ovre på fødeafdelingen. Da personalet bagefter ville gøre badeværelset rent, var det
så oversjasket, at de aldrig havde set noget lignende. Det blev første og sidste gang,
han fik lov til at tage et bad. En anden gang bad han mig om at fyre i hans
kakkelovn, da den var gået ud. Vi boede jo ved siden af hinanden. Det nægtede jeg,
derimod sagde jeg: ” En mand er en mand, og en kakkelovn er en kakkelovn”, og så
gik jeg videre. Hvordan han fik varme, ved jeg ikke, men dette viste, at han var vant
til at have en tjener på hver finger.
Endelig var der Jan Mlcoch, der var tjekke og havde en rød fez. Det sagde man, men
jeg havde aldrig set den, så han var nok muslim, resonerede jeg. Han kom fra en
større by nær Prag.
Hidtil havde vi ikke mærket noget til krigen, kun at alt var rationeret, men det gik
tyskerne dårligt i løbet af 1943, havde vi hørt, og nu da vi var kommet ind i 1944, og
tyskerne stadig trak sig tilbage inde i Rusland, kunne vi så småt begynde at mærke,
at krigen nærmede sig.
Vinteren havde ikke været særlig streng, men en del sne havde vi dog fået, og et par
snestorme husker jeg da også, men da vejene hurtigt blev ryddet, da man her havde
bedre snerydningsredskaber end i Danmark, så var jeg glad for at have skistøvlerne
med, selvom jeg ingen ski havde med. Kun en gang hørte jeg personalet tale om en
skitur op i bjergene, men da havde jeg ikke fri.
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Foråret må være kommet tidligt det år. Det må være omkring 1. marts, hvor jeg efter
en nattevagt havde sovet et par timer blev vækket af en underlig lyd. Jeg for hen til
vinduet, og i det skønneste vejr så jeg på himlen i det fjerne en masse flyvemaskiner
smide noget, der måtte være bomber ned mod jorden. Et betagende, men også
frygtelig syn. Det var nok fabriksbyen Wiener-Neustadt, der var bombernes mål. Ind
imellem styrtede en flyvemaskine til jorden, ramt af et luftværnsmissil. Jeg stod et
stykke tid og så på det. Det virkede helt uvirkeligt. En gang havde jeg drømt, at jeg
så bomber falde ned omkring mig, men dette var virkelighed.
Jeg klædte mig hurtigt på og gik over på afdelingen, hvor alle var bestyrtede. Da det
begyndte at strømme ind med sårede, blev de, der kunne undværes, kaldt over på
skadestuen for at hjælpe. Jeg var en af dem, da jeg ikke var i arbejde.
Gangene var fyldt med sårede, nogle lå på bårer, andre sad på stole, og de mest
medtagne var allerede på operationsbordet. Jeg fik anvist nogle af de lettere sårede,
som jeg skulle gøre klar til behandling dvs. hvis hovedet var ramt, fjernede jeg håret
omkring det sårede sted. Jeg skulle også rense sårene, hvor de nu befandt sig.
På denne gang, hvor jeg var, var alle kvinder fra Ukraine. De var i arbejdstøj, og de
boede i en arbejdslejr for tvangsarbejdere nær Wiener-Neustadt. Så det var
fabrikkerne der, de russiske flyvere var ude efter.
Vi havde tidligere haft en kvinde fra Ukraine, der arbejdede for en bonde uden for
Baden. Barnet havde hun født under markarbejdet. Da bonden opdagede det, var
hun blevet bragt her til fødeafdelingen. Her blev hun kun et par dage, da det var
hende uvant med al den stads, man gjorde af en fødsel. Sådan var det ikke i Ukraine.
Herefter havde vi tit luftalarm om natten, men bomberne faldt langt fra Baden, da
det foreløbig kun var fabrikkerne, russerne var ude efter. Så i beskyttelsesrum gik vi
ikke, men derimod stod vi tit i døren og så luftværnskanonerne skyde op mod
maskinerne, mens granatsplinter faldt ned omkring os og fik os til at fortrække. En
af disse, der faldt i nærheden af mig, samlede jeg op. Den har jeg endnu.
Vi var nu i slutningen af marts. Jeg ville ikke overvære krigens afslutning her i Wien.
Desuden ventede jeg mig. Mogens havde rigtignok sagt, at han ikke kunne få børn,
hvilket viste sig ikke at passe. Jeg var dog ikke spor ked af det. Jeg fandt, at det var
skæbnen, og så var det bare at få det bedste ud af det. Mit barn skulle i hvert fald
fødes i København, så længere end til maj ville jeg ikke blive her, især da Knud
allerede var taget hjem.
Nu gjaldt det om at få sagt op. Det skulle ske på Rådhuset, så her henvendte jeg mig
til borgmesteren, der i første omgang ikke ville lade mig rejse. Men da jeg sagde, at
jeg var gravid og ikke kunne arbejde meget længere og desuden ikke var tvunget
hertil, men var kommet frivilligt, da jeg var fra Danmark, accepterede han min
anmodning om at opsige min stilling på sygehuset og rejse hjem. Og glad var jeg.
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For et par måneder siden havde Anneliese og jeg byttet værelse med Marie og Irma.
Det var et dejligt stort værelse endda med 3 senge, hvilket ikke gjorde os noget, men
nu var her mere plads, når vi havde gæster. Det var noget, Anneliese havde ordnet.
Hun var ked af, at jeg skulle rejse, men håbede, at hendes rumænske veninde kunne
få min stilling.
Det var godt, jeg havde besluttet mig til at tage hjem, for fjenden, i dette tilfælde
russerne, nærmede sig, og når de invaderede Baden, skulle jeg gerne være hjemme.
Det var jeg heldigvis også.
Anneliese skildrede i sine første breve, hvorledes de i 2 busser med patienter og det
personale, der ville med bl.a. Jan Marlet, kørte mod nord. Første nat overnattede de i
et kloster oppe i bjergene. Senere måtte de mase sig sammen i èn bus, da den anden
gik i stykker. Det meste af bagagen måtte de efterlade. Anneliese berettede, at Jan
smed hendes kuffert ud af bussen, da hun ikke selv nænnede det. Til sidst forlod
Anneliese og hendes rumænske veninde bussen med en trækvogn fyldt med uringlas,
som var dem til megen nytte på den lange tur hjem til hendes forældre i Kulmbach.
De havde måttet overgive deres hjem til englænderne.
Så kom rejsedagen, da jeg skulle tage afsked med mine venner og personalet. Ingen
vidste, om vi nogensinde skulle ses igen, så Anneliese og jeg havde svært ved at
skilles, men min adresse havde de fleste fået, så efter krigen fandt mange breve vej til
mig, så forbindelsen atter blev genoprettet.
Da jeg i den elektriske sporvogn kørte forbi sygehuset, var det sidste, jeg så,
Anneliese ligge så lang, hun var, ud af vores vindue og vinke og vinke.
Så var det kapitel af mit liv forbi, og nu så jeg hen til hjemturen. Turen til Berlin gik
glat. Her måtte jeg overnatte på perronen i en slags venteværelse, da toget til
Danmark først gik næste dag. Natten var lys, så vi slap for luftangreb.
Da vi blev kaldt ud til toget, måtte vi gå et godt stykke langs banelegemet, da toget af
frygt for luftangreb ikke holdt på banegården.
Snart var vi i Warnemünde, hvor færgen til Gedser ventede på os. I Tolden må de
have studset over, at jeg ikke havde et eneste papir på mig, kun mit pas, hvilket jeg
meddelte tolderen. Nu skulle jeg pludselig kropsvisiteres. Jeg blev ført ind i et mindre
rum, hvor en kvindelig toldbetjent undersøgte mig. Da hun intet fandt, sagde hun, at
jeg skulle skynde mig over på færgen, da den ventede på mig.
Der blev ordentlig kigget, da jeg endelig kom om bord, så færgen kunne sejle. Mens
jeg i restauranten nød en kop te og en ostemad, kom en ældre herre hen og satte sig
ved mit bord. Han var også blevet kropsvisiteret, men han var en af de første i
Tolden.
Resten af rejsen fulgtes vi ad, og da jeg havde en at snakke med, var jeg i
København, før jeg vidste af det.
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Hjemme igen kunne jeg mærke, at stemningen var anderledes, end da jeg sidst var
hjemme, nu da tyskerne måtte trække sig tilbage både på øst og vestfronten. Hver
dag lød der knald og brag rundt om i byen. Enten var det dansk sabotage eller tysk
gengældelse. Og der blev også skudt i gaderne.
Frygten for krigens afslutning påvirkede folk. Ville tyskerne overgive sig uden kamp,
eller ville de kæmpe til det sidste?
Endnu kunne det ikke ses, at jeg ventede mig, og da ingen skulle vide noget derom
foreløbig, ville jeg finde et sted, jeg kunne opholde mig, indtil barnet var født.
I avisen fandt jeg en annonce fra en præstefamilie, der tilbød en gravid kvinde
ophold under graviditeten. Jeg svarede på annoncen og skulle henvende mig på
missionshotellet ved hovedbanegården, hvor familien opholdt sig under deres besøg i
byen, da de ellers boede på Lolland.
Jeg var nok ikke lige, hvad de havde tænkt sig, så det blev ikke til noget. Hvad nu?
Jeg kom i tanke om sygeplejerske Olga Møller, som jeg delte værelse med i Berlin.
Hun var nu hjemme i Oure på Fyn. Og hende skrev jeg stadig med.
Hun satte mig i forbindelse med en jordmoder på Lolland, der henviste mig til en
proprietærfamilie i Kappel, som lå i den sydvestlige del af Lolland. Der kunne jeg
komme 1. august.
Da det var klaret, kunne jeg med ro i sindet holde en lille ferie på Bornholm.
Midt i juli kunne jeg få det sædvanlige værelse hos Kæmpes i Havhytten i Tejn. Det
glædede mig, da uroen i København tilspidsede sig, så nu var der udgangsforbud om
aftenen fra kl. 20, så båden til Bornholm gik allerede kl. 17.
På øen mærkede man ikke noget til tyskerne.
Da jeg følte mig godt tilpas, og man ikke kunne se, at jeg ventede mig, gik dagene
som altid på Bornholm. Allerede den første dag på stranden blev jeg mødt af
velkomstråb af Priors 2 piger, Elisabeth og Gokke. Om aftenen gik vi lange ture, og
vi fik til min forbløffelse følgeskab af min tidligere historielærer i Gymnasiet,
Johannes Plesner, som Priors kendte eller var kommet i snak med. Han var med på
flere af vores ture, hvor diskussionen om løst og fast gik livligt. Jeg tror, det morede
ham at høre vores mening. Vi var i slutningen af tyverne, og han var mindst 50 om
ikke mere. En doktorgrad havde han også taget, så det var ikke en hvem som helst, vi
fulgtes med.
Tit nåede vi helt til Hammershus, inden vi vendte om, så det blev sent på aftenen, før
vi nåede hjem. Men vi piger fik også noget ud af det.
Var vejret ikke til at ligge ved stranden, cyklede jeg til Knægten, hvor man altid
kunne finde blåbær. Samtidig med at jeg nød den smukke natur dér omkring, kunne
jeg også finde på at hjælpe fru Kæmpe med at plukke bær. Som tak fik jeg tit en skål
rødgrød.
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En dag, da gik jeg rundt på Allinge havn, kom jeg i tanke om en episode før krigen,
da jeg sammen med nogle venner befandt mig om bord på en tysk lystsejler, hvor vi
fik lejlighed til at tale tysk. De unge tyskere var meget optaget af arisk racerenhed.
Selv var de stolte over at tilhøre denne race. Ved mig selv tænkte jeg, at jeg da også
tilhørte denne race, men at være stolt af det, faldt mig ikke ind. Det var tyskernes
jagt på jøderne, der fik mig til at tænke på dette. Dengang vidste jeg ikke, at jeg var
vidne til spiren til det racehad og den folkeforfølgelse, som blev indpodet og
påtvunget det tyske folk af Adolf Hitler og hans nærmeste medarbejdere.
Efter en dejlig ferie ankom jeg sædvanen tro til København med blåbær og røgede
sild, så de derhjemme kunne få et pust af Bornholm.
Endnu vidste ingen, hvorfor jeg hellere ville have en stilling på en bondegård end
søge ind ved sygeplejen. Jeg trængte til forandring og ville væk fra byen, sagde jeg,
og det forstod de godt.
1. august rejste jeg så til Lolland, og da jeg ankom til Nakskov, blev jeg budt
velkommen af Hr. og Fru Stenstrup, der var kommet i deres gig for at hente mig.
Desværre regnede det, men med en opslået paraply undgik vi det meste af regnen.
Turen varede det meste af en halv time. Hr. Stenstrup var godt nok proprietær, det
lyder fint, men det betegner de betingelser, han drev gården på. Den skulle have en
vis størrelse.
Hr. og Fru Stenstrup havde mødt hinanden på en gård på Lisø, en lille ø ikke langt
fra, hvor de nu boede. Han var da forvalter og hun pige på gården. Det var ganske
jævne mennesker, der med slid og slæb opnåede at få deres egen gård. De havde 3
børn, Anny på 8, Ruth på 7 og Niels Christian på 1½ år.

Ruth, Anny og Niels Christian, da Gudrun besøgte Stenstrups i 1947
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Hr. Stenstrup med børnene på mælkevognen i 1947

Det var flinke folk, så det varede ikke længe, før jeg følte mig hjemme. Niels
Christian tog jeg mig af lige fra den første dag. Det var en stor hjælp for Fru
Stenstrup, for han var her og der og alle vegne, da han netop var begyndt at gå.
Desuden hjalp jeg til, hvor det nu kunne passe, men stå for maden ville jeg ikke, dog
hjælpe til havde jeg ikke noget imod.
Fru Stenstrup havde for vane lige før middag at smutte over til nabokonen og få en
sludder. Hun regnede nok med, at jeg ville tage mig af maden, men det gjorde jeg nu
ikke, så middagsmaden blev hver dag noget forsinket.
Småpigerne havde også deres pligter. De skulle se efter høns, ænder og gæs. Hønsene
gik frit omkring, ligeledes gæssene, der gik i samlet flok styret af en gase, man helst
ikke skulle komme for nær. Men ænderne var i bur, der kunne flyttes. Dette bur blev
flyttet et par gange om dagen. Dette skulle pigerne gøre foruden at samle æg, især
dem, hønsene lagde rundt omkring i haven. Om aftenen skulle de sørge for, at alt
fjerkræ kom i hus. Det var ikke lige nemt, der var altid et par høns, der var svære at
genne i ind. Til sidst så Fru Stenstrup efter, om der var lukket forsvarligt, så ræven
ikke kunne komme ind og forsyne sig.
En aften ankom et stort monstrum af en maskine til gården. Den kom fra en
nærliggende gård, hvor der dagen i forvejen var blevet tærsket. Maskinen, der blev
kaldt et tærskeværk, lavede en farlig støj, når den var i gang. Dette monstrum var
flere gårde fælles om, og dagen efter skulle det gå løs her på gården.
Den sommer, jeg var her på gården, havde vi det fineste høstvejr. I 3 uger skinnede
solen, så tærskeværket stod ikke stille en eneste dag på grund af regn. Alt gik
planmæssigt. Mændene fra de andre gårde hjalp hinanden, og konerne hjalp også til,
hvor det var nødvendigt, for mad skulle der til. Der var gang i køkkenet, den dag, det
var vores tur. Det var sjovt at være med til.
Jeg kunne mærke på Hr. og Fru Stenstrup, at det havde været en god høst, så mens
det endnu var godt vejr, tog vi sammen med nabofamilien i hestevogn til stranden
med mad og drikke og fik en dejlig dag ud af det.
Til gengæld havde vi ekstra travlt, da vi kom hjem, for nu skulle dyrene passes med
mad og vand, og køerne skulle hentes hjem fra marken, hvor de stod bundet.
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Jeg plejede at hjælpe pigerne med at flytte køerne et par gange om dagen, så der hele
tiden var græs nok til dem. Det gjaldt om at få tøjrpælen banket dybt ned i jorden, så
køerne ikke rev sig løs. Denne aften var de ikke til at styre, så sultne var de, så de
havde travlt med at komme hjem i stalden, og så brølede de på grund af de spændte
yvere. Ved fælles hjælp fik vi klaret dyrene, og snart sad vi omkring bordet trætte og
glade. Især snakkede pigerne løs om, hvad de syntes havde været det bedste ved
dagen, for sådan en feriedag var dengang en sjældenhed for en landmand og hans
familie.
Den nat vågnede jeg ved, at stuehuset rystede særligt voldsomt, så jeg blev helt
betænkelig, men huset holdt, og der faldt ingen engelske flyvere ned i nærheden.
Jeg vidste godt, at det var englænderne, der var på vej for at bombe Kiel, da jeg
havde oplevet det en gang før, men ikke så slemt som denne nat. Kiel lå kun 70 km
væk, så vi var jo nær på. Jeg var nu mest bange for de nedskudte flyvemaskiner, der
tit ramte Lolland. Jeg frygtede, at de ville ramme vores hus. Kiel blev tit
bombarderet. Og jeg, der troede, at der var fred og ro på Lolland!
Fødslen nærmede sig. En gang i oktober regnede jeg med, at det skulle være, så nu
måtte jeg snart skrive hjem om det. Det var ikke nemt at skrive, så det blev Ruth, der
først blev underrettet og så lod bomben falde. Far og mor tog det pænt efter først at
have sundet sig, skrev Ruth. Snart fik jeg brev fra mor, der havde travlt med at
skaffe babyudstyr, hvilket var vanskeligt i disse krigsår. Jeg selv måtte også til at
samle lidt sammen, så jeg lånte Fru Stenstrups cykel og tog en tur til Nakskov for om
muligt at redde mig nogle bleer. Jeg var heldig, hvad bleer angik, og et svøb blev det
også til. Det var ikke meget, men så kom Fru Stenstrup mig til hjælp. Hun havde
endnu lidt babytøj, fra da Niels Christian var lille, så nu var jeg lige dækket ind.
Her ude på landet, hvor der var ret fredeligt, fulgte vi nøje via radioen med i, hvad
der skete rundt om i landet, nu regeringen var gået af, og tyskerne havde fået mere
magt.
En morgen, endda på min fødselsdag, kom Hr. Stenstrup bestyrtet ind ved
morgenmaden og fortalte, at nu havde tyskerne taget politiet, og han, som havde en
bror ved politiet i Vejle, hvordan var det gået ham?
Mange havde fået et prej i forvejen og var undsluppet, men lige så mange blev taget
og senere sendt i koncentrationslejr, som flere ikke overlevede. Jeg tror nok, at hans
bror overlevede på den ene eller anden måde.
Senere gjaldt det jøderne. Ja, det var en slem tid for mange.
Fødselen var nu nært forestående, kunne jeg mærke. Den sidste måned var jeg
begyndt at spise havregrød med velbehag, hvilket undrede mig, da jeg ikke yndede
denne spise. Men hvad gør man ikke for barnets skyld?
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En dag kunne jeg næsten ikke gå for hæmorider, så hjemmesygeplejersken blev
tilkaldt for at lægge varme omslag på ondet. Et godt middel, for efter 2 dage var
smerterne væk. Det var mit første møde med en hjemmesygeplejerske.
Den 7. oktober var jeg inviteret til Knud og Agnethe Barfods bryllup, men måtte
melde afbud, da fødslen snart skulle ske.
Den 11. oktober kl. halv 12 om natten blev jeg mor til en dejlig dreng på 5 pund.
Fødslen var en af de nemme. Da vandet gik ved 10 tiden om aftenen, blev jeg hentet
af jordmoderen, da fødslen skulle foregå hos hende. Snart begyndte veerne. Læge
behøvede jeg ikke, blev vi enige om, da det så ud til at blive en normal fødsel. Jeg
fulgte jordmoderens anvisninger ved hver ve. Da hun var ved at ordne et eller andet,
fik jeg en voldsom ve, samtidig med at jeg udbrød: ”Nu sker det”.
Jordmoderen vendte sig om lige tids nok til at holde hånden mod barnets hoved, så
man ikke kunne kalde det en styrtfødsel, hvilket det nok alligevel var. da han i sine
første leveår græd så voldsomt, så han blev helt væk, men heldigvis snart kom til sig
selv igen. Lægen, jeg konsulterede desangående, spurgte mig, om han var født ved en
styrtfødsel, hvortil jeg svarede: ”Måske”.
Jeg blev hos jordmoderen ca. 14 dage, så kom Ruth og hentede mig. Inden vi tog
hjem, fik vi barnet døbt i Vesterskov Kirke. Ruth var gudmoder og svarede præsten,
at barnets navn var Mogens. Efter dåben bød jordmoderen på en dejlig frokost,
hvortil Hr. og Fru Stenstrup også var indbudt. De forærede mig en sød lille trøje i
dåbsgave.
At barnet blev døbt så hurtigt efter, fandt jeg mest praktisk; så skulle jeg ikke tænke
på det, når jeg var kommet hjem.
Jordmodens derimod fandt det helt rigtigt, da barnet nu kun vejede 4 pund, og hun
tvivlede på, at det ville overleve, især da jeg ikke havde mælk nok og var nødt til at
give flaske.
Turen til København gik fint. Jeg havde fået en flaske mælk med, da rejsen var lang,
og Mogens, som han nu hed, kun var et par uger gammel og på grund af sin vægt
skulle have mad hver 2. time.
Da han var ganske rolig, og Ruth og jeg gerne ville sidde lidt magelig, lagde vi
drengen op i nettet til de medrejsendes undren. Det var en kupè til 8 personer. Da vi
ikke hørte en lyd fra ham, har han nok ligget godt, så Ruth og jeg kunne sidde mere
bekvemt resten af turen.
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Hjemme ventede far og mor spændt på at se deres barnebarn. Hvad de tænkte, ved
jeg ikke, for han var ikke særlig pæn, han lignede mest en afpillet hare; men sød var
han. Nu gjaldt det bare om at få lidt sul på kroppen af ham. Det lykkedes ved at give
ham flaske hver 2. time, også om natten. Der havde jeg et vækkeur til at ringe, da
han aldrig selv gav til kende, når han var sulten.
Da Knuds kone, Agnethe, første gang så ham, bemærkede hun: ”Ja, køn er han jo
ikke”. Dertil tænkte jeg, at det kunne jeg godt selv se; men dejlig var han nu, og snart
var han hele familiens midtpunkt. Blot passede det ikke mor, når konen nede i
mejeriet spurgte til hendes barnebarn, for jeg var jo ikke gift, og hvem var far til
barnet? Men her kunne mor fortælle, at jeg kendte familien til barnets far i forvejen.
Jeg havde besluttet, at jeg godt kunne klare mig uden børnebidrag; men da Mogens
var et par måneder gammel, insisterede hans far, der også hed Mogens, på at se sit
barn. Bagefter meddelte han mig, at han ikke var hans far, og så blev jeg gal, for så
nemt skulle han ikke slippe.
Jeg ville nu gå rettens vej for at få afgjort fadderskabet. Den kendte advokat, Leo
Frederiksen, som mor kendte via Dansk Idrætsforbund, hvor mor var sekretær,
lovede at tage sig af sagen. Mogens blev erklæret fader til barnet efter en del
blodprøver og møder i retten. Nu skulle mit barn også have et andet navn, og valget
faldt på Jesper, som dengang var ret sjældent. Mogens kunne jeg desværre ikke
stryge, så han kom til at hedde Jesper Mogens Steen.
Jeg sov i den lille stue med Jesper. Her var kakkelovn, så sædvanligvis opholdt vi os
alle der, når vi ikke havde gæster, da stuen var nem at varme op. Pigeværelset og
kontoret var lejet ud. Der var kun far og mor hjemme. Knud og Lizzie var gift, og
Ruth boede i Studiestræde.
Jeg hjalp nu mor med husførelsen, samtidig med, at jeg passede Jesper. Det gjaldt jo
om at få ham til at tage på i vægt.
Da han kun drak lidt af gangen, brugte jeg en lille flaske, som han tømte hver 3. time.
Om natten ringede vækkeuret, og selvom Jesper sov trygt og han skulle vækkes, var
han flink til at tømme flasken.
Lidt efter lidt kom han op i vægt. Vejningen foregik på en køkkenvægt med et
spækbræt på.
Var jeg ikke hjemme, når han skulle have flaske, var det mor eller far, der gav ham
den. Især far nød at sidde og made Jesper, for det varede ikke længe, før han viste sig
at være et meget levende barn, der også voksede, så tøj skulle han også have. Her
gjaldt det om at være om sig. En dag kom mor med et fed hvidt bomuldsgarn, som
hun havde fået af Fru Jacobsen, hvis mand var manufakturhandler. Garnet
strikkede jeg bukser af.
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En dag kom visesangerinden, Karen Meyer, på besøg. Hende havde mor truffet i
byen en dag. Hun havde nogle bleer og kjoler, jeg kunne få. Derfor kom hun på besøg
hos os. På bleerne var der syet røde hjerter, ganske fint.
Da Jesper var en dreng og ikke brugte kjoler, blev de stoppet ned i bukserne. En af
mine gamle hjemmestrikkede uldbluser trevlede jeg op, og af garnet strikkede jeg et
par sparkebukser og en trøje. Det var dejlig varmt, men farverne var nu skrappe,
brun og orange. Ruth sagde, at han lignede en djævelunge, især når han var et stort
smil. Det gav jeg hende ret i, men det var den eneste sweater, jeg kunne undvære.
Mor fandt gamle frotte håndklæder, der kunne laves yderbleer af eller som kunne
bruges som ekstra underlag i sengen. Desuden fik alle førstegangsfødende
rationeringskort til en pakke med babytøj, som bleer, sengelinned mm. Alt af cellstof.
Efterhånden havde jeg tøj nok. At få nyt babytøj var en sjældenhed. Brugt babytøj
gik fra hånd til hånd, da det hurtigt blev for småt, til gengæld var det svært at få
bleer. Men udgiften til børnetøj var lille. Barnevognen, jeg købte, var brugt. Heri lå
Jesper det meste af dagen uden for vores opgang ned til Sortedamssøen
Da han blev stor nok til at sidde op, var han engang væk, da jeg skulle se til ham. Det
viste sig, at et par piger havde anbragt ham ved deres opgang, så han kunne se dem
lege. Derefter blev barnevognen lænket til en lygtepæl ligesom en barnevogn med en
lille pige fra naboejendommen.
Lidt før jul kom mor hjem fra byen og fortalte mig, at hun skulle hilse mig fra min
tidligere veninde, Inge Jensen, som jeg havde mistet forbindelsen med, efter at jeg
var blevet sygeplejerske. Hun var nu skilt fra skuespilleren Knud Rex og boede i
Livjægergade sammen med sin hushjælp, Frk. Schødt. De må have fået sig en
længere snak, for mor endte med at invitere Inge og Frk. Schødt til at holde juleaften
hjemme hos os, hvilket jeg syntes var en god ide, da hun var den eneste rigtige
veninde, jeg havde haft.
Hendes giftemål med Knud Rex var nok skyld i, at vi mistede forbindelsen. Der var
altid så meget ballade omkring Knud Rex, især i aviserne. Nogle havde truet ham pr.
brev, og andre blev beskyldt for at have sat ild til hans lejlighed, mens man mente, at
han selv havde gjort det. Engang fik jeg brev om at møde hos politiet. Spændt
troppede jeg op, hvad kunne det mon være? Det viste sig, at man ville have en prøve
på min håndskrift. Det fik de, mens jeg virkede ganske desorienteret, hvilket de har
kunnet mærke. Mere blev der ikke ud af det. Jeg havde ellers ikke set noget til Inge
og Knud Rex i den periode, hvor han følte sig forfulgt og blev omtalt i aviserne. Da
politiet var indblandet og gjorde alt for at opklare, hvor trusselsbrevet kom fra, var
jeg en mulighed, da jeg kendte begge. Men Knud havde jeg kun set, når jeg hentede
Inges søn for at tilbringe dagen sammen med ham og min sygeplejekammerat, Mary
Villain, der havde sin søsters søn. Det gjorde vi ofte.
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Da vi ikke skulle være ret mange juleaften, passede det udmærket at få Inge og Frk.
Schødt til at fejre den sammen med os. Inge og jeg havde meget at snakke om og ville
nu ses af og til. Men efter jeg flyttede fra byen, tror jeg, at vi kun sås en gang til, og
det var i Vallø. Her husker jeg, at hun undrede sig over, at jeg kunne klare mig med
så få penge, som jeg tjente. Det kunne hun i hvert fald ikke. Hertil svarede jeg intet
men tænkte: ”Dine ønsker er jo større end mine. Derfor.”

Gudrun og Jesper i 1945

En formiddag i marts måned 1945, da jeg var i gang med at gøre godt rent i
køkkenet, blev jeg ret forskrækket ved lyden af en spitfire. Den fløj ganske lavt hen
over os, kunne jeg se på den smule himmel, der var at se fra vores køkken. ”Hvor
frækt at flyve så lavt”, tænkte jeg, da jeg troede, det var en tysker. Men da den et
øjeblik efter kom drønende endnu nærmere over huset, blev jeg ret bange, da vi
boede på 4. sal.
Hurtigt fik jeg fat i Jesper, der undtagelsesvis endnu var oppe, pakkede en dyne om
ham, og mens jeg skyndte mig ned ad køkkentrappen, lød luftalarmen. Nede i
beskyttelsesrummet var der allerede en del beboere samlet, alle temmelig bestyrtede,
da luftalarm om dagen sjældent forekom. Jeg husker, at jeg undskyldte mig med, at
denne gang turde jeg ikke blive oppe, for når der lød alarm om natten, var der ingen,
der gik i kælderen.
Senere fik vi over radioen at vide, at engelske flyvere havde bombarderet Shellhuset,
hvor Gestapo holdt til, og hvor de danske fanger sad fængslet, mens de blev afhørt.
Mange af fangerne var heldige at slippe bort under den forvirring, bombardementet
skabte, især de, der var i forhør, mens de, der sad i fængsel øverst oppe, blev dræbt
eller såret. Det skete for en af Elisabeths brødre, der efter et længere ophold på en
tysk sygeafdeling, døde, uden at familien måtte besøge ham.
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Nede i kælderen snakkede vi om, hvad der mon var sket, for nu var alt roligt, så da
afblæsningen lød, skyndte vi os op for over radioen at få nærmere besked.
Snart dukkede mor op efter at have siddet i beskyttelsesrum inde i byen. På vejen
hjem havde hun hørt, at Den franske Skole på Frederiksbergs Allè var blevet ramt,
og nu hørte vi i radioen, at Den franske Skole og mange af husene på Maglekildevej
var blevet ramt.
Der var også mange dræbte, især på Den franske Skole. Mor tænkte straks på
Moster og Onkel Hagen, der boede på Dr. Primesvej med udsigt ned over
Maglekildevej og på Astrid Pedersen, der boede lige bag Den franske skole på
Maglekildevej. Men hun var nok på arbejde i Nationalbanken, hvilket hun også var.
Hun ringede i løbet af eftermiddagen til mor og fortalte, at der var faldet en bombe
ned i huset, hvor hun boede, så der måtte hun ikke bo. Hun måtte ikke engang
komme i nærheden af huset, havde man meddelt hende. Mor sagde, at hun var
velkommen til at bo hos os, da kontoret ikke var lejet ud for øjeblikket. Astrid, der
havde fået flere tilbud, ville nu helst bo hos os, så hun tog med tak imod tilbuddet.
Men vi måtte vide, at hun ingen bagage havde med, ikke engang en tandbørste,
hvortil mor svarede, at det klarede vi nok. At Jesper og jeg netop boede i værelset,
blev ikke nævnt. Vi flyttede omgående ind i den lille stue og gjorde værelset klar til
Astrid.
Det blev en mærkelig aften. Astrid var ikke til at kende, så rystet var hun efter alt
det, hun havde været ude for den dag. Mor gik nu i gang med at finde nattøj,
toiletsager som tandbørste, og hvad Astrid ellers kunne få brug for i løbet af natten.
De følgende dage gav vi eller lånte vi hende, hvad hun netop stod og manglede. Det
var mange gange ting, man ikke før havde tænkt over kunne være så nødvendige.
Næste dag fik vi over radioen at vide, at en af de flyvemaskiner, der havde
bombarderet Shellhuset, var faldet ned i Fælledparken, da tyskerne havde ramt den.
Det må have været den, der fløj over vores hus. Hvor nemt kunne den ikke have ramt
os!
De første dage, Astrid boede hos os, talte vi meget om ulykken. Hun kom hele tiden i
tanke om noget, hun stadig havde. Sin nye frakke, som hun havde haft på den dag.
En god bekendt, der boede sammesteds, var kommet af sted i sin gamle frakke.
Cyklen var ikke blevet ramt. Det nye korset var til reparation.
En overgang tænkte hun mest på alt det, hun havde mistet efter sin nyligt holdte 50
års fødselsdag. Der var ekstra kaffemærker, særlig skattet her under krigen, og alle
gaverne, især et billede af en Skagensmaler, som vi havde haft og givet hende; et stort
ønske, som nu var tabt for altid. Og så kom hun pludselig i tanke om alle de fotos,
hun i tidens løb havde taget og en masse værdier, der gav hendes liv mening.
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Da Astrid endelig fik lov til at tilse sin lejlighed, fik hun et chok, for ud af hendes
hoveddør kom en mand bærende på hendes radio. Da han så hende, sagde han blot,
at nu kunne hun gå ind og tage resten. Der var endda sat vagt på hele området.
Astrid kunne altid se de lyse sider; der skulle meget til at få hende til at tabe modet.
Men den aften var hun helt slået ud. At folk kunne være sådan! Der var også andre,
der havde haft besøg, så området fik ekstra vagt på.
Mor underviste i blindskrift på Københavns Aftenskole. Da hun havde 2 hold på
samme aften, fik hun mig til at møde på det sene hold fra 8-10. Så var hun ikke alene
på hjemturen, da der tit blev skudt i gaderne, eller der forekom andre voldsomheder
lige inden spærretiden kl. 11. ”Og så fik jeg også lært blindskrift”, som mor sagde.
Da far og mor godt kunne passe Jesper, søgte jeg en stilling som sygeplejevikar på en
privat klinik i nærheden af Østerport Station. Klinikken lå på 2. sal i en af de store
flotte ejendomme nær ved stationen. Den bestod af 2 6-værelses lejligheder, der var
indrettet som en rigtig sygeafdeling med operationsstue, og til patienterne var der
enestuer, 2-sengsstuer og 4-sengsstuer, for foruden fødsler blev der også fortaget
mindre operationer. Klinikken lededes af en overlæge, desuden var flere læger
tilknyttet. Personalet bestod af en oversygeplejerske, der boede på selve klinikken, et
par faste assistenter og ved topbelægning en vikar. Det var her, jeg trådte til, da jeg
savnede sygeplejegerningen og gerne ville tjene nogle penge.
Da jeg mødte op, ventede jeg at træffe oversygeplejersken på sit kontor, men nej, hun
lå inde i sin seng, og mens personalet stillede sig rundt om sengen, gav hun hver
enkelt besked om, hvordan natten var forløbet. Jeg skulle hjælpe til inde på stuen
med de nyfødte børn. Her lå 4 kvinder med hver deres nyfødte i en vugge ved siden af
sengen. Børnene blev kun flyttet, hvis de var alt for urolige.
Jeg kom hurtig ind i arbejdsgangen. Den var ikke meget forskellig fra, hvad jeg var
vant til. Her betalte man efter, hvad man fejlede, og billigst var det at ligge på 4sengsstuen.
Jeg havde mest at gøre med nybagte mødre, der som en naturlig ting interesserede sig
for, om deres børn fik mælk nok og hvis ikke, hvad man så skulle spise for at få mere
mælk. Havresuppe skulle være godt, så på flere af bordene stod der havresuppe. Ved
en stuegang spurgte en af lægerne, hvad al den havresuppe skulle gøre godt for?
Mere mælk fik de ikke, de tog snarere på i vægt.
Havde man ikke mælk nok, kunne man få modermælk fra en større fødeklinik.
Men her på klinikken fandt kvinderne på at hjælpe hinanden. På en 4-sengsstue lå en
moder, der havde mælk til 2. Da hun så hørte, at der på en af enestuerne lå en moder,
der ikke havde mælk nok, blev man enige om, at hende med den megen mælk kunne
amme det barn, der ikke fik mælk nok. Alt dette skete, uden at personalet vidste
noget. Mødrene var endda fra et højere samfundslag. Hvad det hele endte med,
husker jeg ikke, men snakket om det blev der.
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Da jeg havde delt arbejdstid, kørte jeg hjem i mine fritimer for at tage mig af Jesper,
der lå i sin barnevogn. Var der ingen hjemme, lå der en seddel, hvorpå der stod: jeg
er sulten eller jeg er mæt, så vidste jeg besked.
Vikarjobbet varede nu kun i ca. 6 uger, men så havde man prøvet det.
Da far på grund af krigen ikke havde noget at handle med, kørte han lange cykelture.
Jeg troede, at det var for at få tiden til at gå. Det var det også i begyndelsen, men da
alt tydede på, at krigen snart var slut, og man frygtede for, hvorledes tyskerne ville
tage nederlaget, så begyndte far at se på huse oppe i nærheden af Roskilde Fjord. Det
blev i Jyllinge, han fandt et hus, som også mor kunne lide. Det var ikke noget
sommerhus, men beregnet til helårsbeboelse. Da huset var stort nok til 2 familier og
den ene lejlighed var lejet ud til en kunstmaler, der boede der fast hele året, kunne vi
roligt købe det og bo der, når vi havde lyst.
Huset havde en 1. sal med 2 altaner. Der var have rundt om også på den anden side af
vejen, der hed Havnevej og førte langs Roskilde Fjord ned til havnen, hvor fiskerne
holdt til, så der var altid et vældigt leben.
”Hvordan kommer man dertil?” Spurgte jeg. Far cyklede jo, men jeg skulle have
barnevognen med. Der var toget til Roskilde og så bus videre til Jyllinge; men bussen
tog ikke barnevogne med. Så var der Frederiksundstoget. Stod man af i Stenløse, var
der kun 7 km at gå til Jyllinge, så den vej blev min foretrukne. Til sidst glædede jeg
mig til turen. Den føltes ikke så lang, når man havde barnevognen at støtte sig til.
Lidt før påske tog jeg for første gang sammen med Jesper til vort nyerhvervede hus
for at give det en ordentlig omgang rengøring, så det kunne indvies i påsken.
Mor og far havde været deroppe et par gange for at se, hvilke møbler, der skulle til,
så mor gik på auktion. Lige noget for hende, men da det blev dyrere, end hun havde
regnet med, far tjente jo ingen penge dengang, lånte jeg hende 1000 kr., da jeg havde
en del på bankbogen.
Far havde opdaget, at der boede en vognmand i huset ved siden af vores. Han havde
en lastbil med gasgenerator, så han sørgede for, at vi fik møblerne kørt til Jyllinge.
Da far og mor kom, var jeg næsten færdig med at gøre huset rent, så Påsken brugte
vi til at indrette huset.

Gudrun og Jesper i Jyllinge i 1945
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Var vejret til det, gik vi på opdagelse i haven, der bagtil skrånede op ad en bakke, og
jorden på den anden side af vejen ville mor dyrke grøntsager i. Alt i alt blev vi enige
om, at far havde gjort et godt køb.
Jesper lå for det meste i barnevognen ude i haven og var nem at passe, da vi ikke
skulle ned fra 4. sal, hver gang han skulle have mad eller skiftes.
Huset, der ikke var noget sommerhus, kunne bebos hele året, da der var kakkelovne
og komfur. Det sidste brugte vi kun i kolde perioder, ellers brugte vi primus, og
senere gik vi over til el.
Far tog tit herop alene, og inden længe kom han i snak med fiskerne på havnen. Da
han var god til at fortælle, blev han snart en af dem.
Far var gammel roer, så da der senere hen blev en robåd med sejl og sænkekøl til
salg, købte han den. Nu havde vi også båd, og far og mor blev medlem af Jyllinge
Sejlklub.
Det viste sig senere, at købet af huset i Jyllinge ville gøre tilværelsen fremover mere
indholdsrig for far og mor og mere spændende for os; især blev det et dejligt otium
for far og mor. Det holdt dem unge til langt op i årene.

Morfar og Jesper i Jyllinge i 1945

Tilbage til 1945 i København, hvor der stadig blev skudt i gaderne, og hvor man blev
vækket om natten af eksplosioner, der ødelagde fabrikker og forlystelsesetablissementer. Her savnede man Jyllinges fred og ro. Og dér var der heller ikke
udgangsforbud om natten.
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En dag i slutninger af april mødte jeg Elisabeth Prior, min sommerveninde, lige
udenfor Østerport Station. Hun spurgte, om jeg ville med ned på perronen, for der
holdt netop nu toget med danske og norske fanger, som på den svenske grev Folke
Bernadottes initiativ ved Røde Kors og De Hvide Bussers hjælp var blevet hentet ud
af de tyske koncentrationslejre, inden det var for sent. Ved den dansk-tyske grænse
ventede der tog, der skulle køre dem til Sverige, da der endnu var krig i Danmark.
De næste par timer ville toget holde stille, mens det fik bragt forsyninger, og folk
forhørte sig om eventuelle pårørende.
Det var det, Elisabeth havde i sinde, derfor vidste hun, at toget ville standse på
Østerport.
Det var en mærkelig oplevelse.
Nu måtte krigen da snart være forbi, for så vidt vi vidste, var hele Tyskland besat
med amerikanske, engelske og russiske soldater.
Så en aften, da jeg var gået tidligt i seng og lå og hørte radio, lød det meget
højtideligt, at tyskerne havde overgivet sig, så alle besatte lande var frie, også
Danmark.
Der blev glæde i hele landet, da budskabet havde lydt d. 4. maj om aftenen ca. halv 9.
Snart dukkede folk op på gaderne. Sporvognene var overfyldte, folk stod og hang
uden for på trinene, snakkede med hinanden. Alle skulle ind på Rådhuspladsen, hvor
Politiken sendte sin løbende vægavis, så man fik de sidste nyheder. Ikke bare her,
men i alle landets byer samledes folk.
Hos os havde mor, Ruth og Astrid travlt med at komme ned på gaden og opleve
denne aften sammen med andre. Far var i Jyllinge, og jeg skulle passe Jesper, så jeg
fulgte begivenhederne over radioen, mens jeg rullede alle mørklægningsgardinerne
op, og det var endnu lyst udenfor. På den anden side af Sortedamssøen kunne jeg
skimte byens tårne, og i husene overfor blev der tændt lys i vinduerne, så jeg fik
travlt med at finde stearinlys frem, så vi også fik lys i vinduerne. Det så ganske
festligt ud med de mange stearinlys, der lidt efter lidt tændtes rundt om i husene.
Det blev sent, før mor, Ruth og Astrid kom hjem, og endnu senere inden vi kom i
seng, for over teen fik jeg at vide, hvorledes københavnerne havde vist deres glæde og
jubel over, at krigen endelig var slut ved at fylde sporvognene til bristepunktet uden
at betale, omfavne hinanden og falde i snak med hvem som helst. Folk opførte sig
som gale og grinede højt af ingenting. Ja, mange pudsigheder fik jeg fortalt.
Det blev en aften, man sent ville glemme.
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Dagen efter var hævnens dag. Sådan så det i hvert fald ud. Frihedskæmpere overalt.
Flere, end der i virkeligheden havde været, mente man. Disse havde travlt med at
opsøge værnemagere, og hvem man ellers havde mistanke om havde hjulpet
tyskerne. Stående eller siddende i lastbiler blev disse kørt gennem gaderne hen til
opsamlingsstederne til spot og spe for befolkningen; mange var endda uskyldige.
Piger, der havde plejet omgang med tyskerne eller havde tabt deres hjerter til dem,
fik håret klippet af på åben gade, hvilket meget få overvandt psykisk. Nej, det var
ikke sjovt at komme på gaden de efterfølgende dage. Meget af det, der foregik, var
retfærdigt, men måden, det blev gjort på, var ikke det danske folk værdigt, syntes
mange.
Til gengæld forsvandt tyskerne uden megen modstand. På landevejene gik de i lange
rækker, læsset med pakker, som de måtte aflevere ved grænsen. Så megen besvær til
ingen nytte.
Jeg gik nu derhjemme og skulle finde på noget, da mor en dag så i avisen, at en
landinspektør i Frederiksværk søgte en husholderske. Det måtte være noget for mig,
mente hun. Jeg kunne jo søge stillingen, indvilligede jeg i og håbede, at jeg ikke fik
den, da jeg ikke følte mig kompetent nok; men jeg fik stillingen. Jeg skulle jo også se
at klare mig selv og Jesper, især hvad madlavningen angik; men mor var optimist, så
jeg ankom 1. juni hos landinspektør Jervel, der boede i en dejlig villa med have, som
lå i den vestlige udkant af Frederiksværk.
Han var ugift; men havde en veninde, Ditte, der lige var kommet hjem fra USA, hvor
hun under krigen havde været sekretær hos ambassadør Kaufmann i Washington.
Kaufmann havde under hele krigen på eget initiativ styret Danmarks
udenrigspolitik, hvilket gav vores land et godt renomè, men ikke huede de danske
politikere, selvom det var til landets bedste. Man gør ikke noget på egen hånd her i
landet.
Huset var stort med et par soveværelser ovenpå med tilhørende bad og toilet.
Nedenunder var der foruden 2 stuer, køkken, gange og nogle smårum, et meget stort
kontor, hvor landinspektøren ved hjælp af en landmåler og to kvindelige
kontorassistenter udførte sit erhverv.
Det var egentlig en let stilling med megen frihed og tid til Jesper, efter jeg var
kommet ind i husets rytme. Landinspektøren var ofte på farten, så jeg skulle kun
lave mad til mig selv og Jesper. Alt var på mærker eller ikke til at få, og madlavning
var jo ikke lige mig, men en kogebog havde jeg, så den blev flittigt brugt.
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Mens jeg om formiddagen havde travlt med det huslige, lå Jesper i barnevognen ude
i haven, anbragt under et træ, hvis blade han morede sig over, når de bevægede sig.
Han var anbragt, så personalet på kontoret kunne holde øje med ham. Alle på
kontoret var glade for Jesper. Dette gjorde, at jeg hurtigt lærte dem at kende og
besøgte dem udenfor kontortid; især en af pigerne, der boede på et lejet værelse nede
ved Stålvalseværket. Hun viste mig, hvilke butikker, der havde de bedste varer.
Frederiksværk kendte jeg egentlig ikke. Jeg havde kun været der, da far og jeg
besøgte Ruth den 9. april, da hun var på rekreation på Arresødal. Jeg fandt nu ud af,
at det var en hyggelig by. Særlig kønt var der langs åen, der løb gennem byen.
Ganske tilfældigt mødte jeg 2 af mine skolekammerater. Den ene, Karen Heegård,
var en af mine studenterkammerater. Nu gift med en kemiker, hvad hun også selv
var. Begge var ansat på Stålvalseværket, dengang byens største arbejdsplads. Hende
besøgte jeg ind imellem. Den anden, jeg traf, Birgit Nandrup, havde jeg gået sammen
med i den klasse, jeg kom ned i, efter jeg havde været væk fra skolen et år. Senere
kom jeg op i min gamle klasse igen.

Jesper i haven i Frederiksværk med kontorpersonalet

En dag fik jeg brev omadresseret hjemmefra, der indbød mig til 10 års
studenterjubilæum i slutningen af juni på Bellevue Strandhotel, samme sted, som vi
havde holdt studenterfest for 10 år siden. Det ville være alle tiders, tænkte jeg, men
hvad med Jesper? Det blev ikke noget problem, da en af pigerne på kontoret,
Kirsten, hellere end gerne ville passe ham. Hun boede på skolen i Vipperød, hvor
hendes far var førstelærer.
Det blev en dejlig aften. Vi var der næsten alle 28, på nær en 2-3 stykker, der nu
boede i udlandet. Trods det, at vi ikke havde set hinanden i 10 år, skulle man tro, at
det kun var et par dage siden, sådan gik snakken. På skift fortalte vi, hvad der var
hændt os i de forløbne 10 år, og vi blev enige om, at vi fremover ville mødes hvert 5.
år.
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Da jeg vågne næste morgen hjemme hos far og mor, hvor jeg havde overnattet, havde
jeg en slem migræne, så det var mig umuligt at cykle den lange tur til Frederiksværk.
Cyklen var jo mit foretrukne transportmiddel. Først den næste morgen var jeg i
stand til at køre. Heldigvis havde Kirsten intet problem haft med at passe Jesper, hun
havde snarere nydt det.
Ærgerligt, at jeg tit får migræne, når jeg glæder mig til et eller andet, men denne
gang havde den været særlig slem.
Da det blev rigtig sommer, havde jeg lejlighed til at tage til stranden med Jesper, som
nu var 10 måneder og ved forskellige hjælpemidler kunne sidde oprejst i en cykelstol
foran på min cykel.
Liseleje, som lå lige ud til Kattegat, var den nærmeste by med klitter og fin bade
strand. Her nød Jesper at sidde i vandkanten og pjaske i vandet, og han var ikke spor
bange, når jeg bar ham længere ud i vandet og prøvede at få ham til at stå på
bunden; gå kunne han ikke endnu.

I løbet at sommeren blev han så glad for vandet, at han skubbede sig på enden ud i
det, hvis jeg ikke holdt øje med ham.
En tur til Jyllinge, der kun lå 15 km borte, blev det også til. Jesper klarede turen fint,
han fik endda en lur undervejs; men jeg havde også gjort mit til, at han skulle sidde
godt, da turen var lovlig lang for en lille fyr på 10 måneder, der knapt kunne gå
endnu.
Jeg havde nu ikke fri hele tiden, hvad det foregående godt kunne lyde som om. Den
daglige husførelse var nem, men ind imellem kom der opgaver som at stryge en
skjorte; det havde jeg ikke prøvet før, men det gik nogenlunde.
Men en dag skulle jeg stryge en manchetskjorte. Det gik slet ikke, så da jeg havde
strøget den 3 gange, afleverede jeg den på et vaskeri. Her gav man mig den tilbage fin
og uden folder. Glad var jeg, selvom jeg selv måtte betale for det.
En dag havde landinspektøren fået et stort stykke oksekød. Det var vist noget, man
sjældent fik fat i den gang. Kødet havde han fået af en kendt københavnerkok, som
han havde inviteret til middag sammen med sin veninde Ditte.
Middagen skulle jeg nok klare uden problemer, nu jeg havde kødet, mente jeg; men
der tog jeg fejl. Alt gik godt, blot ville kødet ikke blive mørt. Jo mere jeg stegte det, jo
tørrere blev det, men ikke mørt. Det skulle nok være behandlet på en anden måde.
Til sidst serverede jeg kødet, som det var. Hvad kokken mente om det mishandlede
kød, fik jeg ikke at vide, men at der var blevet snakket om det, er jeg sikker på, især
da det skulle være et godt stykke kød.
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Jeg var så småt begyndt at se mig om efter en stilling i sygeplejerskernes fagblad. Jeg
kunne godt tænke mig at blive hjemmesygeplejerske på landet, men man skulle være
elev først, mente jeg, da jeg i fagbladet så, at man søgte en elev til hjemmesygeplejen
på Amager. Derfor forhørte jeg mig om stillingen, som viste sig at være det eneste
sted i landet, hvor man kunne blive elev. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle søge en af
de ledige stillinger, da man ikke behøvede at være elev først.
Jeg sagde nu min stilling op, hvilket passede landinspektøren godt, da hans veninde
Ditte snart ville flytte ind hos ham.
Nej, sådan en stilling var ikke noget for mig, selvom jeg havde haft det godt. Inden
jeg rejste, fik jeg plukket en masse brombær nede ved Arresøen. Det blev til
brombærsyltetøj. At sylte var noget, jeg var god til, og det var det sidste, jeg lavede,
inden Jesper og jeg tog tilbage til København.
Nu fik jeg travlt med at se efter stillinger i vores fagblad. Der var kun få stillinger
som hjemmesygeplejerske. Der var èn i Glenøre ved Limfjorden i nærheden af Inger
Dalsgård, en skolekammerat. Hende skrev jeg til, men hun frarådede mig at søge
den, da befolkningen der var meget indremissionske.

Tiden, inden jeg fik en stilling, benyttede jeg til sammen med Jesper at besøge nogle
af mine veninder. En af dem var Karen Tulinius, som jeg traf til 10 års jubilæet. Hun
var nu gift og hed Løhren til efternavn. Hun boede på HC Ørstedsvej, og hun havde
en dreng, der var lidt ældre end Jesper. Mens vi voksne snakkede sammen, sad
drengene ved siden af hinanden. Pludselig hylede Jesper, da Karens dreng Villy
havde slået ham oven i hovedet, så vi måtte tage os af det. De var for små og ikke
vant til andre børn.
Eftermiddagen gik hurtigt, og det var ikke sidste gang, vi sås.
Min sygeplejekammerat, Mary Villain, fik også mit besøg. Hun var nu gift med
forfatteren Johannes Wulff, hvis første kone var død af tuberkulose. De boede i
udkanten af Hareskovby i en villa med en stor have. De havde allerede 2 drenge, dvs.
den ældste, Carsten på 7 år, var Johannes Wulffs søn. I fællesskab havde de en dreng
kaldet Lillebror på Jespers alder. Da de senere fik en dreng til, blev denne kaldet
Mindste.
Jesper og jeg kom allerede til middag. Jeg kan huske, at vi fik brødsuppe med
flødeskum. Det havde jeg aldrig smagt før, men det smagte godt. Vi tog først hjem
hen på eftermiddagen. Mary og jeg hyggede os altid dejligt sammen.
Det ville nok vare flere år, før vi næste gang sås.
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Hver gang fagbladet kom, blev stillingsannoncerne omhyggelig gennemlæst. Endelig
var der èn, som tiltalte mig. Stillingen var på Sjælland i nærheden af Korsør. Det var
Sygeplejeforeningen Vemmelev-Hemmeshøj Kommune, der søgte en
hjemmesygeplejerske til d.1. december. Til stillingen hørte hus og have beliggende i
landsbyen Hemmeshøj. Det lød så godt, at jeg søgte stillingen. Så vidt jeg husker, fik
jeg den, uden de havde set mig. At jeg havde Jesper, tog de sig ikke af. For dem betød
det nok noget, at nu var stillingen endelig besat.

Hjemmesygeplejerske i Hemmeshøj

Jesper kunne være hos Knud og Nete, indtil jeg havde fundet mig til rette. Så var der
bare at anskaffe de nødvendige møbler og husgeråd. Noget fik jeg hjemmefra, andet
købte jeg bl.a. et stort klædeskab på auktion.
Næste dag tog jeg toget til Forlev stationsby i den kommune, som jeg skulle bo i. Her
blev jeg modtaget af formanden, der bød mig på middag, inden han kørte mig ud til
mit nye hjem.
Det var et hvidkalket hus med have beliggende midt i landsbyen Hemmeshøj. Her
startede mit liv som hjemmesygeplerske.
I 1947 kom jeg til Vallø, og i 1952 blev jeg gift og flyttede til Herfølge, hvor min mand
Ferdinand boede. Jeg måtte nu holde op som hjemmesygeplejerske i Vallø, da det
krævedes, at man boede i sognet.
I 1953 blev jeg ansat i Herfølge og virkede her til 1980, da jeg i en alder af 64½ år
kunne få førtidspension.
Senere hen fik jeg min gang på Herfølge Lokalarkiv for at lære gotisk håndskrift.
Det gjorde jeg, fordi jeg af og til stødte på gamle familiebreve med denne håndskrift.
Lederen af Lokalarkiverne i Køge kommune, Birte Brock, bad mig gentagne gange
om at skrive om min tid som hjemmesygeplejerske.
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Først da mit syn var blevet så dårligt, at jeg ikke kunne læse, fik jeg tid til at skrive,
for udviklingen inden for hjemmeplejen var virkelig noget at skrive om.
Og i året 2004 udkom bogen ”Hjemmesygeplejen på landet 1945-1980” redigeret af
Dan Jensen og udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge og Sædder Sogne.

