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Tog fra Københavns Hovedbanegård til Esbjerg.
Færge fra Esbjerg til Harwich.
Tog fra Harwich til London.
Hentet i bil fra London til New Malden ved Kingston upon Thames

.
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Min ungdom
En af de første dage i oktober år 1935 kørte toget meget langsomt ud fra
Hovedbanegården, mens jeg vinkede til familie og venner, der var mødt op for at
tage afsked og ønske mig lykke på rejsen.
Snart var de ude af syne, og nu havde jeg kun mig selv at stole på og ingen at
spørge til råds. Der var heller ikke nogen til at fortælle mig, hvad jeg måtte og ikke
måtte.
Jeg skulle tiltræde en stilling som stuepige i England. Jeg havde jo altid villet ud at
rejse, når jeg var færdig med skolen, og da mor så en annonce i avisen, hvor en
familie i England søgte en kokkepige og en stuepige, ansøgte hun stillingen som
stuepige på mine vegne.
Det betryggende ved annoncen var, at man skulle henvende sig til en Hr. Jespersen
ved Politikken. Han kendte familien. Det var jo sin sag at søge en stilling i udlandet
uden at vide, hvad man gik ind til.
Nu var jeg så på vej. I Esbjerg skulle kokkepigen støde til, og da vi skulle dele
kahyt, var det ingen sag at finde hinanden. Vi var begge spændte på at mødes, for
vi skulle jo være sammen et helt år. Hvis vi rejste før, fik vi ikke rejsen betalt.
Dengang kostede rejsen til England 75 kr.
Kokkepigen hed Esther Pedersen, og hun kom fra Otterup på Fyn. Hun var ca. 23
år, og det viste sig, at hun var en dygtig kokkepige, der var startet som lillepige på
et af de fynske godser og endt som herskabs-kokkepige. Jeg derimod vidste intet
om, hvad der krævedes af en stuepige, til gengæld kunne jeg en del engelsk, og det
kendte hun intet til.
Vi opholdt os mest i kahytten bortset fra spisetiderne, og da vi nåede Harwich og
derefter sad i toget til London, hvor vi ville blive afhentet, kendte vi hinanden og
var glade for at være to og regnede med, at ved fælles hjælp skulle det nok gå.
Vi var ikke meget værd, da vi stod på perronen og ivrigt kiggede os omkring. Men
så blev vi tiltalt af en dame og en herre. De ville vide, om vi kom fra Danmark, og
hvad vi hed. Da svaret var tilfredsstillende, hilste vi på hinanden, og de
præsenterede sig som Mrs. Lougee og hendes søn, Mr. Grafton.
Sønnen skaffede hurtigt en drager til vore kufferter. Dengang vrimlede perroner
med dragere, som det var svært at slippe for, hvis man selv ville bære sin bagage.
De kom endda helt ind i kupeerne.
Nu gik det ud til bilen, hvor deres chauffør tog imod kufferterne og anviste os vore
pladser, hvorefter det gik mod New Malden, en mindre by ca. 1 times kørsel syd
for London.
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Huset så imponerende ud. Vore værelser lå på øverste etage, hvortil
man kom ad en bagtrappe.
Efter at chaufføren havde bragt os vor bagage, og vi havde nettet os lidt, blev vi
budt på en kop te med mere.
Vi hilste nu på husets herre, Mr. Lougee og endnu en søn, den yngste. Han hed Mr.
Malcolm. Senere fandt vi ud af, at ægteparret var henholdsvis 70 og 65 år og
sønnerne omkring de 20.
Herren, som vi skulle kalde Master, havde en ledende stilling ved en af Londons
aviser. Her var også den yngste søn ansat, men under uddannelse. Mr. Grafton var
lægestuderende ved Sct. Thomas Hospital. Fruen skulle vi kalde Madam (maam).
Igen oppe på vore værelser var sengen det, vi mest trængte til.
Da vi kom ned i køkkenet næste morgen, var fruen og hendes mand der. Han
skulle først møde senere på formiddagen, mens sønnen, Malcolm, mødte temmelig
tidligt.
Da der hen på formiddagen kom en mand i flot uniform for at hente Mr. Lougee,
viste det sig, at det var den samme, der havde hentet os aftenen i forvejen.
Privatchauffør havde de, og bilen var en Rolls-Royce. Så havde jeg kørt i RollsRoyce for første og også sidste gang; men støvsuge den indvendig et par gange blev
det dog til.
Huset, hvor jeg nu skulle bo og arbejde, var en flot herskabsvilla i 3 etager. Den 3.
bestod af to værelser med trappe imellem. Her skulle Esther og jeg bo. Værelserne
havde en pæn størrelse.
Huset hed Keston og vejen Westbury Rd. Det lå i et mondænt villakvarter i
udkanten af Malden. Huset lå midt i en stor have.

Fortil var en garage til Rolls-Roycen og en pæn forhave.
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Haven bagtil var meget smuk med en dam, hvori der svømmede guldfisk.

Desuden var den fuld af blomster; især lagde man mærke til et rosenespalier.
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Til at passe haven og andre udendørsfaciliteter havde man en gartner.
Fra forhaven førte en mindre gang hen til hoveddøren, hvis håndtag og skilt blev
pudset og de to trappetrin udenfor poleret med rød bonevoks hver dag. Flot så det
ud, når jeg betragtede mit værk.
Ad døren kom man ind i en stor hall med døre til begge sider. Dørene til venstre
førte henholdsvis til en stor dagligstue, Lounge, og en spisestue med udgang til en
haveterrasse, der næsten aldrig blev brugt.
På højre side for enden af hallen lå fruens kabinet, derefter kom køkkenet med
opvaskerum og spisekammer.
I køkkenet, der var meget rummeligt, opholdt vi os for det meste.
Fra køkkenet var der adgang til en mindre gård med udgang til både forhave og
baghave. Denne indgang skulle personalet og de handlende benytte.
Tilbage i hallen udenfor døren til køkkenet lå strygestuen, og ved siden af,
indbygget i trappen, der førte ovenpå, var et stort skab. Det indeholdt alt sølvtøjet,
der blev brugt ved festlige lejligheder.
Ovenpå lå herrens og fruens soveværelse med tilhørende påklædnings - værelse, så
badeværelset med særskilt toilet. Ud til haven lå Graftons værelse med balkon.
Herude stod hans seng om sommeren, når vejret var til det. Ved siden af Grafton
boede Malcolm.
Et gæsteværelse har der nok også været, men det kan jeg ikke huske, da vi ikke
havde liggende gæster.
En anden trappe førte fra køkkenet op til denne etage og videre op til vore
værelser.
Centralvarme var der i alle værelserne. I dagligstuen var der en kamin, Som der
desværre tit blev tændt op i for at skabe hygge lige inden sengetid.
Så næste dag ventede der mig et større arbejde med at rense ud, pudse messing og
polere fliser.
Men meget hjemme var familien nu ikke; kun Madam og hendes 3 cockerspaniels,
en mor og hendes to store hvalpe. De var alle godt i stand.
Det blev Esthers arbejde at sørge for dem, men jeg havde mit hyr med dem, når de
fòr op ad trappen til 1. sal og ned igen, så det rigtig støvede.
Madam var helt tosset, hvis der lå støv nogen steder.
Efter en uges tid kendte vi husets rytme og vidste, hvad der krævedes af os.
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Kl. 7 begyndte vores arbejdsdag. Jeg stillede i blå kjole og hvidt forklæde og
Esther i en slags køkkenuniform. Esther lavede morgenmad, mens jeg gjorde rent i
spisestuen og dækkede morgenbord.
Morgenmaden bestod af te med varm mælk, dertil brunt brød, der lignede
grahamsbrød, og franskbrød, smør, marmelade, ost og desuden en varm ret. Det
kunne være bacon med spejlæg, porcheret æg eller røræg. Det kunne også være
pølser. Der var også en slags tørret fisk og så en skål med forskellige frugter.
Esther havde travlt med at lave de varme retter efterhånden som familien viste sig,
men indimellem var der da tid til, at vi kunne få vores morgenmad.
Sønnerne kom først ned i spisestuen alt efter, hvornår de skulle møde. Master og
Madam spiste som regel sammen. Lidt før kl. 10 var chaufføren klar til at køre
Master ind til byen i Rolls - Roycen.
Det meste af formiddagen opholdt Madam sig i sit kabinet, også kaldet
Morningroom, mens vi havde travlt med vore gøremål.
Esther stod for køkkenet og hvad dertil hørte, desuden Madams Morningroom,
vask og strygning, især skjorter. Det blev til nogen, når 3 mænd brugte mere end
en skjorte daglig. Sengetøj blev vasket ude.
Mandag var almindelig vaskedag i England. Overalt hang vasketøj til tørre den
dag, ligeså hos os. Esther strøg skjorterne og det finere, mens jeg strøg, hvad der
ellers var.

For mig gik hele formiddagen med at gøre rent i alle værelser og på alle gange. Til
at bone gulvene var der elektrisk bonemaskine. Et dejligt hjælpemiddel; det havde
eg ikke set før. Stikkene var anbragt i panelet lige over gulvet, og da det var svært
at finde hullerne, følte jeg efter med fingrene. Men da jeg ikke vidste, at der altid
var strøm på, fik jeg et ordentligt stød, så det gjorde jeg kun den ene gang.
Hjemme i Danmark kunne man jo åbne og lukke for strømmen; men ikke her.
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Der var som regel èt værelse, der skulle gøres ekstra rent om ugen, ”turn out”,
kaldte vi det.
Kl. 12 var det lunch tid. Esther og jeg spiste et par skiver brunt brød med pålæg,
mens Madam fik en lille varm ret, for det meste omelet.
Det engelske var ikke altid lige nemt at forstå. Første gang Madam ønskede omelet
til lunch, lød det som mandler, hvilket Esther og jeg ikke mente,
det kunne være. Madam havde sagt omelet ret amerikansk. Jeg syntes, det lød som
almond, der var mandler på dansk. Jeg måtte spørge Madam en gang til, før vi
fandt ud af, at det måtte være omelet.
Godt nok kunne jeg en del engelsk, men familien Lougee kom fra USA, så deres
engelsk skulle man vænne sig til.
Esther kom ret hurtigt efter det engelske, da jeg var hende en god hjælp; især da
hun begyndte at tale de handlendes sprog, og her kunne jeg vejlede hende.
Efter lunch var der tit lidt ekstra arbejde, der skulle gøres, f.eks. strygning og hver
fredag skulle der pudses sølvtøj.
Skabet med sølvtøj havde en masse hylder fyldt med tallerkener, fade, bestik,
skåle, bakker og meget andet. Hver uge pudsede jeg en hylde foruden det sølvtøj,
der stod fremme.

Fra kl. 14-16 havde vi fri. Derefter mødte jeg så i sort kjole med hvidt pynteforklæde med smæk. På hovedet havde jeg en smal kappe.
Kl. 16 fik Madam sin 5 o`clock tea, som bestod af te med mælk og sukker, tynde
skiver sandwich med pålæg imellem, en slags teboller og skærekage.
Dinner serveredes først ved 20 tiden, eller når Master kom hjem. Hvis sønnerne
ikke nåede at komme til spisetid, måtte vi holde maden varm i ovnen. Det var
sjældent, vi kom i seng før kl. 22, og inden da skulle jeg tæppe af i soveværelset og
lægge varmedunke i Madam og Masters senge.
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Vi havde fri skiftevis hver anden søndag fra kl. 14 og en eftermiddag ugentlig; jeg
om onsdagen og Esther om torsdagen. En dag om måneden havde vi en fælles
fridag fra kl. 9.
Arbejdstilladelsen, som familien havde sørget for, skulle godkendes på
politistationen i Bow Street, London, så vi fik begge fri den samme dag fra kl. 9 og
drog ud på vor første Londontur efter nøje at have fået besked om tog og bus.
Alt gik godt indtil London, men de mange mennesker var vi ikke vant til, især ikke
Esther, så da vi skulle med bussen til Bow Street, kom jeg med, mens hun stod
tilbage, for her gjaldt det om at skynde sig.
Ved stoppestedet, hvor vi skulle af, ventede jeg på hende, og da næste bus kom, var
hun glad for at se mig.
På politistationen fik vi hurtigt papirerne i orden takket være mit engelsk. Her var
mange udlændinge, der måtte vente længe, da de ikke talte engelsk.
Så stod vi igen midt i trafikken og skulle lære London at kende. Der var mange
flotte bygninger. Vi så da Parlamentet og Westminster Abby; noget at spise fik vi
også på et mælkeri eller lign., måske Lyons. Det var i hvert fald billigt. Men vi
lærte, at når kop og tallerken var tomme, blev de omgående fjernet, og så blev man
nødt til at gå.
Trætte var vi, da vi kom hjem, men fuld af nye indtryk.
Næste gang Esther og jeg var i London, var vi på National Gallery og Tate Gallery,
to kendte museer med malerier af berømte malere, for Madam havde flere gange
opfordret os til at ”go to pictures”, hvilket betød biografen, men det vidste jeg
ikke. Picktures betød da billeder, vidste jeg.
På Tate Gallery hørte vi nogle unge piger tale dansk. Det viste sig, at jeg kendte
den ene af dem fra en skitur til Storlien i gymnasietiden. Hun hed Ceci Lund og
blev senere gift med arkitekten Haldor Gunnløgson, hvis mor var veninde med
min mor. Han og jeg havde tilbragt mange ferier sammen i vores barndom.
Hjemkommen fra London fortalte vi Madam, hvor vi havde været. Det undrede
hende meget, at vi havde den slags interesser.
Da vi blev kendt med New Malden, og middagen ikke var forsinket, gik vi tit i den
lokale biograf. Biograferne i England var non stop; man kom og gik på alle tider.
Kom man midt i en film, kunne man blive, til man ikke gad mere. Tit var der to
film til samme pris.
Min fars ældste søster, Faster Rita, boede i London i Kensington Street sammen
med sin mand, Onkel Bobby og deres 3 børn, Ina, Billy og Roy. Dem besøgte jeg tit
under mit ophold i England.
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Den første søndag, jeg havde frieftermiddag, hentede Onkel Bobby og Faster Rita
mig i deres bil, og vi kørte sydpå til West Bay Fleet, hvor de boede, da mor og jeg
besøgte dem, da jeg var 5 år. Jeg havde en dejlig dag sammen med dem. Vi talte
om familien i Danmark og om deres børn, og de sagde, at jeg endelig måtte besøge
dem, når jeg havde fri. Det var rart at vide, at man var velkommen.
Esther var en smule misundelig over, at jeg havde nogen at besøge, når jeg havde
fri, derfor var det godt, at vi af og til havde fri sammen.
Efter 4 uger fik jeg min første løn, hele 4 pund. Det var en stor dag. Hvad Esther
fik, ved jeg ikke. Nok lidt mere. Desuden fortalte Madam os, at der, når der var
gæster, blev sat et beløb ind på en bankbog til hver af os.
Det lød jo godt; men gæster havde vi nu ikke mange af.
Den første gæst var Hr. Jespersen fra Politiken. Ham hilste vi på. ”En
høflighedsvisit”, tænkte vi.
Efterhånden opdagede vi, at Madam havde både gode og dårlige dage; mest
dårlige. Så kunne vi hverken gå eller stå hende tilpas. Hun var for det meste
hjemme alene. Esther og jeg havde jo hinanden.
Jeg stod nu op kl. 6, så jeg kunne nå at være færdig med spisestuen, inden
morgenmaden; og hver dag var der jo et værelse, der skulle gøres ekstra rent, så
klokken var tit 3, inden vi var færdige.
Selvom fredag var pudsedag, trængte det sølvtøj, der stod fremme, altid til at
pudses.
Vore egne værelser blev kun gjort i stand, når Madam var i byen eller på besøg; og
så benyttede vi også lejligheden til at tage os et bad. Det gjaldt om at nå det, inden
hun kom hjem. Ellers blev det kun til etagevask.
Esther og jeg opholdt os mest i køkkenet, når vi havde fritimer. Og hvad lavede jeg
så? Det er ikke til at huske, hvis jeg ikke i mange år havde skrevet dagbog.
Her ser jeg nu, at jeg dagligt læste avisen og svarede på de mange breve,
jeg modtog. Mor var der tit brev fra; men Knud og min skolekammerat
Tulle, Karen Tulinius, var også flittige til at skrive.
Jeg prøvede også at lære at stenografere; det var mors ide, men det blev ikke til ret
meget, da det irriterede Esther. Hvorfor ved jeg ikke. Desuden læste jeg mange
bøger fra familiens bogskab. Senere fik vi en radio ud i køkkenet; så kunne vi høre
Danmark.
I min dagbog ser jeg, at vi alligevel havde haft liggende gæster, to damer, som ved
afrejsen gav os hver 2½ Sh. Dette værelse blev altså også gjort ekstra rent ”turn
out”.
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Vi havde i det hele taget en del gæster i tiden inden jul.
Havde vi mange, var der ekstra hjælp, og så blev der talt sølvtøj, og ve os alle, hvis
der manglede noget. Men som regel havde Madam bare talt forkert, så der faldt
igen ro over huset.
Mit navn havde familien svært ved at udtale, så da de engang havde besøg af en
nordmand, prøvede han at rette deres udtale, men da de ikke kunne udtale det,
blev det til Goron, så det hed jeg fremover.
Esther og jeg var spændt på, om der blev sat noget på den lovede bankbog.
Hvis Madam havde været særlig slem overfor Esther og mig, skete det, at Master
når han kom hjem, ringede på hoveddøren, og når jeg så åbnede den, sagde han
højt:” Jeg må have glemt nøglerne”, mens han samtidig rakte mig to store poser
karameller eller andet godt til Esther og mig som afbigt på Madams humør.
Skete det, at hele familien forlod huset, fik vi strenge ordre på, at vi ikke begge
måtte gå; og at vi helst begge skulle være hjemme. Dørene havde alle dobbeltlåse.
Hvorfor denne forsigtighed? Huset måtte indeholde store værdier. Nå, men vi
skulle nok passe på dem.
En nat, da familien sov ude, overraskede Master os næste morgen ved alligevel at
have sovet hjemme. Vi havde boltet dørene for natten, så hvordan var han kommet
ind? Men han smilede kun underfundigt.
Maden var et kapitel for sig selv.
Rugbrød, spegepølse og frikadeller fandtes ikke, men det var da til at bære. Maden
var mere solid end hjemme; men virkede ikke afskrækkende. Smørret var fra New
Zeeland.
Først troede vi, det var margarine, men smør var det.
Middagsmaden bestod altid af to retter, som regel oksekød udskåret anderledes
end i Danmark. En sjælden gang lammekød eller svinekød.
Dette sidstnævnte var som bacon. Hertil foruden kartofler grøntsager. Det kunne
være hele løg eller gulerødder tilberedt på et glasfad dækket af en mælkestuvning.
Indmad var også på menuen ind imellem.
Alt dette smagte godt; blot rynkede vi på næsen, når Master skulle have
sin livret: kogt eller stegt komave.
Yorkshire Pudding, en engelsk specialitet, serveredes sammen med
lammesteg.
Efterretterne, der for det meste blev forberedt i ovnen i glasskåle, var ret
solide, så som risbudding og sagobudding blandet med mælk, æg og sukker og
andre gode ting. Desuden fedtbudding overhældt med sirup.
Det smager bedre, end man skulle tro. Disse retter blev serveret koldt. En lettere
ret var stivnet saft med creme. Dette var de foretrukne retter.
Da familien kom fra USA, fik vi tit søde kartofler. De smagte ganske godt.
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Det var en hel anden kost, end vi var vant til, og det kunne snart ses på os.
Så meget havde jeg aldrig vejet før, så der måtte gøres noget, og da der var tilbud
på hofteholdere, der virkede slankende, købte jeg sådan en.
Men det var svært at tabe sig. Snart vejede jeg 140 pund, selvom jeg gjorde
gymnastik og bevægede mig en del.
Madam var ret god til at lave mad selv, så ind imellem faldt vor frieftermiddag på
samme dag. Nu, da vi havde penge på lommen, kunne vi sammen tage til London
og hjælpe hinanden med at købe nyt tøj.
Esther trængte til en ny frakke og jeg til en kjole. Jeg hjalp Esther med det
sproglige, og hun mig med køb af kjole, da jeg aldrig før havde købt tøj til mig selv
uden mors hjælp.
Tøjet købte vi i Marck og Spencer, der kan sammenlignes med Dahls Varehus. Her
var priserne rimelige. Varehuset havde vi fået anvist, da vi ved en anden anledning
havde besøgt KFUK sammen med min skole - kammerat Inger Dalsgård Espersen.
Hun var aupair - pige i Ruislip, den vestlige udkant af London.
Hende besøgte jeg en enkelt gang, men hende ville jeg ikke bytte med, selvom det
at være stuepige ikke var ret anset. Det kunne jeg mærke på min faster. Inger
havde i alt fald mere at lave end jeg og det til en lavere løn. Familien bestod af far,
mor og tre børn, som hun skulle læse med, foruden at tage sig af huset, mens fruen
gik til velgørenhedsmøder eller var med i kirkelige optog. Huset var også ret
upraktisk. At familien var venlig og rar, hjalp jo lidt på det. Det manglede også
bare med den hjælp, de havde i Inger.
Et minus var det også, at selve egnen der var plaget af tåge; tyk gul tåge. Den
rigtige gule londontåge oplevede jeg kun en gang. Alt blev mørkt, selv midt på
dagen, så man måtte have lys. Lukkede man døren op ud til det fri, blev man mødt
at en gul mur; så ud gik man nødigt.
New Malden viste sig at være et godt sted at bo i forhold til det engelske klima.
Nu, da julen nærmede sig, ville jeg for mine første tjente penge sende min far og
mor en ordentlig julegave, så jeg fik faster Rita til at hjælpe mig.
På en af mine frieftermiddage tog jeg til London, hvor faster og jeg var på
juleindkøb.
Til mor købte jeg en smuk lysedug og til far en fin bakke med 6 sherryglas tillige
med en smart karaffel. Jeg var meget stolt af disse køb, især da far og mor havde
glæde af disse ting, så længe de levede. Ruth arvede sherrysættet. Mor var ellers så
kritisk med julegaver.
Til mine søskende købte jeg uden hjælp.
Faster og jeg sluttede dagen af med te på Hotel Mayfair, et eksklusivt og dyrt
hotel. Faster nød at skue ud over de mange prominente gæster, og hun udpegede
for mig Aga Khan, en af den tids rigeste og mest omtalte mænd.
Dette besøg har sat sig fast i min erindring.
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Julen nærmede sig, og Esther og jeg var spændt på, hvordan den blev fejret her i
huset.
En dag spurgte Madam, om vi havde et særligt juleønske; det måtte godt være
dyrt. Det blev til, at Esther ønskede sig et guldarmbånd og jeg et fotografiapparat.
Det havde længe været mit højeste ønske.
Det var derfor med forventning, vi så julen i møde.
Vi havde længe vidst, at julemiddagen skulle bestå af kalkun og christmaspudding.
Sidstnævnte var lavet for flere måneder siden, så den kunne blive rigtig god til jul;
hjemmelavet var jo bedst.
Julens højdepunkt i England var 1. juledag, mens det i Danmark var juleaften, så
derfor tilbød Madam os, at vi kunne få fri juleaften og så fejre vores jul i KFUK.
Det glædede vi os til, så travlheden før jul gik som en leg, især da Madam var i sit
gode lune.
Juleaftensdag gik formiddagen med at hjælpe Esther med at pille skallen af de
ægte kastanier, som var en del af den fars, der den næste dag skulle i kalkunen.
Det var et større arbejde.
Desuden var der meget andet, der også skulle gøres, men kl. 4 var vi rede til at tage
af sted til KFUK, hvor vi skulle fejre dansk jul. Toget til London var forsinket, og
da det endelig kom, var kupeen, vi kom ind i, fuld af glade mennesker. ”De er
fulde”, sagde Esther og trådte tilbage på perronen, og da jeg ville følge efter,
skubbede en togbetjent mig ind i kupeen og holdt Esther, der nu ville følge efter
mig, tilbage. Så blev der fløjtet afgang, og toget kørte. Og der stod Esther.
Det var et gammeldags tog med kupeer lige ud til perronen, beregnet til 8
personer. Stemningen i kupeen var høj og snakken gik. Ret usædvanligt, da turen
ellers foregik i tavshed. Men juleaften slog englænderne sig løs i lighed med
nytårsaften i Danmark, dog uden fyrværkeri.
Ankommen til Waterloo Station ventede jeg på Esther. Det var en stor station med
mange perroner, og det ene tog kom efter det andet uden Esther.
Endelig fandt vi hinanden og gensynsglæden var stor, for det hele havde set så
håbløst ud.
Vi tilbragte nogle dejlige timer i KFUK med rigtig dansk jul. Der var virkelig gjort
noget ud af det. Flere af pigerne kendte vi, og enkelte herrer var der også.
Hjemturen gik fint. Stemningen i London var steget yderligere, og i toget hjem var
der rigtig gang i den, så det var to glade piger, der ved 1 tiden vendte hjem. Her
mødte vi Madam i døren, og hun sagde, at her havde hun slidt hele aftenen med at
tage benene ud af kalkunen, mens vi var ude at more os. Det fik os til at falde ned
på jorden igen. Oppe på vore værelser blev vi enige om, at arbejdet med kalkunen
nok havde drillet hende, men vi havde i hvert fald haft en festlig aften.
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Dagen efter, som var 1. juledag, var englændernes store dag, hvor man gav
hinanden gaver i løbet af formiddagen, og vi fik, hvad vi havde ønsket os.
Julemiddagen blev her i huset serveret kl. 17, og Madam var i sit fineste humør.
Hun havde pyntet sin opholdsstue, kaldet Morningroom, endda med et lille
juletræ. Her kunne vi opholde os hele julen i stedet for i køkkenet, når der ikke var
andet at lave.
Mens familien var i gang med kalkunen, var Esther og jeg optaget af
christmaspuddingen. Den skulle overhældes med brandy, som skulle brændes af,
så da jeg gik ind for at tage af bordet, tænkte jeg kun på buddingen. Da Madam
bad mig pakke den ind i pergamentpapir og samtidig komme et låg over, troede
jeg derfor, det var buddingen, hun mente.
Da jeg meddelte Esther dette, blev hun noget desorienteret, da hun havde fået en
anden besked, men gjorde dog, som jeg havde fået besked på.
Da jeg kom ind i spisestuen med christmasbuddingen på et sølvfad dækket med
pergamentpapir og holdt det store sølvlåg beregnet til kalkunen i den anden hånd,
stirrede alle forbløffet på mig, og før jeg vidste af det, tog Madam fadet med
budding, og ud i køkkenet gik det. Inden længe var buddingen arrangeret på fadet,
som Esther havde fået besked på, og Madam bad os komme med ind i stuen for at
overvære afbrændingen.
Bagefter morede vi os over min fejltagelse, for det var jo kalkunen, Madam havde
ment.
Når der var tid, hyggede vi os i vores julestue med de breve og gaver, vi fik
hjemmefra.
Nytårsaften skulle familien have gæster uden hjælp udefra, så dagene før gik med
forberedelse til festen. Jeg skulle servere, hvilket faldt mig svært, da jeg aldrig
kunne huske, fra hvilken side jeg skulle servere. Inden jeg gik ind, måtte jeg altid
spørge Esther: ”Hvilken side er det nu?”
Heldigvis skænkede en af sønnerne vinen.
Det var henad morgenstunden, før vi kom i seng. Alt stemte, da Madam næste dag
talte sølvtøjet.
Det nye år 1936 tog vi nu hul på med nytårsdag, som i England er en arbejdsdag
og ikke som i Danmark, en helligdag.
Vi havde nu været ansat i 3 måneder og begyndte så småt at tale engelsk med
hinanden. En ganske god ide; vi var her jo for at lære engelsk, og især Esther
havde brug for det, når hun havde fri.

- 15 -

Når jeg havde fri, besøgte jeg tit faster Rita, og da min kusine Ina skulle giftes
midt i februar, blev jeg inviteret med. Vielsen skulle foregå i den skotske kirke i
London, da Inas forlovede var skotte.
Sønnen Grafton kørte mig ind til London, hvor jeg overværede vielsen. Bagefter
var der reception på et hotel i nærheden. Det var en dejlig oplevelse, og heldigt var
det også, at jeg netop opholdt mig i England på dette tidspunkt.

Min penneven George B. Blaker, som jeg havde skrevet med i mange år, mens han
gik på Oxford Universitet, skrev jeg stadigvæk med. Nu boede han hjemme i
Sussex noget syd for Malden, og ham skulle jeg besøge ved lejlighed. Det var jeg
spændt på; jeg var jo ikke nogen skønhed. Jeg fik klippet mit hår og krøllet det
med krøllejern. Den gang var der ikke noget, der hed permanentkrøller. Det hjalp
lidt på mit udseende.
Endelig blev dagen bestemt, og George ville hente mig i bil.
Ved 11 tiden kom han, og nu skulle vi mødes for første gang, siden vi var begyndt
at skrive sammen.
Nå, - vi fik hilst på hinanden, og så gik turen til byen Everton en del miles sydpå.
Det blev en dag, jeg ikke glemmer.
Hans hjem var en imponerende bygning, lig med en af vore store herregårde, så
jeg følte mig meget lille, da jeg blev modtaget af George`s mor og to søstre, lidt
yngre end George.
Hans far var vist død i en eller anden krig.
Efter lunch var jeg sammen med George ude at se bedriften, især husker jeg de
mange stenter, vi måtte krydse for at komme fra den ene mark til den anden. Vi
gik nok et par timer; området, der hørte til godset, var virkelig stort. Vejret må
have været godt, selvom det var i februar.
Senere spillede vi dart, et engelsk pilespil. Det havde jeg ikke prøvet før; og andre
spil blev det også til.
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Efter 5 o`clock te med hvad dertil hørte, var George og jeg i biografen, indtil vi
skulle spise til middag klokken 8. Hvad vi fik at spise, husker jeg ikke, blot
desserten, hvor vi fik budding med creme til. Da jeg ikke kunne se, hvad retten
bestod af og blev budt først, og der blev startet med cremen, troede jeg, at det var
hovedretten og tog mere deraf, end hvis de havde budt mig buddingen først. Jeg
blev ganske flov. Nå, men det er nu længe siden.
Det var så tid til at tage afsked, og turen gik tilbage til Malden. Det havde været en
spændende og indholdsrig dag. George forekom mig noget feminin. Hans indtryk
af mig fandt jeg ikke ud af.
Vi mødtes aldrig siden, men fortsatte med at skrive til hinanden. Det sidste brev
fik jeg efter krigen, hvor han skrev, at han var gift og havde det godt. Altså havde
han overlevet krigen.
Allerede i slutningen af februar fik vi forårsfornemmelser, da solen begyndte at
varme, og i begyndelsen af marts var det så varmt, at Madam tog et par dage op i
en bungalow, der lå nord for London. Her tilbragte familien tit weekend og
helligdage i løbet af foråret, mens vi rigtig nød det, især når Madam var væk.
Vi tilbragte megen af vor fritid i haven sammen med gartneren, som også hjalp
med at få købt et par cykler. Så var det ingen sag at smutte en tur til Malden eller
Kingston, der lå lidt længere væk. Det var en ret stor by og ganske god at handle i.
Cyklerne havde håndbremse, det skulle man vænne sig til. Skulle man pludselig
bremse, brugte man pedalerne, blev forskrækket og brugte så håndbremsen i en
fart.
I Kingston traf vi engang et par tyskere, der var Hitlerbegejstrede, så det var ikke
noget for os. Engang, da vi var i biografen, blev der under ugejournalen råbt ”Heil
Hitler” af adskillige personer, hvilket Esther og jeg fandt ubehøvlet. Det var vore
første møder med Hitlertilhængere.
Når vi havde fri, var det London, vi besøgte. Så der blev vi godt kendt med de
forskellige forretninger så som Woolworth, der var utrolig billig, og som fandtes i
næsten hver by. Det var en slags dagligvareforretning.
Vort foretrukne mål i London var Oxford Street, som kan sammenlignes med
vores ”Strøget”. Her fandtes varehuset Selfrigdes, en mægtig forretning i mange
etager, hvor man kunne få næsten alt. I de nederste etager var varerne billigst. Vi
spiste som regel i Lyons, som fandtes i varierende størrelser. Den største var i flere
etager, og her var også musik.
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Vi var efterhånden blevet godt kendt med London, og da Esther længe havde
ønsket sig en sølvræv, vidste hun, hvilken butik, hun foretrak.
Da betjeningen på Esthers engelsk kunne høre, at hun var udlænding, sagde de:
”Parlez vous francais?” (taler De fransk), svarede Esther: Qui,qui ” (ja, ja) på
fransk. Esther forstod en smule fransk, da jeg underviste hende deri, og hun var
ret ivrig til at lære det. Da betjeningen nu gik over i fransk, og jeg havde svært ved
at forstå dem, måtte jeg afbryde, og handlen fortsatte på engelsk. Esther fik sin
sølvræv, og siden morede vi os tit over denne lille episode, for så meget fransk
havde Esther endnu ikke lært.
Det var ikke kun Londons smukke bygninger og mindesmærker, vi fik set.
I teatret kom vi skam også, endda på fribilletter, som Master fik i kraft af sin
stilling ved avisen. Når familien ikke kunne benytte dem, kom Madam og tilbød os
dem i sidste øjeblik, og hvis det kneb for os at nå toget, kørte enten Grafton eller
Madam os til stationen.
Det var ikke altid, at vi forstod stykket, men en oplevelse var det da.
Faster Rita besøgte jeg ret tit og var med til at møblere kusine Inas nye lejlighed.
Som regel blev jeg så kørt hjem af min fætter Roy eller onkel Bobby, efter vi havde
spist middag. Den blev altid spist kl. 8, så klokken blev 10, inden jeg var hjemme.
Det var et held for mig, at faster Rita tog så vel imod mig, og om søndagen var jeg
tit ude på en mindre udflugt, hvor vi både drak te og endte med middag.
Hvorledes Esthers fridage forløb, ved jeg ikke, men tit havde hun en aftale med en
dansk pige, vi havde truffet, eller også var der biografen, hvor man kunne sidde så
længe, man ville.
Når vi snakkede med andre piger, kunne vi godt se, at vi var hårdt spændt for,
men det var jo også en amerikansk familie uden små børn, så Madam havde tid
nok til at overvåge Esther og mig. Der gik næsten ikke en dag, hvor hun ikke
skældte os sådan ud, så vi endte med at tude. Godt, vi havde hinanden og de store
godteposer, Master stak os ind imellem.
Madam kunne også pludselig stikke os 2½ Crown til en biografbillet i Malden,
gerne en lørdag, hvor der ikke var så meget at lave.
Så var der de 3 hunde, som var Madams yndlinge. Ca. kl 5 fik de deres varme ret:
kogt ris med en varm kødret, som oftest kogt lever. Leveren købte Madam selv hos
slagteren nede i Malden. Ellers blev Esther sendt derned med udtrykkelig besked
om at købe ”hundelever”. Når det var til os, tog slagteren fra et andet fad. Var
dette tomt, tog han fra fadet med ”hundeleveren”. Det morede Esther, for smage
forskel kunne man ikke.
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Det daglige arbejde var lang hårdere, end vi havde regnet med, hvis vi skulle være
færdige ved 2 tiden, som Madam mente. Hun syntes endda, at vi var alt for længe
om det.
Mandag var som tidligere omtalt vaskedag. Her hjalp jeg Esther, når jeg var
færdig med den almindelige rengøring.
Tirsdag, onsdag og torsdag var der foruden den almindelig rengøring altid et
værelse, der skulle gøres ekstra rent. Jeg ville kalde det hovedrengøring, men når
Madam altid talte om: ”Når vi skulle gøre hovedrent”, var Esther og jeg spændt
på, hvorledes det ville forløbe.
Med al den rengøring var jeg tit først færdig efter kl. 3, og var jeg færdig før, så
var der altid noget, der skulle pudses, selvom fredag var fast pudsedag.
Pudse vinduer var det værste, jeg vidste. Vinduespudser var der til de udvendige
ruder, mens jeg tog mig af de indvendige, som blev renset med benzin, hvilket gik
slemt ud over hænderne. Især vinduerne i kanappen var slemme. Det var små
blyindfattede ruder.
Bagefter var det op til Madam at bedømme, om jeg eller vinduespudseren havde
været mest omhyggelig.
Heldigvis var det ikke tit, vinduerne blev pudset.
Var tiden til det, hjalp jeg Esther, og på hendes fridage gav hun mig besked, så jeg
efterhånden selv kunne klare middagsmad mm.
Kl. 4 skulle jeg være klædt om i sort kjole og fremtræde præsentabelt; der kunne
jo komme besøg.
Lørdag og søndag var mere afslappet. Der sov familien længe og måltiderne var
færre. Tit var noget af familien i deres week-endhytte; som oftest Madam med
hundene.
Det var den rene svir for os. Da kunne vi tit gå i biografen. Men var der ingen
hjemme, måtte vi ikke begge forlade huset.
Om eftermiddagen sad vi som regel i køkkenet, og når tiden var til det, kiggede vi i
aviserne, der lå til fri afbenyttelse. Familien holdt en masse aviser, som de nok fik
gratis grundet Master og Malcholms stilling ved en af Londons aviser.
Radioen gik ikke hele tiden, som det sker nu til dags, nej, kun når der var ro og
fred, og vi var heldige at ramme Danmark. Desuden læste jeg i tide og utide. Jeg
har altid læst utroligt meget.
Efter at jeg var begyndt at lære Esther fransk, havde hun ikke noget imod, at jeg
atter øvede mig i stenografi.
Da jeg fik mange breve fra familie, venner og skolekammerater, især fra mor,
skrev jeg også mange breve. Kede sig, var der ikke tid til.
Det bedste var, når Madam skulle i byen eller var væk et par dage, så var det med
at komme i bad. Men en gang kom hun midt i det hele. Esther var lige færdig, og
jeg ikke nået at komme i, så heldigvis opdagede hun ikke noget.
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Midt i april blev det så alvor med hovedrengøringen. Alt blev endevendt.
De tæpper, der kunne flyttes, kom udenfor og banket. Heldigvis var det dejligt
vejr. Solen skinnede, og der var så mange tæpper, der skulle bankes, at jeg
begyndte at blive solbrændt.
De fastliggende tæpper skulle vaskes. Først skrubbede jeg med vand og
sæbespåner. Derefter vaskede jeg efter med eddikevand. Det tog det meste af en
dag.
Mens det tørrede, startede jeg næste dag på et andet værelse, så efterhånden kneb
det for familien at være nogen steder, bortset fra terrassen og haven. Derfor
opholdt familien sig i deres feriehytte i week-enden, og vi fik et mindre pusterum.
Da også Påsken faldt i denne periode, nød vi rigtigt at være alene, sov længe og
skiftedes til at give hinanden te på sengen og opholdt os ellers i haven, da vejret var
rigtig sommerligt.
Endelig i slutningen af maj kunne vi se en ende på hovedrengøringen, og vi fik en
rolig tid, især da familien belavede sig på at opholde sig i ” The Broards” et
kanalområde i nærheden af Grimsby de næste par måneder og kun i et par enkelte
tilfælde var tilbage i huset.
Da der hele tiden skulle være en i huset, var det kun, når gartneren var der, at vi
cyklede til Kingston sammen eller til Surbiton, hvor der var et friluftsbad, og vi
gjorde det kun, når vejret var godt. Ellers opholdt vi os meget i haven.
Når madam var hjemme, fik vi begge to en fridag.
I denne periode fik vi også besøg af Inger Dalsgård Espersen og andre danske
piger, som boede i nærheden. Vi trakterede med te og hjemmebag i haven eller i
”The Lounge”, og viste dem bagefter huset, hvilket imponerede dem meget.
Helt holde fri kunne vi jo ikke. Der var indimellem overnatninger, og vasketøjet
tog vi os også af. Men det var dejligt så længe, det varede.
Hundene var vi også fri for. Til Madams store sorg blev moderen til de to hvalpe
syg og døde, så der var kun to, da de midt i august vendte hjem og det hele blev
som før, bortset fra week-enderne, hvor vi tit var alene.
Engang i juli, da vi sad og hørte radio og tilfældigvis havde sporet os ind på
Danmarks Radioavis, lød det, at ved et frygteligt tordenvejr på Langeland var
lynet slået ned i et vandrehjem og dræbt to drenge. Den ene, der stod og lavede
havregrød, hed Erik Ottesen og var på lejerskole med sin klasse.
Den anden dreng stod og vaskede sig ovenpå. Straks tænkte jeg: Erik Ottesen, mon
det er min fætter, men han hedder jo Erik Hagen Ottesen, men urolig blev jeg, for
Hagen kunne jo være udeladt.
I det næste brev fra mor var intet nævnt, så da jeg skrev tilbage, forhørte jeg mig
om familien Ottesen og fik den sørgelige meddelelse, at det var Erik, der var blevet
dræbt af lynet. Hvor underligt, at vi netop skulle høre det gennem radioavisen i
England.
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Onkel Hagen havde for knapt et år siden mistet sin voksne søn, Flemming, af
første ægteskab. Han havde fået en halsbetændelse, der var gået i blodet. Den
havde kunnet kureres med penicillin i dag.
Min yngste fætter, Bent, havde fået lov at komme med på turen, og han havde
overværet det hele. Jeg skrev straks til dem. Det blev et vanskeligt brev at skrive.
Sådan en ulykke forvindes aldrig. Kun tiden lader det komme lidt på afstand. Jeg
var jo langt væk fra det hele, men kunne alligevel ikke forstå, at han ikke var der
mere. 14 år blev han.
Den første gang vi skulle have blomkål, havde Esther taget blade og stokke af,
ligesom vi gør i Danmark, og smidt affaldet ud. Da Madam ser blomkålshovedet
uden bladene, ta`r pokker ved hende: ”Hvor var bladene og stokkene?” ”Smidt
ud”, sagde Esther, hvorpå Madam farer ud og kommer ind med, hvad vi mener er
affald, men her spises det med. Hvorfor ikke sige det på en pæn måde, i stedet for
alt det postyr, som Esther bagefter aldrig ville glemme.
Engang, da jeg var ved at gøre rent oppe i hendes soveværelse, viste Madam mig
en kjole fra hendes ungdom, som hun var meget stolt af. Dengang hun kunne passe
den, kunne to hænder nå rundt om livet på hende. Det skulle nok passe, da hun
ikke var ret høj, men nogen år siden måtte det have været.
Madams lunefulde humør var ikke blevet bedre, så da vi fik at vide, at hun og
Grafton skulle en uges tid til Skandinavien, havde vi lidt at se frem til. De spurgte,
om de skulle tage noget med fra Danmark, og hvad er mere nærliggende for en
dansker at ønske end: rugbrød og spegepølse. Rugbrødet savnede vi især. Stor var
så vor skuffelse, da de kom hjem med svensk rugbrød, da de først var kommet i
tanke om brødet i Sverige. De kendte ikke forskellen. Nå, vi sagde ikke nogen.
Viljen var god nok.
Esther og jeg havde længe villet cykle ud til lufthavnen Croydon, som lå nogle
miles væk. Så en dag, det var fint vejr og vi begge skulle have fri samme
eftermiddag, skyndte vi os med at blive tidlig færdige. Men ak og ve, Madam kom
med en favnfuld bønner, der skulle ordnes og snittes, så klokken var 3, før vi var
klar til at tage af sted.
Det var meningen, at vi ville foretage en rundtur, men uheldigvis kom vi lige, da de
lukkede, så vi nøjedes med at se på maskinerne, der kom og startede, og var
egentlig godt tilfredse med at blive på jorden og med god samvittighed sige, at det
desværre ikke blev til noget.
Midt i september begyndte vi at tælle dagene til, at vi havde været der et år.
Da jeg gerne ville til Indien, opsøgte jeg et bureau, der formidlede stillinger, og
hvis jeg ikke havde lovet Esther at tage på en cykeltur rundt i England, når vi
forlod stillingen her, kunne jeg være endt i Indien, men så havde jeg svigtet Esther,
så jeg håbede på et andet tilbud. Vi skulle først rejse herfra d.7.oktober.
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Den 19. september blev jeg 20 år. Dagen forløb på følgende måde: Klokken 8 fik
jeg te på sengen og breve hjemmefra med en masse billeder.
Af Esther fik jeg et etui til mit fotoapparat, og så havde hun syet et foer i min
taske. Det var lige, hvad jeg ønskede mig. Hun var en knag.
Så gjorde jeg lidt rent. Da det var lørdag, var der heldigvis ingen hjemme.
Esther serverede en dejlig lunch.
Om eftermiddagen drak vi chokolade med hjemmebagte boller ude på terrassen.
Gartneren deltog også.

Om aftenen tog vi mod til os og gik i biografen og lod hus være hus.
Da vi kom hjem, satte vi os ind i The Lounge og nød et glas vin med lagkage til,
mens radioen gik. Kl. 12 gik vi i seng. Det havde været en dejlig dag.
Forløbet af denne dag ligesom den følgende har jeg fra min dagbog.
Søndag sov jeg til kl. 9, lavede te, drak den i sengen og stod op kl. 10.
Kl. halv 12 hentede Roy mig. Af faster Rita fik jeg 3 par strømper og onkel Bobby
gav mig 1£. Vi tog så af sted til Kent. Betty, Roys veninde, var også med. Ved halv
2 tiden spiste vi en dejlig lunch, derefter kørte vi til Canterberry, hvor vi så kirken.
Onkel Bobby gav mig en bog om denne.
Herfra gik turen til Farmen, som de nylig havde købt. Det var et sjovt indrettet
hus. Her drak vi te. Bagefter fortsatte vi til Folkstone, en kystby, og jeg så havet
for første gang i år.
Nu var klokken blevet mange, og vi fortsatte med fuld speed hjemefter. I London
spiste vi middag på en tysk restaurant. Vi kom, lige inden den lukkede kl. 10. Da vi
kom ud, øsregnede det. Kl. halv tolv var jeg hjemme, og min 20 års fødselsdag var
blevet holdt med maner, må man sige.
Lyspunkter i hverdagen var der heldigvis.
De sidste 14 dage, inden vi skulle rejse, gik hurtigt, da der var en masse, der skulle
ordnes. Madam skulle have alt klart til de nye piger. Der kom håndværkere, da
Malcoms værelse skulle males og tapetseres, og Madam og jeg fik travlt med at
flytte alt ud af værelset. Ligeledes skulle håndværkerne også ordne Esthers og mit
værelse, så de sidste nætter sov vi sammen på pulterkammeret.
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Madams humør var på 0 punktet, og bedre blev det ikke, da hun gennem en af
sønnerne fik at vide, at vi regnede med at rejse d.7. på årsdagen for vores ankomst,
og ikke d. 11., som hun mente. Men nu havde Esther lært så meget engelsk, så hun
sagde til Madam, at hun var vant til, at der blev talt ordentlig til hende, og at vi
ikke blev én dag længere end d.7. Så gik hun, da hun havde frieftermiddag, og der
stod jeg.
Madam var godt gal resten af dagen, men hjulpet havde det da, for herefter var
hun mere medgørlig, og vi blev da enige med hende om at blive til d.9., men så ikke
én dag længere.
Midt i hurlumhejet ville Madam, at Esther, gartneren og jeg skulle tage ned i
Malden for at overvære, at Maldens borgmester fik overrakt Borgmesterkæden af
Londons borgmester. Sikke uniformer og prydelser deltagerne var iklædt. Jeg
tænker på hattene og guldkareterne forspændt heste med forgyldt seletøj og med
vejende fjerduske. Jeg kan godt forstå, at englænderne er vilde med den slags, og
så var Malden den første mindre by så nær London, som fik borgmesterkæden
overrakt af Londons borgmester.
I januar var den engelske konge død, og han var blevet bisat fra Westminster
Abbey. Familien Lougee havde fået vinduespladser, så de kunne se hele
begravelsesoptoget på dets vej til kirken.
Esther og jeg havde travlt med at planlægge vores cykeltur. Vi meldte os ind i
vandrelavet, og jeg skrev til min tante Nora, min farfars lillesøster, der var gift og
boede i Oxford, om vi kunne overnatte der på vores tur. Det var der ikke noget i
vejen for, det ville endda glæde dem at have os.
En god rygsæk fik jeg også købt, og den havde jeg i mange år. Ligeledes købte jeg
en stor svinelæderkuffert i en genbrugs - forretning til alle mine ejendele, som
fyldte mere, end da jeg kom. Det var et godt køb.
Jeg havde desuden også travlt med at søge en ny plads. I Wales var der en plads
som second nurse, som jeg kunne tænke mig. Efter nogen telefonering og
brevveksling, og da jeg ingen anbefalinger havde, var jeg i London til en samtale
med fruens søster.
Til sidst blev Madam ringet op, og hun må have sagt god for mig, for kort tid efter
modtog jeg et brev, som meddelte mig, at jeg var antaget, og at de ventede mig den
sidste lørdag i oktober.
Alt imens havde Esther og jeg travlt med ekstra rengøring, vask, pudsning af
sølvtøj og oprydning efter håndværkerne, så dagene løb ud i et.
Ind imellem pakkede vi, hvad vi ikke skulle have med på turen. Det kunne vi
hente, når vi kom tilbage efter endt cykeltur.
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Endelig oprandt dagen, da vi kunne sige farvel til familien Lougee. I min dagbog
står der ”befrielsesdagen”. Madam gav mig 9£ heri indbefattet rejsepengene til
Danmark. Vort arbejde sluttede kl. 12, og halv 3 var vi klar til at tage af sted på
vor cykeltur.
Ved 7 tiden nåede vi Windsor, og så måtte vi endda gå de sidste 3 km, da min cykel
var punkteret. I udkanten af byen fandt vi et hus med et skilt med ”Bed and
Breakfast”, her lejede vi os ind for natten. Et dejligt værelse med en stor
dobbeltseng. Til vor medbragte aftensmad trængte vi til en kop te. Te havde vi
med, men kogende vand, hvordan fik vi fat i det?
Så fik Esther en ide: Jeg havde dårligt ben, så et varmt omslag ville være godt.
Esther ned i køkkenet, hvor hun fik en kande kogende vand, og teen var reddet.
Sove to i samme seng var vi ikke vant til, så natten blev lidt urolig. Vi stod tidligt
op næste morgen, og da vi kom ned, spurgte fruen til mit ben. Da jeg helt havde
glemt det, begyndte jeg at humpe og sagde, at det gik bedre.
Efter morgenmaden, som var iberegnet prisen, og efter at have fået lappet cyklen
kørte vi mod Oxford.
Vejen var meget bakket; det var op og ned hele tiden, men så var vi heldige at få et
lift med en lastbil ca. 15 miles, hvorefter vi fortsatte med fornyet mod. Med fin
medvind nåede vi henad aften til tante Nora, hvor vi blev vel modtaget. De havde
endda overladt deres soveværelse til os. Det havde de ikke haft nødig, så fine
gæster var vi da ikke. Familien bestod af tante Nora, hendes mand Villy Oddsen,
der var norsk sømand, deres datter Thelma, hendes mand Charles og deres lille
søn, Jonnie, som var knapt 2 år.

Vi tilbragte et par dejlige dage sammen med dem. Det passede dem godt, da det
netop var weekend.
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Da Esther kunne tænke sig at søge en stilling i Oxford, blev det ordnet sådan, at
hun efter endt cykeltur kunne bo hos dem, til hun fik en stilling der i byen.
Nu kunne hun også nyde turen bedre.

Mandag morgen gik det videre i det skønneste solskinsvejr. Målet var Stratford on
Avon, Shakespears fødeby. Tante Nora havde smurt en madpakke til os, den nød
vi i vejkanten, lige inden solen forsvandt. Her var også en masse hyldebær. Vi
plukkede så mange, at der kunne blive til en gang hyldebær-suppe til aften.
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Brombær var der mange af langs vejkanten; dem spiste vi af, når vi holdt hvil. Det
tog alt sammen tid, men et lift med en lastbil gjorde, at vi nåede Stratfort ret tidligt
på eftermiddagen, så der blev tid til at se os om efter at have anbragt cyklerne og
bagagen på vandrehjemmet. Der var marked i byen med gøgl og radiobiler. Efter
en tur i radiobilerne fandt vi et hyggeligt sted, hvor vi drak te med boller til. Denne
dag havde vi rigtig nydt.
Tilbage på vandrehjemmet gik vi i gang med at lave hyldebær-suppe. Vi brugte
vore viskestykker til at si bærrene fra med. Da der bredte sig en duft i hele
hjemmet, blev vi mødt med megen undren om, hvad det mon var? Men vi nød den
varme suppe. Bagefter fik vi dåselaks.
Hyldebærlugten var længe om at forsvinde, det var vi ikke så glade for.
Resten af suppen kom vi på en flaske til næste aften.

Næste morgen tog vi tidligt af sted, da vi havde en lang tur foran os, og vi ville nå
at besøge Shakespears hus og teater. Det havde vi ikke kunnet finde dagen i
forvejen, da det desværre bliver hurtigt mørkt her i oktober.
Her til morgen fandt vi nemt huset og teatret, og så kunne vi med god samvittighed
begynde turen til Ludlow, der lå i nærheden af Sydwales, som var vores mål.
Da vi havde kørt et stykke, så vi på en parallelvej langs en bakkekam en masse
cirkusvogne komme kørende forspændt heste. Et broget skue, som har sat sig fast i
min bevidsthed; måske var det markedsfolkene fra i går, der var på vej til den
næste by.
Vejen, vi kørte på, var dårlig med mange bakker, så vi tit måtte gå, men vi
nærmede os jo også Wales. Min søster Lizzie skrev engang fra en tur i Wales, at
hun slet ikke brugte pedalerne, for når det gik ned ad bakke, kørte hun på frihjul,
og gik det opad, trak hun cyklen. Sådan var det også for Esther og mig. Frokost
spiste vi i vejkanten, og her var også mange brombær. Efterhånden blev det
mørkt, og vore lygter virkede ikke, trætte var vi, og Esther kunne næsten ikke
slæbe sig af sted, så vi måtte holde mange hvil. Først ved 7 tiden nåede vi
vandrehjemmet, men så havde vi også gået og cyklet 3 timer i mørke. Vor
medbragte hyldesuppe var lige, hvad vi trængte til.
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Næste dag tog vi toget til Abergawenny, en bjergby. Cyklerne og bagagen efterlod
vi på vandrehjemmet der. Fra Abergawenny gik turen mod det højeste bjerg, vi
kunne finde. Gårsdagens strabadser var ladt bag os, og togturen havde givet os
fornyede kræfter. Efter at have rådført os om den bedste vej, begav vi os af sted.
Vejen førte hen til en å. Her prajede vi en færgemand, som netop lå på den
modsatte side; en let måde at komme over på.
Vejen førte mod bjergets top, som det var vores mål at nå, så det gik op og op. Jo
stejlere vejen blev, jo langsommere gik vi. Mens vi spiste frokost, begyndte det at
regne så småt, men da solen lidt efter brød frem, fortsatte vi opturen og tog et par
billeder af den skønne udsigt.

Vi var nu oppe over trægrænsen. Det begyndte at regne igen, og mørket var også
begyndt at falde på. Da der endnu var langt til toppen, var det nok bedst at vende
om. Nedturen tog kun ¾ time, til gengæld var vi godt våde, da vi nåede
vandrehjemmet, og så var det noget af det elendigste, vi havde været ude for.
Hjemmet bestod af en lade, der var indrettet til vandrehjem. Møjbeskidt overalt,
og ovnen gav så lidt varme, at vi ikke kunne få tøjet tørt. Mad fik vi lavet, og vi fik
heldigvis selskab af et par canadiske piger, og så var det bare med at komme
tidligt til ro.
Vi forlod næste morgen herberget og kørte til Newport, hvor vi tog toget til Bristol.
Efter lunch gik vi lidt rundt i byen, men da vi bemærkede, at der blev kigget efter
os, de var vel ikke vant til at se cykler midt i en storby, kørte vi videre til Bath, en
gammel romersk by med ruiner af et romersk bad med varme kilder.
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Det var en hyggelig by, men hvad vi ikke vidste, var at vandrehjemmet Longridge
lå øverst oppe forenden af en lang bakke, som vi var en halv time om at slæbe os
op ad. Den længste bakke på hele turen, men belønningen var et dejligt rent og
varmt vandrehjem.
Det blev ledet af 2 kvinder, som virkelig havde forstået at gøre det hyggeligt for
gæsterne. Vi nød det efter vort besøg i Abergawenny.
Orden var her, for næste morgen, inden vi forlod stedet, skulle vi ryste vore
sengetæpper udenfor på trappen.
Vejen mod London lå nu foran os ca 70 miles, så nu gjaldt det bare om at køre og
køre. Medvind havde vi, og bakkerne var til at komme om ved. På vejen kom vi
forbi et bakkedrag bestående af kalk, hvori der var hugget
en hvid hest. Den tog jeg et billede af. Området kaldes ”Den hvide Hest”, en
storslået natur her i den sydlige del af England.

Vejen førte os igennem den ene by efter den anden. I Twyford lidt udenfor London
gjorde vi holdt.
Vandrehjemmet der var en tidligere farm, lige hvad vi trængte til. Mad kunne
købes, opholdsstuen var indbydende og varm, og soverummene var dejlig rene.
Næste dag ville vi være i London, så denne aften hyggede vi os i den lune
pholdsstue og var enige om, at turen havde været god.
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Næste morgen kørte vi så ind i London, hvor vi ankom i løbet af formiddagen. Det
vandrehjem, vi havde udsøgt os, var optaget, så vi måtte længere ind i London til
et andet.
Pludselig var vi midt i London med al dens trafik, og så på cykel! Det var ikke
nemt, for vi var faktisk de eneste cyklister. Heldigvis var der plads på dette
vandrehjem, blot havde de håndværkere, men vi blev vel modtaget.
Nu boede vi midt i Centrum, hvilket passede os ganske godt. Efter at have
installeret os og blevet af med cyklerne, tog vi hen til faster Rita efter vores
frakker, som hun havde opbevaret for os under vores cykeltur.
Efter aftale var vi næste dag henne hos faster Rita, hvor vi fik et bad, og efter at
have spist lunch hos hende, tog vi til Malden, der egentlig hed New Malden, for at
hente vores bagage.
Vore afløsere bød os på kakao. Det var også 2 danske piger. Hvad de syntes om at
være der, fik vi ikke rigtig svar på.
Næste dag var en søndag, den sidste dag vi havde sammen, da Esther nu ville til
Oxford for at søge stilling. Vi tilbragte dagen i London med først at tage til
Pettycoat Lane, et jødemarked, kun åbent søndag formiddag og mest med meget
billigt tøj. Så spiste vi lunch i Mable Arch Lions, en af de flotte Lionrestauranter,
og i biografen har vi nok også været, en af Londons billige fornøjelser.

Næste dag fulgte jeg Esther til toget, men forbindelsen mellem os fortsatte i mange
år. Først med brevveksling, siden da vi atter begge var i Danmark med gensidige
besøg, men efterhånden som vi blev gift og boede langt fra hinanden, ophørte
forbindelsen.
Men så ser jeg mange år senere i maj 1963 i en avis, at Englands skyggeminister,
Gordon Walker med frue, der skulle en tur til Danmark, søger deres tidligere
kokkepige Esther. Hun havde tjent dem, mens de var unge i Oxford, og efter
krigen havde de mistet forbindelsen med hende.
Hun blev hurtigt fundet, hun boede stadig på Amager, hvor jeg sidst havde besøgt
hende og familien. Et par dage senere havde Politiken en stor artikel om Esthers
møde med familien Walker, og om hvor slemt hun havde haft det i sit første plads.
Det havde de rådet bod på, og hun var den bedste kokkepige, de nogensinde havde
haft.
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Jeg havde endnu en uge i London, inden jeg skulle tiltræde min stilling i Wales
som Second Nurse. 3 dage var det længste, man måtte bo på vandrehjemmet, men
hvis jeg hjalp lidt til i køkkenet, og hvad der ellers kunne være, måtte jeg blive
boende ugen ud. Sådan blev det så. Jeg hjalp med kartoffelskrælning,
borddækning, opvask og lidt rengøring. Desuden tilbragte jeg megen tid sammen
med faster Rita. Hun tilbød mig endog at bo hos dem, men jeg var godt tilfreds
med vandrehjemmet.
Hos faster Rita lå også et brev fra Inger Dalsgård, der nu var i Paris.
Faster viste mig en del af London, som jeg ikke havde set. Hun tog mig også med
til en teatereftermiddagsforestilling. Faster Rita viste sig fra sin gæstfri side i disse
dage. Den sidste aften, Esther var i London, inviterede hun også Esther sammen
med mig til middag. Det syntes vi var pænt af hende.
Dagen før jeg skulle rejse til Wales, tog jeg et tyrkisk bad, der varede 3½ time. Det
bestod af: Dampbad, varmt og koldt bad, massage og endelig ½ times afslapning;
men så var jeg også ren. Bagefter var jeg til damefrisør, så nu var jeg klar til at
rejse.
Mens jeg kom og gik på herberget, lyttede jeg til en ung pige, der øvede sig på at
spille harpe. Selve den ynde, harpespillet udtrykte, betog mig meget.
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På afskedsdagen var jeg nær ved at sove over mig, men med en taxa nåede jeg
toget. Kuffert og cykel havde jeg indskrevet dagen i forvejen.
Det var med spændt forventning jeg stod af toget i Sct. Clears, hvor Mr. Hughes
tog imod mig, og vi kørte i bil til byen Laugharne.

Familien, jeg skulle være hos, bestod af forfatteren Richard Hughes, hans kone og
børnene Robert, 4 år, Penelope, 2 år, og en nyfødt pige. Til at passe børnene var
der en Govery Nurse, en Nursery Maid, og jeg skulle så være 2nd Nurse. Vi tre
skulle tage os af alt, hvad der vedrørte børnene som pasning, madlavning,
rengøring af deres sove- og børneværelser og tøjvask. Det var en hel afdeling for
sig.
Den øvrige hushjælp var løs hjælp fra landsbyen. De eneste, der boede fast foruden
familien, var Nurse og jeg. Megan, the Nursery Maid, boede også i landsbyen.

Richard Hughes og Robert
Det var et kunstnerhjem, jeg var havnet i. Mrs. Hughes var malerinde.System var
der ikke i det daglige husarbejde, kun i børne-afdelingen.
Nurse tog sig hovedsagelig af babyen og havde hende hos sig om natten.De to
andre børn havde Mrs. Hughes om natten. Var hun ikke hjemme, sov jeg hos dem.
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Det var også hende, der viste mig, hvorledes hun ville have børnene passet.
Hun gik meget ind for alt, hvad der var nyt. F. eks. skulle børnene drikke det
vand, grønsagerne var kogt i, og hver morgen fik vi alle en halv appelsin. De sorte
kerner i bananer skulle skæres væk, inden børnene fik dem, da de var usunde.
Noget har der nok været om det, da bananer nu til dags ikke har sorte kerner.

Megan og Penelope
At passe børn var noget nyt for mig, og disse børn var, som børn er flest. Var man
alene med dem, var de søde og nemme, var Mrs. Hughes derimod til stede, når jeg
havde dem i bad, var der en farlig ballade. Men efterhånden fandt jeg ud af det.

Huset, vi boede i, hed Laugharne Castle. Et slot lignede det ikke, men et stort hus
var det med en masse værelser, store og små, på forskellige niveauer forbundet
med trapper og gange. Jeg fik aldrig set alle værelserne.
Mit værelse lå højt oppe med udsigt til bugten.
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Væggene drev af fugt. Her sov jeg kun. Havde jeg fri, tændte jeg op i pejsen, så var
her dejligt.
Børneafdelingen kendte jeg derimod ud og ind. Her var det tilladt at tage bad, og
ikke som i Malden, hvor man skulle luske sig til det.
Huset lå helt ud til vejen. Bagtil kom man ud på en stor gårdsplads, som grænsede
op til haven, eller rettere parken, for den var temmelig stor.
Bagerst i parken lå en middelalderlig slotsruin, som havde givet huset dets navn.

Nedenfor lå byens havn, der bestod af en strandbred, hvor flod og ebbe gjorde, at
fiskerne samlede hvide muslinger, en delikatesse. Mr. Hughes havde også sin båd
her i nærheden. En ung fyr fra byen havde han som medhjælper, når han skulle
ud at sejle.
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Den 5. november, på Guy Fawkes Day, var der bål nede på stranden, og Mr.
Hughes skød fyrværkeri af oppe fra slotsruinen. Denne begivenhed, som slottet
stod for, var et tilløbsstykke. Vi var alle nede at se på det. Jeg kunne ikke forstå,
hvorfor vi skulle ned til havnen, og så alle de mennesker, der kom, og stemningen.
Nu oplevede jeg en Guy Fawkesdag.
Dagen markerer, at det mislykkedes for Guy Fawkes langt tilbage i tiden at
sprænge Parlamentet i luften. Denne episode havde jeg hørt om i skolen.
Familien Hughes stod for mange arrangementer i byen. Richard Hughes var
desuden en ret kendt forfatter. Bogen ”Storm over Jamaica” er en af hans mest
kendte, desuden ”Barometeret falder”. De er begge oversat til dansk. Senere har
han skrevet ”The fox in the Attic” ræven på loftet, der i overført betydning
handler om Hitlers tid i München inden krigen.
Nurse og jeg sad tit i børneværelset om aftenen foran den brændende kamin og
ristede brød med en lang jerngaffel. Det spiste vi til en portion kogte muslinger,
som var en af Laugharnes specialiteter.. Så kunne det hænde, at nurse fortalte mig
lidt om familien Hughes, især om Mr. Hughes, der havde opholdt sig meget i
Marokko og på De Vestindiske Øer. Da Robert blev født, ville de døbe ham
Muhamed. Det tillod Den Engelske Kirke ikke, men i Roberts første år blev han
kaldt Muhamed.
Mr. Hughes havde sit arbejdsværelse øverst oppe i huset, hvor der var ro. Ind
imellem var det ham, der lavede maden, men hvor han sov om natten, var der
ingen, der vidste, enten et eller andet sted i huset eller ovre i slotsruinen.
Nurse havde været der længe ca. 4 år og var Mrs. Hughes til megen hjælp.
Jeg havde fri en ugentlig eftermiddag og hver anden søndag eftermiddag fra kl. 2.
Var vejret til det, gik eller cyklede jeg rundt i omegnen, hvor man stadigvæk
kunne plukke brombær. Slotsruinen fik jeg også undersøgt.
En dag, da vejret var rigtig fint, husk det var i november, gik jeg ned ad en
klippesti helt ud til havet, hvor der var en dejlig badestrand. Disse ture nød jeg.
Man oplevede hele tiden noget nyt. En hel anden natur end i Danmark. Byen var
det også sjovt at gå på opdagelse i med dens mange forskelligartede huse.
Ville jeg i biografen, tog jeg bussen til Carmathen, den nærmeste købstad. Her var
mere liv end i Laugharne. En gang, jeg havde frieftermiddag, cyklede jeg derind,
da Mrs. Hughes havde bedt mig om at købe forskellige ting på en basar afholdt for
blinde, og hun gav mig 2 £ til formålet. Samtidig skulle jeg hilse fra hende, da hun
var medlem af bestyrelsen. Det var ikke nogen let opgave, men Mrs. Hughes var
tilfreds med mine indkøb.
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En aften var jeg med familien Hughes ovre på Rådhuset, hvor man skulle drøfte,
hvorledes byen skulle fejre indsættelsen af Prins Edward af Wales som konge af
England. Det var sjovt at være med til, for der blev diskuteret på livet løs. Det
endte med valg af en festkomite, da kroningen først skulle finde sted hen på
foråret. Det blev dog ikke til noget, da Prinsen af Wales kort før jul abdicerede
grundet sin kærlighed til Mrs. Simpson, en fraskilt amerikanerinde.
Kort efter mødet på Rådhuset fik Mrs. Hughes, der langt ude var i familie med
kongehuset, et brev, hvori der stod alt om Prins Edwards endelige afslag på
kongeværdigheden og om, hvordan Hoffet tog det. Først et par dage efter kom det
i aviserne til stor sorg for hele den engelske befolkning, da Prins Edward var den
mest folkelige af kongefamilien. Især var han meget afholdt af waliserne, han var
jo Prinsen af Wales, deres prins. På ”Slottet” havde der været en mærkelig tys-tys
stemning, som vi, der var ansat, først forstod, da det blev offentliggjort i aviserne.
Prins Georg og Prinsesse Mary og deres to døtre, Elisabeth og Anne, skulle så
indsættes i stedet for Prins Edward.
Mange souvenirs med Prins Edwards kontrafej f. eks. krus blev revet væk. Jeg
købte et, som jeg havde i mange år som en kuriositet, indtil det gik i stykker. Ak
ja!
En dag sagde Mrs. Hughes til mig, at de desværre ikke havde brug for mig længere
end til slutningen af januar, da babyen havde et handicap og til den tid skulle på et
børnehjem. Nu var jeg orienteret og havde ca. 2 måneder til at søge noget andet,
men jeg måtte love at blive, indtil babyen var kommet af sted.
Når de ingen hjælp havde i køkkenet, blev jeg af og til bedt om at lave en eller
anden dansk ret. Citronsuppe var en af retterne, en anden gang var det
citronfromage; begge retter faldt i god jord.
Da Robert fyldte 4 år, var jeg med til at lave den berømte engelske plumkage, der
blev lavet i en stor rund kageform. Kagen var mørk og fyldt med en masse tørrede
frugter. Når kagen var kold, blev den oversmurt med en marcipanmasse lavet af
fint malede mandler blandet med flormelis og appelsinsaft og til sidst oversmurt
med tyk glasur. En velsmagende og solid kage.
Nogen tid efter blev Mrs. Hughes 40, og så blev der lejlighed til at lave en
fødselsdagskage til. Det er også de eneste to, jeg nåede at smage, mens jeg var i
England. Ingredienserne ligner lidt en X-maspudding.
Midt i december blev en sort kokkepige ansat. Hun var fra Jamaica og hed Linda.
Hendes værelse lå ved siden af mit, og jeg fik det hverv at vække hende kl halv syv
hver morgen, da jeg havde anskaffet mig et vækkeur, fordi jeg i begyndelsen var
lige ved at sove over mig.
Når Linda og jeg viste os i byen, vakte hun en del opsigt. Mange havde aldrig set
en neger før. Hun var lille og slank, men hun var jo også fra Jamaica.

- 36 -

Midt i december skulle baby døbes, så alle havde travlt med forberedelserne til
dagen. Jeg strikkede små babysokker ind imellem.
Liggende gæster var der også, bl.a. en irsk pige på 14 år, der ville vise mig, at hun
kunne synge en dansk vise. Den lød således: Kammeratens røde næse,
kammeratens røde næse, kammeratens næse har sin blomstringstid.
På mit ansigtsudtryk kunne hun se, at jeg kendte den. Desuden prøvede vi alle at
udtale babyens navn, Llecky, rigtigt, især den dame, der skulle være hendes
gudmor. Hun var en slægtning til Mrs. Hughes.
På selve dagen kl. 3, det foregik en søndag, blev vi alle, også vores sorte kokkepige,
kørt i bil til kirken. Baby var sød og græd kun lidt under dåben, der var meget lig
vores danske, blot var kirken udsmykket som de katolske kirker, der var også
kordrenge. Alt dette virkede meget højtideligt. Baby blev døbt Llecky Hughes.
Da vi kom hjem fra kirke, fik vi te, og så gik alle igang med at dække bord og lave
aftensmad til 50 gæster, der skulle komme kl. 8. Det var alle kordrengene både
store og meget små, desuden præsterne og hvem, der ellers hørte kirken til.
Megan og jeg fik travlt med at smøre sandwich og lave te; der var også en varm
ret, og Mr. Hughes bagte en stor dåbskage.
Det blev et muntert gilde. Der blev sunget og holdt taler og især spist; sulte gik de
ikke fra bordet.
Selvom Megan og jeg vartede op, blev vi enige om, at vi havde moret os lige så godt
som gæsterne
Når der var tid til det, strikkede og læste jeg; desuden skrev jeg breve. Der var
altid en i familien, der havde fødselsdag. Også flere af mine skolekammerater var
jeg jævnlig i kontakt med. George fik jeg også brev fra. Han skulle giftes, der var
endda billede i avisen, skrev han, men det så jeg nu ikke; og så forsøgte jeg at få en
ny stilling, men Inger Dalsgård fik mig lokket til Paris. Hun havde ganske vist haft
3 stillinger på den korte tid, hun havde været der, men det afskrækkede mig ikke.
Jeg skrev til hende, at hun kunne vente mig i slutningen af januar, og sådan blev
det.
Nurse havde fri hele julen, så det gav en del ekstra arbejde. Mrs. Hughes tog sig af
babyen, mens Megan og jeg tog os af alt det andet, der vedrørte børnene, og som
Nurse ellers tog sig af. Der blev dog tid til juleindkøb i Carmathen. Jeg måtte jo
tænke på dem derhjemme, og så var der min omfattende brevkorrespondance.
Jeg var spændt på, hvorledes julen her skulle fejres.. Jeg fik det hverv at pynte
juletræet, som vi gjorde i Danmark. Det foregik Juleaftensdag, så mens jeg
pyntede træet, tænkte jeg på dem derhjemme. Det var svært at pynte træet med
den smule pynt, der var. Det vanskeligste vat stjernen, men jeg fik da lavet en
ganske pæn stjerne. Resultatet blev beundret, men et dansk træ lignede det nu
ikke.
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I dagene op til jul gik børnene i byen rundt og sang julesange udenfor de
forskellige huse. Nogle blev budt på saftevand og kage, men penge var dertil alle.
Det gav en vis højtidsstemning med al den sang, og så kunne de synge.
Juledag hjalp jeg Linda med at pille kastanjerne, der skulle i kalkunen.
Det havde jeg været med til i Malden, så jeg kunne vise Linda, hvad der ellers
skulle i. Lidt havde jeg lært.
Det blev en meget travl Juledag for Linda og mig, da Megan også havde fri, så hun
kunne fejre Julen med sin familie. Linda og jeg spiste lunch sammen med familien
Hughes og et par gæster; vi var 8 i alt. Efter at Linda og jeg havde ryddet til side,
fik vi vore gaver. Jeg fik en taske med 5 sh af familien, en bog af faster Rita og en
del breve. Derefter fik vi te, og så kom Megan sammen med nogen fra byen og
sang deres X-massange, mens vi alle stimlede sammen om dem. Bagefter blev de
budt på kager og saftevand, og til allersidst fik alle en skilling, som skikken bød. Et
festligt indslag Juledag i de små landsbyer.
Julemiddagen bestod af kalkun og X-maspudding, hvori der var gemt et par three
pence. Det blev brugt her i England lig med vores mandel i Danmark.
På en måde var jeg ked af at skulle forlade Laugharne, for jeg havde lært
byen og dens befolkning at kende ved mine busture til Carmathen, og en
aften havde jeg været til bal eller dans, som det kaldes. Det havde Mr.
Hughes sørget for.
Til Nytårsballet ville jeg ikke, da det vistnok ville være lidt for livligt for mig efter
Megans beskrivelse; men en af nytårsdagene skulle der være juletræsfest på skolen
for alle børnene i byen, og der var familien Hughes medarrangør, så om
formiddagen var jeg med til at pynte juletræ og pakke gaver ind til børnene, og om
aftenen var jeg også med til at dele gaverne ud. Børnenes glæde greb mig meget,
da mange af dem var utrolig fattige, det havde jeg bemærket på mine besøg rundt
om i byen med et eller andet fra Mrs. Hughes.
Efter at have danset om juletræet og leget med de små var der dans for de unge.
Og hvor blev der danset og sunget. Jeg har sjældent moret mig så godt.
Efter Jul og Nytår kom Nurse tilbage fra sin ferie, og det første, vi gik i gang med,
var at sy navn på det tøj, Baby skulle have med på børne-hjemmet. Det blev jeg sat
til. Foruden mit daglige arbejde blev jeg sat til alt, hvor jeg kunne være til nytte,
men da alle var søde og venlige, hjalp jeg gerne til, hvor det var nødvendigt. Og så
en dag tog Nurse af sted med Baby til London, hvor børnehjemmet lå.. Da Nurse
kom tilbage, fik Megan en uge fri, nu mens jeg var der. Cyklen afhændede jeg i en
forretning i Carmathen, så var jeg fri for den.
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De sidste dage, jeg var i Laugharne, gik hurtigt. Da et ældre ægtepar, der hjalp
familien især om sommeren, havde fået influenza, blev jeg sendt ned til dem med
en portion suppe. Jeg ventede at se dem til sengs, så jeg blev overrasket ved at se
dem oppegående, selvom de så sløje ud. På spørgsmålet om, hvorfor de ikke var til
sengs, svarede de: Vi begynder først i morgen. Da jeg nævnede det for Mrs.
Hughes, undrede det hende ikke, for sådan er befolkningen her, som hun sagde.
Mr. Hughes gav mig billet til et bal i byen, hvor jeg fik lejlighed til at tage afsked
med nogle af dem, jeg havde lært at kende. En god afslutning på min tid i
Laugharne.
Dagen inden jeg skulle rejse, var jeg nede at sige farvel til en ung pige, Peggy, som
jeg var kommet en del sammen med. Hun havde lige haft influenza, men var nu
oppe. Til gengæld lå hele hendes familie i sengen, og tøj hang til tørre overalt.
Peggy havde jeg truffet i bussen på vej til Carmathen. Det var også hende, der
viste mig rundt i byen. Vi gik i biografen sammen, og skulle vi have en kop te,
kendte hun et hyggeligt sted. Hun fik mig også til at spise ”fish and chips”. Det
kunne købes i mindre butikker og spises på stedet, eller man kunne tage det med i
et kræmmerhus, noget lignende vore pølser.
Disse butikker kunne lugtes på lang afstand. Jeg havde lagt mærke til dem, men de
havde aldrig fristet mig.
Peggy havde mange små søskende, så vi havde altid chokolade eller andet slik med
hjem til dem. Det havde jeg også, da jeg var nede at sige farvel til familien. Men
hvor var der indelukket med så mange mennesker i så få stuer.
Dagen efter rejste jeg så til London. Linda og Megan brevvekslede jeg med nogle
år. Selv efter krigen fik jeg brev fra Linda, nu var hun gift og boede på Jamaica.
Da Mr. Hughes besøgte København ved en sammen - komst i Pen-klubben, fik jeg
ham til at skrive et par ord i bogen: High Wind over Jamaica, som var en af hans
mest kendte bøger.
I London besøgte jeg faster Rita, hvor jeg spiste middag og fik taget afsked med
familien, inden jeg rejste til Frankrig. De tilbød mig at bo hos dem de par dage, jeg
blev i London, men jeg havde arrangeret mig med Vandrehjemmet, hvor jeg før
havde boet, så her kørte Onkel Bobby mig hen senere på aftenen.
Den næste dag gik med at købe billet til Paris, få indskrevet min bagage og melde
min afrejse på politistationen i Bow Street, og det vigtigste af alt: pr. telegram at
meddele KFUK tidspunktet for min ankomst til Paris. Jeg ville så blive afhentet af
en af de unge piger, der ville stå med et dansk flag, hvis Inger Dalsgård ikke kunne
komme.
Resten af dagen gik med shopping, kigge lidt på byen, gå i biografen og spise på
forskellige Lions, en slags afskedstagen, for hvornår ville jeg se London igen! Jeg
var kommet til at synes om byen.
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Alt var nu klar til afrejsen næste morgen, så nu gjaldt det bare om at komme i
rette tid til toget, hvilket jeg også gjorde. Da toget så endelig kørte, åndede jeg
lettet op, men var alligevel spændt på, hvordan jeg ville klare mig i Frankrig. Godt
Inger var der!
Rejsen via Den Engelske Kanal, som for engang skyld viste sig at være næsten
uden bølger, gik fint. Jeg fik følgeskab af en engelsk dame, og da vi havde nok at
snakke om, forløb tiden hurtigt til Paris. Snart stod jeg på perronen omgivet af al
min bagage og så efter et dansk flag.
Alt imens kom et par franske damer fra ”Protektion de la jeune filles”, beskyttelse
af unge piger, hen til mig. Jeg kunne se det, fordi det var påtrykt deres hatte.
Jeg regnede med, at de ville vide, hvor jeg agtede mig hen, og viste dem KFUMs
adresse. Det med pludselig at tale fransk efter det engelske, som jeg havde talt et
godt stykke tid, var lidt svært, men forstå dem kunne jeg.
Enden på det hele blev, at de fulgte mig ud til en Taxa, og at der nu var 2 dragere
om min bagage i stedet for en, som jeg nu måtte betale for.
Vel ankommen til KFUK fik jeg at vide, at pigerne med flaget var kommet for
sent. De franske damer havde gjort deres til, at jeg ikke ventede.
Senere på aftenen kom Inger, og så blev der snakket.
Næste morgen vågnede jeg med en dundrende forkølelse, som viste sig at være
influenza uden høj feber; men hvor var jeg dog elendig. Jeg var nok blevet smittet
i Wales, da jeg var rundt at sige farvel. Så de første dage i Frankrig tilbragte jeg i
sengen. Jeg var rigtig sløj, for der skal meget til, før jeg bliver i sengen. Inger
besøgte mig flittigt. Jeg mindes ikke, at jeg tidligere havde haft influenza. Tredje
dagen var jeg atter på benene. Jeg syntes ikke, jeg kunne være bekendt at ligge
længere, da Frk. Jervel. Forstanderinden, blev ved at spørge til mig; men ih hvor
var jeg træt.
Nu skulle jeg så se at få en stilling, hvilket kunne formidles gennem KFUK, som
tog sig af de skandinaviske piger. Men hvor var det svært at komme i gang. Det
blev kun til lidt ture i Bologne Skoven, som lå i nærheden, og så hjalp jeg lidt til i
køkkenet, så var middagen gratis.
En dag kom Inger og spurgte, om jeg ville afløse hende, mens hun fulgte sin
moster, der var missionær, til Marsaille, hvorfra mosteren skulle sejle til Indien.
Det drejede sig om 5 dage. Jeg slog til, og et par dage efter overtog jeg Ingers
plads. Her var ingen børn, men nok at lave, og husførelsen var meget forskellig
fra, hvad jeg var vant til. Frokost O`deuvre, mange forskellige små retter som
sadin, pølse, leverpostej og et par retter til. Her skiftedes tallerkener mellem hver
ny ret, så der blev en kæmpe opvask, og en aften, familien var væk, kom der
uventet 3 unge, 2 mænd og en svensk pige. Jeg var netop ved at gå i seng, så jeg lod
dem klare sig selv. Familien fandt det helt i sin orden.
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Jeg var en slags kokke - enepige, men et par pusterum var der dog ind imellem.
Familien havde købt hus i stedet for den lejlighed, de boede i, så søndag morgen
blev jeg kørt over til huset og sat til at skure og vaske alle gulvene. Da klokken
nærmede sig 2, følte jeg trang til lidt mad, men først omkring kl. 3 kom herren og
fruen med frokost, som vi spiste i fællesskab. Der var mange værelser, så efter
frokosten fortsatte jeg, til jeg var færdig.
Alt imens jeg ventede på at blive afhentet tænkte jeg: Sikken en dag. Og så var det
endda søndag. Senere på aftenen havde jeg fri og gik en smut hen i KFUK. Hele
næste dag ønskede jeg blot, at Inger snart ville komme.
Mandagen gik med forskelligt arbejde, fruen havde sat mig til, mens hun og
hendes mand var væk hele dagen og først kom hjem til aften, samtidig med Inger.
En glædelig overraskelse!
Sammen stod vi for middagen. Jeg blev der natten over, da vi blev enige om, at vi
nok kunne sove i samme seng.
Derefter boede jeg igen på KFUK, som ville hjælpe mig med en stilling. Jeg ville
helst have en udenfor Paris, eventuelt i Algier, der var en af de franske kolonier,
eller ved Middelhavet. Fandt de noget, som ville passe mig, skulle jeg være til
stede, når der var modtagelse af ansøgere i kontortiden, ellers brugte jeg tiden til
at se Parises seværdigheder med en af de andre piger, hvis jeg ikke hjalp til.
Dagen efter, jeg havde forladt Inger, ankom hun med al sin bagage. Hun havde
forladt sin stilling uden varsel. Hun fortalte, at der ingen grænser var for, hvad de
satte hende til, nu de skulle flytte over i det ny hus, hvor jeg havde skrubbet alle
gulvene. Det der fik hende til at sige stop var, at al det, der skulle kasseres og ikke
måtte kommes i affaldsskakten, skulle hun løbe op og ned ad køkkentrappen med.
Især de mange flasker. Dem smed hun i arrigskab alligevel i skakten, så det kunne
høres i hele ejendommen, og så blev der ballade, hvorefter Inger, der ellers var så
stille og blid, tog sit gode tøj og gik, hvorved hun ingen løn fik. Det havde jeg
derimod fået for de få dage, jeg havde været der.
Da der ingen værelser var ledige, blev der sat en seng ind hos mig. Inger havde
været meget uheldig med sine pladser, men et var sikkert, de franske fruer
krævede meget af deres tjenestepiger.
Som oftest var det Inger, der viste mig rundt i Paris, som jeg syntes var en flot by
med sine kirker, palæer og museer. For at nå at se så meget som muligt, tog vi af
og til Metroen med dens mærkelige lugt, især når vi ville til Luxenbourghaven
med alle dens statuer.
Selvom vi kun var i februar, nød vi solen og betragtede de mange børn,
som blev overvåget af Nurser med barnevogne. Mange af Nurserne kendte
hinanden, så man skulle være heldig, hvis man ville have en plads på en
bænk, som var gratis. Stole var der nok af, men de kostede penge.
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Det erfarede man hurtigt ved ens første besøg. Sådan en ledig stol virker fristende,
man synes, man er heldig, og så kommer der en kontrollør, der vil have penge.
Jeg fik set utroligt meget af Paris på de få dage, jeg havde til min rådighed, inden
jeg fik en stilling. Nogle af de vigtigste steder var: Bastillen, Napoleons Grav, Notre
Dame Kirken, Triumfbuen for enden af den mest kendte alle: Champs Elysee,
slottet Louvre, nu museum med bl.a. maleriet af Mona Lisa malet af Leonardo da
Vinci. Det var mit egentlige formål med at besøge Louvre. Andet så jeg heller ikke,
hvis jeg ikke ville bruge en hel dag, så stor er Louvre. Eifeltårnet kunne man ikke
undgå at lægge mærke til, men op i det nåede jeg aldrig; det var der ikke penge til.
I det hele taget var der ingen af os piger, der havde råd til luksus.
Bogkasserne langs floden Seine blev grundig studeret. Bogen: Dreyfys
affæren af Dumas købte jeg som erindring. 2 gange har jeg læst den og det
endda på fransk.

Den smukke hvide katedral, Sacrè Coeur, der rager højt op over byen omgivet af
små listige steder var også et besøg værd. På en arabisk cafè i nærheden af den
arabiske Moske drak jeg arabisk kaffe, der er meget sød, halvfuld af kaffegrums,
dertil en sød kage.
Paris havde også et loppetorv, som har givet navn til vore loppetorve. Der kunne
man finde alt muligt, og havde man forstand på tingenes værdi, kunne man være
heldig.
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Jeg kunne ikke forlige mig med, at butikkerne holdt søndagsåbent, så var der jo
ingen helligdage. Hvad jeg godt kunne lide ved Paris var de mange torvemarkeder
med deres friske varer, der fristede os til at købe noget, vi kunne spise på vore
værelser. Den varme mad skulle man tilmelde sig. Den serveredes kl 12. En ret, jeg
godt kunne lide var vandrisengrød med abrikoser. Det havde jeg ikke smagt før.
Hjemme fik vi æblekompot til.
Jeg havde talt med adskillige damer om en stilling, men endnu var det ikke
lykkedes mig at finde noget; men en dag, da jeg sad og strikkede i KFUKs
opholdsstue, hvorfra man kunne se de damer, der søgte en ung pige, blev jeg kaldt
ind på kontoret til samtale. Jeg havde godt set, at hun pegede på mig, så nu var jeg
spændt på, hvad det drejede sig om. Hun hed Madame Hoynek, ca. 50 år, enlig og
virkede meget bestemt. Jeg kunne forstå, at hun havde udset sig mig blandt de
andre piger, som også var til stede. Hun søgte en ung pige, der skulle tage sig af
hendes 2 børnebørn, der havde tuberkulose i mild grad. Hun boede for tiden i
Paris, men skulle flytte til Juan les Pins ved Middelhavet. Det lød spændende, så
det blev en aftale, at jeg et par dage senere skulle møde op hos hende.
I mellemtiden ville hun søge om arbejdstilladelse til mig. Hun var præsident for en
eller anden børneinstitution, så det skulle hun nok klare.
Da jeg i et brev til mor skrev om det med arbejdstilladelsen, blev hun fyr og
flamme; det var lige noget, hun ville tage sig af, så i næste brev fra hende, skulle
jeg henvende mig på den danske ambassade i Paris desangående, hvilket jeg så
gjorde. Jeg blev venligt modtaget, og de skulle nok se på sagen.
Jeg var bange for, at mor kun havde gjort ondt værre, da jeg ikke hørte mere til
sagen.
Til aftalt tid mødte jeg så hos Madame, der boede i en større lejlighed beliggende i
en sidegade til Place Etoile, et af de finere kvarterer i Paris.
Det blev kun til et par dage, da Madam jo skulle flytte til Rivieraen, så jeg startede
med at fylde i kasser. I det hele taget var jeg behjælpelig, hvor jeg kunne.
Middagen spiste jeg sammen med Madame på en restaurant i nærheden, da hele
huset rodede. Efter et par dage var hele lejligheden tømt for inventar, og vi var
klar til at tage sydpå. Jeg skulle tage toget næste dag sammen med en gammel karl,
Paul, som var i Madams tjeneste, så den sidste nat i Paris tilbragte jeg i KFUK. Da
jeg først skulle rejse om eftermiddagen, blev jeg spurgt, om jeg spiste med til
middag, hvortil jeg svarede: Ja, hvis vi skulle have risvandgrød med abrikoser. Det
havde de ikke regnet med at lave. ”I kan godt regne med mig, hvad jeg end får”,
svarede jeg. Middagen stod på risvandgrød med abrikoser, hvilket jeg
aldrig har glemt.
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Det blev en lang og kold togrejse, som Madams karl, Paul, og jeg foretog sammen.
Paul havde mad med, som vi spiste undervejs. Det meste af tiden strikkede jeg, Jeg
havde altid et strikketøj i gang, så kunne man snakke, mens man strikkede.
I begyndelsen var der dejlig varmt i vores kupe, men da det blev mørkt og vi kom
op i højderne, blev det smadderkoldt, da der ikke var varme i vores kupe. Men da
Paul intet sagde, frøs jeg med anstand og var glad, da vi endelig nåede vores
bestemmelsessted kl. halv 12 om natten. Luften udenfor føltes lun og dejlig, da vi
spadserede hen til Madames hus. Rigtig subtropisk, tænkte jeg. Der var hverken
lys eller vand i huset, men Paul viste mig mit værelse, og så var det bare med at
komme i seng.
Næste morgen spiste Paul og jeg morgenmad i en pension, der lå lige ved siden af
Madames hus. Jeg var ikke særlig glad for at spise sammen med ham, for han
dyppede brødet i kaffen og spiste det så med den ret store teske, der hørte til
servicet. Det forekom mig ret uappetitligt, men det var han nu ikke ene om.
Snart efter kom Madame Hoynek, der havde taget nattoget fra Paris, og så kom
der gang i det. Det viste sig, at Madame havde købt et hus nærmere havet, hvortil
vi skulle flytte.; men håndværkerne var endnu ikke færdige. Det var en streg i
regningen. Flytningen måtte udsættes, og Madame var gal, og det fik
håndværkerne at mærke. Det var ellers et stort og flot hus, der hed le Caprise. Det
andet hus hed Tanglin. Her blev vi, indtil le Caprise var klar til indflytning.
Alle vore måltider spiste vi i pensionen. Personalet havde først dækket til mig
sammen med Paul og til Madame ved sit eget bord, men da Madame så det, sagde
hun: Madmoiselle spiser sammen med mig. Det var jeg glad for. At spise sammen
med Paul, kunne tage appetitten fra en.
Suppe fik vi hver eneste dag. En pudsig ting, jeg lagde mærke til var, at i suppen
om lørdagen kunne man se grøntsagsrester fra om mandagen; men syge af det blev
vi ikke.
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Til én middag fik vi bagt kartoffel, noget man endnu ikke så i Danmark, men jeg
vidste fra England, hvorledes man spiste sådan en, så jeg spiste med nænsom hånd
kun det inderste af kartoflen og lod skrællen ligge, men fik at vide af Madam, at
skrællen spiste man også. Så vidste jeg det, og jeg følte mig på hjemmebane.
Efter at have spist min morgenmad i Pensionen bragte jeg Madame hendes på en
bakke. På spadsereturen over til huset blev der tit råbt efter. mig Hvad der blev
råbt, forstod jeg ikke, men det huede mig ikke. Det var nok mit lyse hår, der var
anledningen.
Da vi ikke kunne flytte ind i le Caprise, blev jeg sat til at luge for ukrudt i haven,
hvor vi midlertidigt boede. Det tog et par dage, og til sidst vandede jeg palmerne.
Da flyttelæsset kom, hjalp jeg med at tømme kasserne, og efterhånden som
håndværkerne blev færdige, gjorde jeg rent i værelserne og skrabede gulvene rent
for den maling, malerne havde spildt. Badeværelset var særlig slemt; det tog mig
næsten en hel dag. Derefter skulle jeg vaske tallerkener, glas mm af og hjælpe med
at stille på plads. Jeg var i sving lige fra morgen til aften. Paul fulgte mig en aften
ned til stationen med et brev jeg, ville have af sted. Ville jeg se lidt af byen, måtte
jeg luske mig til det. På grund af flytterodet ville det være rart med et par timer fri
om dagen, om ikke andet så om søndagen, men det tænkte Madame ikke på.
Arbejdstilladelsen havde jeg endnu ikke fået, så Madame og jeg var henne på
Politistationen desangående. Sådan noget tager tid i Frankrig.
Efterhånden begyndte jeg at længes hjem. Ville det blive bedre, når Madames
børnebørn kom og al denne flytning var overstået, og ville mændene blive ved med
at råbe efter mig? Til slut lod jeg skæbnen råde, dvs. fik jeg brev fra Knud på en
bestemt dag, ville jeg rejse hjem, ellers blev jeg.
Inden da oplevede jeg Mistralen, som forekommer ret tit i Sydfrankrig, især på
varme dage. Pludselig begynder det at blæse på en bestemt og uhyggelig måde,
ligesom inden et tordenvejr, så gælder det om at få lukket alle skodderne, som
vinduerne er forsynet med. Disse bliver sædvanligvis lukket hver aften. Mistralen
kan vare et par dage. Mange plages af hovedpine, så længe den varer.
Da Knuds brev kom på den dag, jeg havde fastsat, gik jeg omgående til Madame
og sagde, at min mor var syg og ville have, at jeg kom hjem. Og sådan blev det.
Samme dags aften rejste jeg så. Det blev en lang tur. Først fra Juan les Pins til
Cannes, hvorfra toget til Lyon og længere nordpå gik kl. 9. I ventetiden traf jeg en
anden ung pige, der skulle med samme tog, så vi slog følgeskab. Vognen, vi kom
ind i, havde toilet i begge ender, desuden en lang gang med døre ind til ottemands
kupeer. Vi fik en hjørneplads overfor hinanden lige indenfor døren.
Her skulle vi så tilbringe natten og det meste af næste dag, før vi skulle skifte tog.
Kupeen var helt fuld, så vi sad tæt. Mange benyttede sig af tilbudet: Hovedpude til
leje, som så blev rakt dem gennem det åbne vindue. Jeg brugte en trøje til at læne
mit hoved op ad.
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Det blev en lang nat. Ind imellem sov jeg, hvis jeg ikke måtte flytte min nabos
hoved, hver gang han faldt i søvn hen over mig.
Henad morgenstunden nåede vi Lyon, hvor alle passagererne skulle af på nær den
unge pige og jeg. Gardinet ud til gangen var stadig trukket for, og rundt omkring
os lå en masse hovedpuder, så vi gjorde os det mageligt på hver sin bænk og fik os
et par timers søvn.
Vi var spændt på, hvor længe vi kunne have kupeen for os selv. Ved første stop var
der en, der stak hovedet ind, men trak sig hurtigt tilbage og sagde til de
efterfølgende: Sovekupe, og dette gentog sig ved de efterfølgende stationer.
Kontrolløren kiggede en enkelt gang ind til os, grinede og lukkede døren. Først ved
3 tiden gik den ikke længere. Da der ude på gangen blev sagt sovekupe, lød det:
Her er ikke noget, der hedder sovekupe, og ind trådte han. Vi sad nu også op.
Passageren var på vej hjem fra arbejdet, så han var godt orienteret.
Den unge pige og jeg havde rigtig hygget os og delt vor mad dvs. jeg havde kun
makroner med, så jeg nød godt af hendes madpakke. Fransk fik jeg talt og ikke
kun i enkelte sætninger, så da vi kom ind i Tyskland, kunne jeg ikke et ord tysk,
kun fransk.
I Strassburg skiltes jeg fra min rejseledsager. På perronen stod jeg med min
bagage og vidste ikke, hvor toget til Tyskland via Hamburg holdt. En togbetjent på
en anden perron hjalp mig over skinnerne, da det var i sidste øjeblik, og jeg ikke
kunne nå at tage tunnelen. Nu nåede jeg den bagerste vogn, lige inden
gangssignalet lød.
Jeg kom ind i en kupe med en masse livlige tyskere, der alle hjalp mig med min
bagage og lod mig få en vinduesplads. Mens jeg nu åndede lettet op efter løbeturen
og over at have nået toget, fandt jeg ud af, at turen ville vare meget længere, end
jeg havde beregnet og havde telegraferet hjem om. Af kontrolløren fik jeg at vide,
at jeg først ville være i København næste dags aften, altså endnu en nat. Men de
derhjemme fandt nok ud af, hvornår jeg kunne være i København, så jeg
indrettede mig derpå og satte mig til at strikke. Da min garnrulle slap op, og jeg
satte mig til at rulle et nyt nøgle, var der straks en af mine medpassagerer, der
tilbød at holde garnet for mig. Ind imellem gik flasken rundt, og jeg lod mig gerne
nøde. Det gik livligt til.
Efter et par timers kørsel kom kontrolløren og sagde, at jeg skulle skifte til en vogn
længere fremme, da denne vogn ikke kørte til Hamburg. Jeg fik samlet min bagage
sammen, og ved næste stop hjalp flere af mine medrejsende mig ud på perronen og
hen til vognen med skiltet: Hamburg, hvor de fik mig installeret i en næsten tom
kupe. Vognen var ellers tæt pakket med soldater. Jeg var meget taknemmelig og
også forundret over tyskernes hjælpsomhed.
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I kupeen, hvor jeg nu befandt mig, sad en kvinde med sin mindreårige datter. Vi
faldt i snak. Det viste sig, at hun var jøde og på vej til Sydamerika. Hendes mand
ville stige på toget i løbet af natten. De kom fra München og havde intet måtte tage
med sig fra lejligheden, kun det aller - nødvendigste. Det var mandens bror, der
havde bedt dem komme over til sig. Nu håbede hun, at det ville lykkes.
Toget var fyldt med soldater, der ustandseligt åbnede døren ind til os og råbte:
Teufelpack, hvilket jeg syntes var meget uopdragent. Dengang forstod jeg ikke,
hvor ugleset jøderne var i året 1937.
Tredje klasses kupe, som jeg kørte i , havde træbænke, mens de var polstrede i
Frankrig, så da jeg nåede Hamburg næste morgen kl. halv 7, var jeg glad for at
komme ud og strække benene, inden jeg skulle videre med et andet tog til
Warnemünde.
Da det først gik kl. 9, gik jeg op i banegårdshallen. Jeg kunne ikke slæbe rundt
med min store kuffert, så jeg satte den ved nedgangen til en perron og håbede på,
at kontrolløren, der stod der, ville holde øje med den, mens jeg fik mig en kop te,
hvortil jeg spiste en af mine lækre makroner. Jeg var lidt urolig for min kuffert, så
jeg tillod mig kun en lille tur for at se byen for dog at have været i Hamburg.
Kufferten stod heldigvis, hvor jeg havde stillet den. Da jeg tog den, sagde
kontrolløren, at det var lidt dristigt af mig sådan at efterlade en kuffert uden
opsyn, hvortil jeg svarede, at jeg havde regnet med, at han nok så efter den og
takkede ham.
Han viste mig, hvilken perron, jeg skulle ned på for at komme i det rigtige tog til
Warnemünde, og så kunne jeg endelig se en ende på rejsen. Jeg var også ved at
blive sulten. Meget mad havde jeg ikke fået, så på færgen til Gedser fik jeg en kop
te med 2 stykker franskbrød, der tog den værste sult.
Så var jeg i Danmark efter at have været væk i halvandet år. Jeg nød turen op
gennem landet. Man var ikke i tvivl om, at man var i Danmark, når man så ud på
landskabet, mens toget kørte mod København.
Klokken var 6 aften, da toget kørte ind på Københavns Hovedbanegård,
hele 2 døgn efter at jeg var taget fra Juan les Pins.
Hele familien var mødt op, så jeg fik en hjertelig modtagelse, mere end jeg havde
forventet. Det var rart at mærke, at man var savnet.
Kun far var der ikke; han var i Tyskland, men kom hjem et par dage senere.
De følgende dage havde vi besøg af farfar, Astrid Pedersen, Bent og flere af mine
skolekammerater, som jeg havde skrevet sammen med. Inger Dalsgård var også
kommet hjem. Mor og jeg var ude at besøge mormor.
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Der var sket en masse, mens jeg havde været væk. Min veninde Inge var
blevet gift, så hendes nye hjem og mand skulle jeg da endelig besøge.
Sådan gik det slag i slag.
Mor fandt på, at jeg nok kunne trænge til massage.
Da jeg vejede lovlig meget i forhold til min højde, ca. 70 kg, og jeg tilmed havde
lidt ondt i ryggen, henviste vores læge, Fru From Jørgensen, mig til Rigshospitalets
Massageklinik for myoser i ryggen. Efter 20 gange syntes jeg, det var nok; så ondt
havde jeg heller ikke, og lidt efter lidt gik jeg også ned i vægt.
Der var sket store forandringer, mens jeg havde været væk, som mor ikke havde
fortalt om i sine breve.. Det værste var nok, at far var gået konkurs og nu var
startet med selv at repræsentere de varer, han fik gennem sine tyske
handelsforbindelser. Fars fætter, H. C. Møller, direktør for Ford, hjalp far
økonomisk, så han kunne starte på ny. Da far ikke tjente til ”dagen og vejen”,
måtte mor klare det hele, altså måtte der spares. Ruth og Lizzie kom på Torben
Brix Kostskole, en ret moderne skole, som mor tit havde talt om. Mor havde
ganske givet skaffet friplads til dem. Efter hvad jeg har hørt, var skolen alle tiders.
Nu kunne mor så leje et par værelser ud. Mor havde købt et par ”slå-opsenge” til
Ruth og Lizzie, når de var hjemme.
Knud tog sin studentereksamen året efter mig og kom så ud at sejle med
skoleskibet ”Danmark”.

Han fik desværre blindtarmsbetændelse og blev sendt hjem fra Madeira. Efter
operationen søgte han ind som lærling hos A. P. Møller. Da han ikke havde noget
pænt tøj at møde i, da han skulle til samtale, lånte han et sæt af skuespilleren
Svend Methling. Han har altid sat stor pris på Knud. Når der skulle laves noget i
hans sommerhus, var det Knud, han tyede til, da hans egne børn ikke havde sans
for det praktiske.
Jeg faldt snart ind i den daglige rytme, så jeg hjalp mor med rengøring,
madlavning, bagning, og hvad der ellers kunne være.
Jeg kunne se og mærke, at hun nervemæssigt ikke havde det så godt. Hun havde
måttet klare alle vanskelighederne. Far havde ikke været til megen hjælp: Nu går
det jo godt igen, var hans kommentar til mors bekymringer.
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Nu da jeg var kommet hjem, syntes mor, at hun kunne tillade sig et ophold på en
nerveklinik, hvor hendes nervelæge rådede over et par sengepladser. Hun blev
indlagt på Kommunehospitalet for at få fred og ro. Det derhjemme passede jeg
med hjælp fra de andre.
Ruth og Lizzie gik ikke mere i Torben Brix Skole, hvor Lizzie havde gået i 1.g. De
havde desværre ikke lært den nye metode i matematik, så da mor ville have hende
i en anden skole, kunne hun ikke komme i 2.g. Mor valgte derfor at lade hende
tage realeksamen fra Matæusgade Skole, hvilket Lizzie accepterede. For mor var
det nok et pengespørgsmål.
Ruth, der stadig led af dårlige nyrer og netop var blevet konfirmeret, holdt op med
skolen og fik plads som barnepige.
Knud var ansat hos A. P. Møller, så nu var det bare mig, mors tanker drejede sig
om. Mit ønske var arkæologi eller noget lignende. Historie og oldnordisk havde
altid haft min interesse, men det var der ingen penge i, sagde mor. Så måtte det
blive noget på et kontor. Om ikke andet skulle jeg øve mig på fars skrivemaskine,
som nu stod derhjemme.
Mor, der jo nu lå på hospitalet, havde masser af tid til at tyre aviserne igennem for
at finde en stilling til mig.
Jeg besøgte hende tit, så hun kunne følge med i, hvordan det gik hjemme, og
endelig en dag søgte Telefonhuset en dame til kabelkontoret. Det måtte lige være
noget! Så den stilling søgte jeg.
Samtidig med at jeg blev indkaldt til samtale, skulle jeg bestå en prøve bl.a. i
diktat. Da jeg havde svært ved at stave, og prøven var fuld af svære ord som
ingeniør og chauffør, undrede man sig over, at jeg som student klarede prøven så
dårligt. Hertil svarede jeg, at jeg ikke brugte ord, hvis stavemåde jeg var i tvivl
om, og at jeg ellers brugte ordbog.
Den anden prøve, der bestod i at læse klart og tydeligt, var der intet at udsætte på.
Prøven viste sig at være den samme, som telefonistinderne skulle bestå. Her gjaldt
det især stemmen.
Jeg blev antaget og skulle begynde på kabelkontoret først i maj. Der hørte uniform
til stillingen, en sort kittelkjole med bælte, ligesom telefonistindernes. Meget
praktisk.
Det viste sig, at jeg var den første dame der på kontoret. Personalet bestod af en
fuldmægtig med eget kontor. Han kom sent og gik tidligt. Dernæst en
overassistent, som al den tid, jeg var der, søgte psykoanalytiker
Næsgård, den mest søgte på den tid. Endelig var der 3 mandlige assistenter.
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Jeg blev modtaget med nogen skepsis og dertil en skjult nysgerrighed.
Mit arbejde bestod i at føre brøndbog for gas og vand. Ved besøg i
telefonbrøndene, kunne dette forefindes og skulle straks meddeles kabelkontoret,
som lod meddelelsen gå videre. Vi lavede også geografiske kort over de nyanlagte
telefonbrønde, telefonkabler og tråde. Alt, som hørte det tekniske anlæg til.
Desværre var de ikke særlig flinke til at vise mig til rette. De ville vise, at det var
dem, der vidste besked; men sådan var de overfor alle nyansatte.
Egentlig var de meget flinke, men det gjaldt om at have en vis status. Jeg
sammenlignede dem med: ”Her er en sang om en mand, der hed Larsen”, efter det
kendte skuespil ”Melodien, der blev væk”.

Kabelkontoret
I løbet af sommeren ansattes endnu 2 damer, som jeg fik et godt forhold til. Selve
arbejdet brød jeg mig ikke særligt om. Tit havde jeg kun et kvarters arbejde til
hele dagen, så jeg har aldrig følt dagen så lang, som mens jeg var på Telefonhuset.
Jeg har heller aldrig set så tit på uret, selvom personalet sørgede for, at jeg fik al
det ekstra arbejde, der forekom. Jeg havde jo beklaget mig over ikke at have nok
at lave.
Når vejret var til det, spiste vi vores frokost oppe på taget, hvor der var indrettet
en frokoststue med udsigt over byens tage.
Vi havde en halv times frokost; ikke alle på en gang, da der altid skulle være nogen
på kontoret.
Var der noget, der skulle fejres, forgik det oppe på taget efter kontortid kl. 4.
Mor var glad for, at jeg var kommet ind ved Telefonhuset. Hun så i ånden mig
fastansat med pension og sikret i fremtiden.
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Foreløbig boede jeg hjemme og hjalp mor mere end nogen af de andre.
Om lørdagen havde jeg fri kl. 1. Lizzie havde fået en stilling som barnepige hos en
familie, der lå på landet i Solrød. De havde 3 børn, som hun skulle passe i
sommerferien, da hun derefter skulle til England for at lære sproget.
En week-end besøgte jeg hende i Solrød. Turen til Solrød foregik på cykel.
Vejen var ret ny med cykelsti. Dengang var der badehoteller og sommerhuse, et
rigtigt sommerland; noget andet end Strandvejen nordpå med store flotte
herskabsvillaer. Der var ikke cykelsti.
Jeg havde en dejlig week-end sammen med Lizzie. For mig var det noget nyt at
bade i Solrød.

Amager Badeanstalt
Vi badede nu fra Amager Helgoland, dengang kaldet Lille Helgoland, da
badeanstalten Helgoland ved Hellerup endnu eksisterede. Den blev senere nedlagt
på grund af vandkvaliteten, fordi byens kloaker havde udløb i nærheden.
Sønderstrand, hvor jeg havde lært at svømme, blev mere og mere indeklemt af
huse og fabriksbyggeri. Badeanstalten Langebro led samme skæbne, så i mange år
kom jeg på Amager Helgoland. Tit blev jeg der halve dage, havde madpakke med
og tog solbad, mens jeg læste eller strikkede.
I august måned cyklede jeg derud hver morgen, inden jeg kørte ind på
Telefonhuset og havde min morgenmad med. Vejret var som regel fint på
morgenstunden, senere kom skyerne.
Da mine forældre var børn, var det ikke almindeligt at tage strandbad eller solbad.
Ens hud skulle helst være sart og fin. Men da især byboere efter en lang, mørk
vinter var stærkt svækkede, oprettede lægerne Kuranstalter, som kun rige havde
glæde af. Behandlingen bestod mest af bade. Derfor anbefalede lægerne nu deres
patienter at opholde sig så vidt muligt ved strand og hav.
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Nord for København lå Charlottenlund Badeanstalt, en af de ældste, hvorfra man
nu dyrker vinterbadning. Længere oppe ad kysten lå Rungsted Badeanstalt.
I begyndelsen fortrak man at bade fra badehus, da det helst skulle ske så
ubemærket og diskret som muligt.
Omkring 1920 tog københavnerne til stranden på sommerdage med de åbne
skovsporvogne eller på cykel. Stranden ved Charlottenlund trak mange mennesker
til, derfor navnet Fluepapir. På meget varme dage var der enkelte voksne, der
dristede sig til at soppe, mens børnene badede, og flere af kvinderne sad i
underkjole. Den medbragte mad havde man i en eller flere skotøjsæsker. Fra
denne strand har jeg aldrig badet. Derimod har jeg badet fra Bellevue Badestrand,
som blev opført på stranden lige nedenfor Bellevue Badehotel, der blev bygget
omkring 1930.
Badestranden havde badekabiner til omklædning, og det var hertil,
indgangsbilletten gjaldt.
På rigtig varme dage har jeg været ude for, at det, blot at finde plads til 2
personer, næsten var en umulighed, hvis ikke folk krøb tættere sammen.
Ved siden af denne strand lå den kommunale badestrand, der var gratis. Her skete
skiftet til badedragt på selve stranden.
Badedragten forandrede udseende år for år fra at dække næsten hele kroppen
plus arme og ben, dækkede den nu kun kroppen. Stoffet var blevet mere fast i det
og ikke slasket som de første badedragter. Der havde endda været et lille skørt på
damernes badedragt, og den var i mange år af uld.
Da det blev moderne at blive så solbrændt som muligt, blev badedragten 2 delt og
derefter mindre og mindre, men det skete først mange år senere.
Bønder og husmænd og hvem der ellers levede af landbrug, og for hvem sommeren
var den travleste tid, havde ikke tid til den slags pjat, som byboerne. Det kunne
højst blive til en enkelt sommersøndag. Det skete først, da teknikken fik første
prioritet i landbruget.
Jeg elskede at tage solbad og gå i vandet og springe i på hovedet.
Far var gammel roer, så hvad var mere nærliggende, end at jeg meldte mig ind i
Damernes Roklub i Hellerup Lystbådehavn. Jeg fik Grethe Becker, en gammel
skolekammerat, som også havde været med mig på Bornholm, interesseret, så vi
kunne følges ad efter arbejdstid. Hun var lærling i en boghandel på
H.C.Ørstedsvej.
Det var en dejlig sport. Til daglig roede vi om aftenen enten i en 2`er eller 4`er med
styrmand, som regel indom Langelinie og havnene deromkring. Det var en god
måde at nyde de skønne sommeraftener på.
Sålænge vi ikke var udlært, kaldtes vi kaniner, men efter dåben, hvor vi også
skulle svømme 200 m, var vi rigtige roere og ikke under opsyn.
Om søndagen fulgtes flere både ad op langs kysten til Sletten, hvor vi havde en
bådplads med hytte.
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Her spiste vi vores medbragte mad, gik i vandet og hyggede os. Udenfor
bådpladsen havde vi alle ens sejlsportskjoler på. Man skulle være reglementeret
påklædt. Det varede flere år, før man roede i det samme tøj, som man gik i.
Ved siden af Damernes Roklub lå Hellerup Roklub for mænd adskilt af et højt
stakit. Det afholdt os dog ikke fra at feste sammen en gang imellem.
Den sommer skulle skuespillet Hamlet endelig opføres på Kronborg Slot.
Nu blev det virkeligt til noget. Det skulle opføres på engelsk med Laurence Olivier
og Lilian Leigh i hovedrollerne.
Dagbladet Politiken arrangerede busture til opførelserne, og jeg var så heldig at få
billet til den sidste opførelse.
I skolen havde vi gennemgået Hamlet på engelsk, så jeg var meget opsat på at se
det.
Vi kørte med bus fra Rådhuspladsen langs Strandvejen til Kronborg, og jeg sad
ved siden af en dame, der underviste i italiensk på Det kongelige Teater. Det
fortalte mor mig siden.
Det blev en pragtfuld aften, som jeg aldrig har glemt. Vejret var lunt, selv da det
blev mørkt. Lige en aften til udendørs optræden, og da det var sidste aften var der
afskedstaler og en masse fremkaldelser. Så heldige, som vi var med vejret, havde
de ikke været de andre aftener. De engelske skuespillere, som havde hovedrollerne,
var dygtige og blev med årene Englands mest berømte skuespillere.

Pinsemorgen 1937 i Horneby ved Hornbæk
Bent, moster Else og onkel Hagen
Et par week-ender i løbet af sommeren tilbragte jeg hos moster Else og onkel
Hagen i deres sommerhus i Horneby ved Hornbæk.
Cykelturen hertil tog 3 timer. Det regnede jeg ikke for noget, især hvis vejret var
godt, og på vejen traf jeg tit bekendte, der skulle samme vej.
Denne sommer var den første uden Erik. Det var svært at vænne sig til, men til
gengæld var Eriks klasselærer, Folmer Jensen, tit på besøg. Han havde jo
overværet lynnedslaget. Hans tilstedeværelse hjalp nok hele familien gennem den
første svære tid.
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Lene, onkel Hagens barnebarn af første ægteskab, traf jeg også af og til deroppe.
Sådan en week-end gik hurtigt og fornøjeligt. Formiddag og eftermiddag cyklede
vi til stranden lige ved Børnehjemmet, hvor man nærmest havde stranden for sig
selv. Indimellem var vi hjemme for at spise. Haven var fuld af grøntsager og frugt.
Det stod onkel Hagen for. Det var især jordbær, som jeg plukkede, når det var på
de tider. Alt gik som en leg, og søndag efter kl. 7 startede jeg så hjemturen, så jeg
kunne være hjemme ved 11 tiden.
En uges sommerferie på Bornholm blev det til, men uden løn. På Riis Pension var
der plads i slutningen af august til en rimelig pris.
Jeg havde en dejlig uge der ovre, og da vejret var godt med sol og varme, kunne
jeg bade og sole mig ligesom midt på sommeren, blot blev det tidligt mørkt.
Jeg var sammen med flere fra Pensionatet, desuden med nogle, jeg kendte, fra
tidligere besøg bl.a. Sten Bjerke, der var sammen med en ven, Jørgen Thilmann.
De boede i Donaths Hytte mellem Tejn og Sandkås.

Kunstmaleren Einar havde bygget hus siden sidst, på vejen op til Helleristningerne
mellem Allinge og Sandvig. Einar kendte jeg ganske godt, da vi havde boet i
nærheden af hinanden, desuden havde jeg fattet interesse for hans malerier. I
København havde jeg besøgt ”Den Frie”, hvor han udstillede sammen med
”Kammeraterne”, som han var medlem af. I Politiken kunne jeg så læse, hvad
kritikerne mente. Endnu var han ”en lovende” maler. Nu fik jeg lejlighed til at se
hans malerier privat. Selv havde jeg ingen kunstneriske evner, men interesse
derfor manglede jeg ikke.
Stuepigen Rosa på Riis Pension kom jeg lidt sammen med, når hun havde fri.
Sammen plukkede vi brombær, især oppe ved Hammerhaven. Blåbær var der
ingen af på denne årstid.
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Rosa og Christiansen fra Riis Pension

Gudrun på Bornholm august 1937
Den dag, jeg skulle rejse hjem, vækkede Rosa mig tidligt om morgenen, så vi
kunne plukke brombær, inden hun skulle møde. Dem ville mor blive glad for og
sylte.
Tidlig mandag morgen lagde vi til i København, så jeg kunne nå hjem inden
kontortid. Da jeg som regel aldrig får sovet sådan en nat på dæksplads, benyttede
jeg tiden på kontoret til at halvsove, da det var en af de dage, hvor der næsten intet
var at lave.
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Hjemme vidste mor, at hun altid kunne regne med mig, hvad det huslige angik,
men jeg kunne godt tænke mig at have et værelse for mig selv og at råde over min
egen fritid. Middagsmaden kunne købes billigt på Telefonhuset.
I avisen fandt jeg under værelser et i Østbanegade, hvor prisen passede mig. Alt
var nu klart, blot manglede jeg at meddele familien det. Siges skulle det jo, og vel
modtaget blev det ikke. Men efterhånden kom det fra mor: Du kan jo prøve det.
Ruth var meget indigneret, det kunne jeg ikke være bekendt. Hun var i
mellemtiden begyndt at gå på sykursus.
D. 1. oktober flyttede jeg så. Jeg nød at have så megen tid til mig selv og kunne
gøre, lige hvad jeg havde lyst til.
Om søndagen gik jeg i Den engelske Kirke. Her traf jeg en ung englænder. Vi
cyklede et par ture, men mere blev det ikke til. Desuden kom jeg sammen med
nogle af pigerne fra kontoret.
Da der ingen roning var om vinteren, gik jeg til gymnastik og step for at holde mig
i form.
Min veninde Inge havde i løbet af sommeren fået en søn. Hun inviterede mig i ny
og næ til middag, hvis jeg ikke var babysitter.
Selvfølgelig var jeg også tit hjemme. Mors veninder undrede sig over, at jeg ikke
boede hjemme. ”Var jeg blevet forlovet?”, spurgte de. Jeg beroligede mor og
sagde, at det kunne hun rolig sige nej til.
Lidt ensom kunne jeg godt føle mig engang imellem, men så var der mine bøger og
mit strikketøj.
Jeg havde tit besøg. En dag, Inger Dalsgård var på besøg hos mig i Østbanegade,
talte vi om fremtiden. Inger var nu begyndt som sygeplejeelev på Bispebjerg
Hospital. At blive sygeplejerske havde altid været hendes store ønske, og hun
fortalte mig nu, hvor glad hun var for at være begyndt. Sygeplejerske var noget af
det sidste, jeg ville være, men Ingers begejstring og det, at man senere havde
muligheder som sygeplejerske i udlandet gjorde mig så interesseret, at inden Inger
tog af sted den aften, havde jeg bestemt at søge ind på et af Københavns hospitaler
som sygeplejeelev. Min stilling på Telefonhuset var for mig kun midlertidig, indtil
jeg fandt noget, som kunne give mit liv mening.
Sygeplejegerningen havde jeg aldrig set fra den side, som Inger beskrev den, og
man fik løn under uddannelsen, så den skulle jeg nok få råd til.
Mor var med på ideen, og da Gentofte Sygehus var ret nyt, syntes mor, at jeg
skulle søge optagelse der. Men det var så nyt, at der ikke ville blive plads foreløbig.
Da det skulle gå stærkt, søgte jeg ind på Kommunehospitalet, hvor jeg kunne
begynde 1. august 1938. Værelset i Østbanegade opsagde jeg efter kun at have boet
der i 2 måneder, og jeg flyttede hjem, for nu skulle der spares. De første 3 måneder
som elev fik man nemlig ingen løn, men derimod kost og logi, vask og
undervisning; men endnu var der næsten et år dertil.

- 56 -

På kabelkontoret var ansat en tegner, Hr. Lange, hvis kone var sygeplejerske på
Bispebjerg Hospital. Da han hørte, at jeg ville være sygeplejerske, blev jeg
inviteret hjem til dem en aften. De boede i et Alment Socialt Boligbyggeri bag
Bispebjerg Hospital, hvor også Grundtvigskirken netop var blevet bygget.
Sådanne kvarterer blev der bygget mange af lige udenom København i slutningen
af trediverne.
Bispebjerg, som dette kaldtes, var særlig eftertragtet, så jeg var spændt på at se,
hvorledes familien Lange boede.
Boligkomplekset, der bestod af en masse 2 og 3 værelses lejligheder beregnet til
familier med børn, var af røde mursten og i 3 etager. Langes havde en 2 værelses
lejlighed med udsigt ind over byen.
Fru Lange fortalte, at Bispebjerg Hospital gik for at være snobbet, for da hun
søgte ind som elev, stillede hun i regntøj, da hun rent tilfældig passerede hospitalet
i forstanderindens kontortid. Forstanderinden var ret afvisende i begyndelsen,
men da hun fik at vide, at hendes far var præst, slog hun helt om, og nu var der
intet til hinder for, at hun ville antage hende.
Senere har jeg godt mærket, at det at have lært på Bispebjerg, var noget særligt.
Da jeg var elev på Blegdammen og skulle starte på en ny afdeling, hørte jeg 2
assistenter sige til hinanden, at det var godt, vi skal have en fra
kommunehospitalet, for de kan da bestille noget. Det blev jeg glad for at høre.
Familien Lange besøgte jeg i mange år fremover.
Ved en af vore sjældne besøg hos Aksel Selmer, en ungdomsbekendt af far, hvor
også Ruth, Lizzie og jeg var med, blev vi 3 piger enige med datteren Rigmor, der
var på vores alder, om at tilbringe Påsken, der nærmede sig, på Bornholm. Vore
forældre havde ikke noget imod det. Vi ville leje Donaths Hytte og ellers foretage
turen på spejdervis med rygsæk og sovepose, men uden cykler. Det ville blive det
billigste.
Donaths Hytte var ledig, og onsdag aften tog vi med båden til Allinge på dæksplads
til alle tiders Påskeferie. På båden mødte vi Sten Bjerke og Jørgen Thilmann, som
havde tænkt sig at bo i Donaths Hytte, men den havde vi jo lejet. Men var der
plads, hvad vi mente, der var, kunne vi jo se på lokaliteterne.

Donaths hytte forfra

og bagfra
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Hytten havde 6 sovepladser. 2 i stuen og i en tilbygning 4 køjepladser, så da Sten
og Jørgen kom, og Donath var indforstået med huslejen: 1 krone pr nat pr person,
overlod vi dem stuen, der havde de længste senge, mens vi tog køjerne, som
nærmest var til børn, men vi kunne da være der.
Køkkenet var vi fælles om med hver sin husholdning. WC`et lå et stykke fra hytten
med udsigt ud over havet, hvis vi ikke lukkede døren. Alt meget primitivt.
Havde vi mad tilovers, tilbød vi drengene at spise med, men de havde deres egen
mad, røget hestefilet og rugbrød, og foreller fangede de i Døndalen med hænderne.
Vores mad var hakkebøf og sveskegrød og lignende.
Vejret var rigtig aprilsvejr med sne ind imellem, men da vi havde tøj med til alt
slags vejr, generede det os ikke.
På en af vore lange ture rundt i omegnen mødte vi maleren Einar, og da han skulle
rejse til København samme aften, fik vi lov til at låne hans hus de sidste 2 dage. Det
lå også mere centralt.
Den næste dag flyttede vi så. Den tilberedte mad måtte vi bære i hænderne, da den
ikke var til at pakke ned, og så sneede det endda. Jeg ved ikke, hvad vi lignede og
ikke nok med det, så mødte vi 3 af Knuds skole-og spejderkammerater, som vi slog
os sammen med. Den ene af dem kendte vi særlig godt, Henry Tafdrup. Vi tilbød
dem endda natlogi den sidste nat.

Einars hus var mere bekvemt, men 7 sengepladser var der nu ikke.
Heldigvis havde vi alle soveposer, så det var bare med at finde et blødt underlag,
hvilket vi havde en del møje med. Men det var jo heller ikke en luksusrejse, vi var
ude på.
At være på Bornholm i Påsken havde jeg aldrig prøvet før, og alene kan man ikke
sige vi var. Kede os gjorde vi ikke, der skete hele tiden noget nyt, og dyr havde
turen ikke været, så det var 4 glade piger, der gik fra borde i København parat til
at fortsætte den daglige trommerum.
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Hjemme var det mor, der havde det store overblik, når der skulle spares, og spares
skulle der. Det letteste var at spare på maden og få god mad.
Det var mor en knag til. Hos bageren kunne man købe gammelt brød for 10 øre. Vi
var ikke særlig begejstrede, når mor stak os en taske i hånden og bad os gå om til
bageren på Vesterbrogade efter gammelt brød. Kun Knud tog sig ikke af det.
Tasken blev så fyldt op med morgenbrød og wienerbrød fra dagen før. Indholdet
blev diskuteret og nydt, da det jo kunne friskes op i ovnen.
Et par værelser blev også lejet ud. Dengang tog skattevæsenet det ikke så nøje.
Far rejste en del rundt i landet som repræsentant for nogle tyske firmaer. Det var
herrehatte.
Da vi kunne bruge flere penge, end far tjente, søgte mor ind på Svine reguleringen på Axelborg med kontortid fra halv 5 til halv 12. Hun klarede det
fint. Senere fik mor ansættelse ved Telegrafen, hvor hun som ung havde lært til
telegrafist. Her var man nu gået over til at bruge skrivemaskine, som hun hurtigt
lærte sig at benytte. Det førte til, at hun meldte sig ind på et skrivemaskinekursus
for at blive rigtig ferm. Det endte med, at hun lod sig uddanne til lærerinde i
blindskrift med bevis og det hele, så hun nu kunne undervise på Københavns
Aftenskolekursus for voksne.
Mor blev rigtig ønsket tillykke med sin nye titel som lærerinde af familie og
venner, der troppede op.. Der var Astrid, Else Gunnløgson, Mary Skov, Mormor,
Farfar, moster Else, onkel Hagen foruden de af os, der var hjemme. Det blev en
stor dag for mor.
Da mor endelig kom i gang med at undervise, blev hun ved til hun var 73 og havde
som oftest 2 hold på en aften.
Moster Else var stadigvæk på Telegrafen, mens onkel Hagen passede det
derhjemme. De boede ikke mere på Sct. Knudsvej, men var flyttet i lejlighed på
Dr. Primsvej 10 med udsigt ned over Maglekildevej, hvor Astrid Pedersen boede.
Den løb parallel med Frederiksberg Alle.
På kontoret var en ganske ung pige ved navn Nina. Vi fulgtes tit ad på hjemvejen,
da vi skulle samme vej, og da Pinsen nærmede sig med et par fridage, blev vi enige
om at tage på en lille cykeltur med rygsæk og sovepose.
Turen skulle gå over Roskilde, Ringsted, Næstved, Vordingborg, Vemmetofte,
Store Heddinge, Køge og så ende i København med 2 overnatninger lørdag og
søndag nat.
Startede vi lørdag lige efter arbejdstid kl. 1, ville vi være hjemme mandag
eftermiddag efter alle beregninger.
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Lørdag eftermiddag hentede jeg Nina i hendes hjem i Vanløse, og så gik turen
langs Damhussøen ud på Roskilde Landevej, hvor der var cykelsti, en rar ting, for
så behøver man ikke at holde øje med bilerne.
Landevejen gik lige gennem Roskilde, hvor den hedder Algade, og ved bare at
følge vejen kom vi ud på landevejen til Ringsted. Da vi nåede denne by, havde vi
kørt 60 km.
Min farfar var fra Sigersted, så vi besluttede at finde et sted at overnatte der i
nærheden. Vi fandt en mindre gård, der så tilforladelig ud et stykke udenfor
Sigersted nærmere Haraldsted.
Vi tog mod til os og bankede på. En kone kom til syne, og da vi bad om at måtte
sove i laden, da vi havde soveposer med, blev vi budt på aftensmad, som de netop
sad ved. Senere, inden de viste os over i laden, fik vi dejlig varm chokolade.

Næste morgen vaskede vi os ved pumpen, og inden vi kørte, måtte vi endelig spise
morgenmad sammen med dem, og det var endda Pinsemorgen. Så megen
gæstfrihed havde vi ikke ventet. Jeg tror også, at de havde nydt vores besøg, der
havde været ret livligt.
For at komme ud på landevejen til Næstved kørte vi om ad Sigersted for at
fotografere Sigersted Smedje, hvor min farfar var opvokset. Mens vi var i færd
med det, standsede en gammel mand op og betragtede os. Da huset ikke var særlig
kønt, sagde jeg til ham, at her havde min farfar boet som barn, hvortil han sagde,
at det måtte være Hans, en gammel skole - kammerat, hvilket jeg forundret
bekræftede. Han fortalte os også, at oppe på kirkegården lå på smed Peder
Hansens familiegravsted 2 kranse sendt fra England af smedens 2 døtre. Det må
have været ret usædvanligt, siden han nævnede det.
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Da huset lå lige nedenfor kirken, gik vi derop for at se gravstedet, som lå tæt på
kirken. På gravstenen, en meget stor naturgranitsten, stod der: Smedemester
Peder Hansens Familiegravsted, og der lå ganske rigtigt 2 kranse. Ret gamle.
Efter denne lille oplevelse kørte vi videre mod Næstved og Vordingborg. Her var et
større vejarbejde i gang. En tilkørsel til Storstrømsbroen, der skulle forbinde
Sjælland med Falster via Masnedø.
Broen var næsten færdig, så vi besluttede at køre ud ad vejen, så langt vikunne
komme. Herfra så vi så broen, som var et imponerende syn, noget at fortælle om,
når vi kom hjem, og i særdeleshed på Telefonhuset.
Det var blevet hen på eftermiddagen. Vejret var stadigvæk pænt, men med
modvind. Vi havde ellers håbet på medvind noget af vejen.

Gudrun på cykeltur Pinsen 1938
Vi ville køre langs med østkysten på hjemturen, så vi satte kursen mod Fakse
Ladeplads for at finde et sted at overnatte. I nærheden af Vemmetofte, på et
husmandssted, bad vi om lov til at overnatte i deres lade, men det kunne der ikke
være tale om. De havde et gæsteværelse, og her var vi velkommen til at sove. Vi
havde jo soveposer, så de behøvede ikke at rede op.
Her fik vi også dejlig chokolade inden sengetid. Vi sov bedre denne nat og syntes
ikke, at vi kunne takke vore værter nok, da vi næste morgen forlod dem efter et
solidt morgenmåltid. Vi følte også, at vore værter var glade for vores uventede
besøg.
Foran os lå 70 km, og med vores tempo ville vi være i København sent på
eftermiddagen.

- 61 -

Vi nød den skønne natur. Egnen her var ukendt for os. Da vi kom forbi et mejeri,
hvor mejeristerne var i fuld sving med morgenarbejdet, tog vi vores krus og fik
dem fyldt med kærnemælk tilsat en slat fløde. Betaling ville de ikke have. Ih, hvor
det smagte.
Vores frokost spiste vi på en grøftekant med udsigt over en mark og et slot i
baggrunden. Senere, da jeg boede på Valløegnen, har jeg tit kørt forbi det sted,
hvor vi sad, inden det slog ned i mig, at det var her, vi sad for længe siden.
Marken, vi sad ved, var Billesborgs, og slottet, vi så, var Vallø Slot, og skoven, vi
kørte igennem, inden vi nåede Køge, var Strandskoven, for her var der cykelsti,
kunne jeg huske, hvilket der stadig er.
Efter et velfortjent hvil, fortsatte vi gennem Køge og videre ad Køge
Landevej, hvor der heldigvis også var cykelsti, men modvind, så vi var
godt trætte, da vi nåede hjem. Det havde været en dejlig tur og yderst
billig.
Min sidste dag på Kabelkontoret ville blive en gang midt i Juli, da Grethe Becker
og jeg ville holde ferie på Bornholm, inden jeg skulle begynde på
Kommunehospitalet. Vi havde lejet et værelse i Sandkås.
Grethe havde desværre kun en uges ferie, men så ville Ruth komme den sidste uge.
Den sidste dag på kontoret forløb med at lade, som om man havde travlt, så jeg tog
mig den frihed, da fuldmægtigen og Ågård ikke var der, i frokostpausen at nyde
min frokost i Kongens Have, hvilket jeg meddelte resten af personalet. Vejret
indbød også til det. Personalet havde travlt med at forberede en afskedsfest for
mig, hvad jeg ikke syntes, de skulle.
Jeg havde jo kun været der lidt over et år. Men det havde de nu besluttet, fordi jeg
havde brudt traditionen med udelukkende mandlig personale på kontorerne.

Afskedsfesten blev holdt oppe på taget efter kontortid og varede et par
timer, hvor vi rigtig slog os løs.
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Bl.a. var der 2 sange. I dem begge stod der: ”Nu rejser vor mor”, hvad der
undrede mig, men jeg havde vist også sat tonen på kontoret: ”Hertil og ikke
længere” uden at vide det. Nu forstod jeg, at det havde de respekteret.
Således endte min tid på Telefonhuset med maner.

Et par dage efter tog Grethe og jeg til Bornholm. Værelset, vi havde lejet, var
under al kritik; der ville vi ikke bo. På vejen havde vi mødt Sten Bjerke, der boede
i huset, der lå på stranden, i Sandkås, så vi gik hen for at høre, om han kendte
nogen, der lejede værelser ud. Han foreslog Havhytten i Tejn, men her var først
plads senere på ugen. Indtil da boede vi hos Sten og hans ven Per, da der var plads
nok.

Vi havde vore cykler med, så det var nemt at komme rundt.
Kunstmaleren Einar Herman Jensen, der nu havde eget hus i Allinge, og som var
en af mine venner, var vi en del sammen med, da han på sin nyerhvervede
motorcykel havde nemt ved at besøge os i Sandkås. En tur på motorcyklen blev det
også til, men ikke mere, og gud ske lov for det, da han senere endte sit liv som
narkoman; ret trist.
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Sten og Per i Sandkås

Grethe Becker

Gudrun ved Rø juli 1938
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Efter et par dage hos Sten og Per flyttede Grethe og jeg hen i Havhytten, for
Grethes vedkommende kun for en enkelt nat, så var hendes ferie færdig, og Ruth
kom søndag morgen med båden, som Grethe skulle sejle med samme aften.

Ruth ankommer med båden
Ruth og jeg fulgte Grethe til båden, der sejlede fra Allinge kl.20. Søndag aften var
der særlig mange mennesker, der lod aftenturen gå til havnen for at opleve
stemningen ved bådens afgang, hvor folk råbte farvel og vinkede til familie og
venner. Mange fulgte båden helt ud på den yderste mole og råbte og vinkede, til
man ikke kunne se passagererne mere. Det gjorde vi også, så Grethe fik en værdig
afrejse.
Bagefter cyklede Ruth og jeg hjem sammen med nogen, der skulle samme vej.
Havhytten ejedes af fisker Kæmpe og hans kone. Dengang havde de en datter Birte
på 2 år.

Senere fik de endnu en datter Anne Grethe.
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Huset blev lejet ud hver sommer. Vores værelse lå på 1. sal. I kælderen var der 2
primusapparater, som vi lavede vores mad på. Resten af huset blev lejet ud til en
større familie. Selv boede de i udhuset.
Vi følte os rigtig hjemme her, og så længe vi var unge og ugifte, boede vi her, når
ferien blev holdt på Bornholm, hvilket den næsten altid blev.
Jeg hjalp Fru Kæmpe med at plukke ribs og solbær, og som tak stod der en skål
med rødgrød til os nede i kælderen.
Dengang var lejen 1 krone pr nat pr person. Værelset var beregnet til max. 2
personer.

Dagene gik med at ligge på stranden i Sandkås, som dengang havde en dejlig
sandstrand, så den bar sit navn med rette. Nu år 2000 er der kun sten. Sådan kan
havet ændre landets kyster.
Nå, dengang var der masser af sand, og det tog kun Ruth og mig 5 min. på cykel at
nå Sandkås. Her var der altid nogen, vi kendte. Indimellem plukkede Ruth og jeg
blåbær, en skøn dessert med sukker og mælk.
Om aftenen kørte vi tit på cykel til Hammershus for at se solnedgangen eller tog
turen rundt om Hammerknuden til Hammerhavnen. Vi kunne også gå ad
klippestien til Allinge og ende nede ved havnen for at overvære Østbornholmerens
afgang. Der var altid nogen, vi kendte og siden slog følgeskab med, hvis vi ikke
allerede var sammen med nogen.
Den sidste dag plukkede vi blåbær til familien derhjemme. Nyrøgede sild kunne
det også hænde, vi havde med , hvis der var penge til det.
Hjemme igen var der kun 14 dage, til jeg skulle begynde på Kommunehospitalet.
Uniform skulle jeg ikke anskaffe, men derimod skulle jeg sørge for sko og
strømper. De skulle være grå; strømperne merceriserede og skoene snøresko.
Sådan noget gik jeg jo ikke i til dagligt.
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Jeg var spændt på, hvordan det ville gå, især da faster Ysa sagde, at det klarede
jeg aldrig, da hun hørte, at jeg ville være sygeplejerske. Det havde hun også
engang begyndt på, men dengang var det nok også hårdere, tænkte jeg, men sagde
det ikke.
Endelig oprandt dagen, der forandrede hele min tilværelse.
Midt i august 1938 begyndte et nyt hold forskoleelever på Kommune - hospitalet.
Holdet bestod af 24 elever med mig. 8 hørte til på Skt. Elisabeths Hospital på
Amager, hvor de skulle begynde efter forskolen.
Vi var i alderen fra 18 til sidst i tyverne. Det almindelige var 21 – 23 år, men havde
man været ansat på et børnehjem eller lignende kunne man begynde som 18 årig.
Holdet, jeg var en del af, var meget blandet. Vi havde været i huset, på kontor, i
forretning, eller passet børn.
En eller to havde været på højskole; de fleste havde forladt skolen efter
konfirmationen. Enkelte havde taget realeksamen, og jeg var den eneste med
studentereksamen. Altså et meget blandet hold; men én ting havde vi til fælles:
Lysten til at være sygeplejerske.
At vi var et blandet hold, tænkte jeg ikke videre over dengang, men senere viste
det sig, at mange hold næsten udelukkende bestod af elever fra
Sygeplejehøjskolerne, som der var 3 af.
Efter at have hilst på forstanderinden Frk. Feldhusen, blev vi overladt til
forstanderindens næstkommanderende Frk. Kofoed, der skulle være vores
plejemor og lærerinde så længe forskolen varede. Det var ca. 6 uger.
Allerførst besøgte vi tøjdepotet, hvor vi fik udleveret vore uniformer efter hvilken
størrelse, der passede.
Forskoleelevernes uniform bestod af en blå og hvidstribet kjole og hvidt forklæde
med smæk. Knapperne hertil var løse dobbelte og af ben. 4 stk i alt. Til kjolen
hørte en sløjfe i stedet for en stiv flip.
Med hver sin tøjbyldt gik vi over i sygeplejeboligen, hvor vi fik anvist vore
værelser. Vi skulle bo sammen 2 og 2, men efter alfabetet. Jeg kom til at bo på
anden sal sammen med en, der hed Alda Sigsted.
Lidt efter lidt mødte vi alle nede i spisestuen i vore uniformer. Frk. Kofoed rettede
lidt her og der, og så var det blevet spisetid.
Her sad vi så, endnu fremmede for hinanden, med Frk. Kofoed ved bordenden.
Det varede nu ikke mange dage, før snakken gik så livligt, at Frk. Kofoed, der var
ret striks, måtte tysse på os, hvis hun skulle have et ord indført.
Dagene forløb hurtigt med teoretisk og praktisk undervisning i den sygepleje, vi
ville komme ud for på afdelingerne.
Vi lærte om legemets anatomi og skulle vide betydningen af de latinske ord, der
var almindelig brugt, f.eks. anus ved temperaturtagning i stedet for endetarm. Det
lød vel finere.
Undervisningen i den almindelige sygepleje var mere spændende. Vi havde en
mindre sygestue til rådighed, noget lignende hvad vi ville komme ud for.
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Først lærte vi at rede seng. Det var et større studium. Lægge lagen på var ikke
nemt, især hjørnerne, der skulle lægges på en bestem måde.
Så var der stiklagenet midt i sengen, det var nemt nok, ligeledes hoved - puden.
Derpå overlagenet, og så kom det værste: de 3 uldtæpper en vis del af overlagenet
skulle dække. Nu har man heldigvis dyner.
Dengang blev tæpperne vasket, hvilket man ikke kunne med dynerne.
Hvordan man passer en syg, blev vores næste opgave. En af os skulle være patient.
Frk. Kofoed viste os så de forskellige greb, som vi efter tur udførte. Vor patient
blev løftet, vendt først til den ene side, så til den anden side og så anbragt på et
bækken og endelig løftet ud af sengen og sat på en stol. Så skulle patienten tilbage i
sengen. Det var ret vanskeligt, især det med at løfte patienten højere op i sengen,
rette puderne, så patienten kom til at ligge godt. Alt dette var vi 2 om.
Nemmere var det at lære at tage pulsen. Det gjorde vi på hinanden. Den skulle
normalt være ca. 80, når man ikke lige havde sovet, men mange af os havde en
meget højere puls; det skyldtes vore temperamenter.
Vi fik også forevist et termometer. Da vi alle kendte brugen af dette, fik vi at vide,
hvorledes vi efter brugen meget omhyggeligt skulle rense det med en tot vat med
sprit på; så var det sterilt og kunne bruges til næste patient.
Med tiden fik hver patient deres eget termometer, som altid blev aftørret
omhyggeligt.
Vi skulle også lære brugen af irrigator med gummislange, der var påsat et
rektalrør ved lavementer.
Da der ikke måtte komme luft ind i tarmen, skulle vi fylde apparatet med vand og
hæve slangen med glasrøret op og ned. I glasrøret kunne vi så se, når vandet nåede
helt op til kanten.
Det blev lidt af en vandpantomine, for vandet var ikke sådan at styre, men
efterhånden fik vi styr på det, undtagen én af os, der ikke kunne stoppe vandet i
rette tid, så det sprøjtede højt op i luften. Frk. Kofoed måtte gribeind, da vi andre
ikke kunne bare os for latter, hvad det hele ikke blev bedre af. Omsider fandt hun
dog fidusen.
Søndag var fridag, så lørdag aften tog jeg hjem og mødte igen på hospitalet søndag
aften ved 10 tiden. Hvis vi kom senere end halv 11, blev vi noteret af vagten i
sygeplejeboligen.
En dag husker jeg især, for da skulle vi ud at rasle med bøsser i anledning af
Småbørnsdagen. Jeg skulle gå op og ned ad Sølvgade fra Søerne til Sølvtorvet, og
så regnede det.
Vi startede ved 9 tiden og blev ved til ca. 4 med en spisepause fra 1-2.
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Det var egentlig ganske interessant at gå op og ned ad Sølvgade sådan en hel dag.
Om formiddagen kom folk ud fra husene i deres daglige tøj for at købe ind.
Sølvgade var en god handelsgade, så alt, hvad man behøvede i det daglige, var lige
for hånden, ligesom et supermarked, men fordelt på mange små
specialforretninger. Om eftermiddagen så jeg mange af beboerne fra om
formiddagen, nu klædt pænt på til en længere udflugt. Dem kunne jeg jo ikke
sælge mærker til; men mærkesalget gik ganske godt, da der færdedes mange
mennesker gennem gaden. I husene måtte vi ikke gå.
Selvom det havde regnet det meste af tiden, havde det moret mig at samle ind til et
godt formål. Det var i hvert fald en afveksling i de daglige undervisningstimer.
Ved hjemkomsten forlød det, at Frk. Kofoed var i færd med at vaske hår på en af
eleverne, da man havde opdaget, at hun havde farvet sit hår. Her syntes vi, at Frk.
Kofoed var gået for vidt. Men sagens rette sammenhæng var en hel anden.
Vedkommende havde haft en rød alpehue på ,og farven på den var løbet ud i
regnen, så hår og ansigt var farvet rødt. Intet under, at Frk. Kofoed havde travlt
med at få det af.
Frk. Kofoed var jo ret striks, så jeg gruede for den dag, vi skulle have en
middagsret, jeg ikke kunne lide, da det var hende, der øste op. Dagen kom da også,
da vi skulle have risvælling. Jeg bad om en lille portion. ”Her er alle portioner lige
store”, sagde hun og holdt øje med mig. Det smagte bedre, end jeg havde regnet
med, især da der hørte sukker og kanel til ligesom risengrød, der var min livret, så
mens jeg spiste tænkte jeg: ”Godt det ikke var hvid sagovælling, for det havde jeg
aldrig klaret”.
Jeg ved ikke, hvad Frk. Kofoed tænkte, da jeg var færdig samtidig med det øvrige
hold. Hvid sagovælling stod dog ikke på menuen, mens Frk. Kofoed var vores
plejemor.
En dag meddelte Frk. Kofoed, at hun havde 5 billetter til Kommunehospitalets 75
års jubilæumsfest, som vi skulle trække lod om. Det var en overraskelse. Vi havde
godt nok hørt om, at jubilæet for personalet skulle fejres med en fest på
Københavns Rådhus med festtaler, stående souper og bal i Rådhushallen, men at
nogen af os, der knap nok hørte til personalet, skulle med, den tanke var aldrig
faldet os ind.
Nu skulle der trækkes lod om billetterne, og da jeg netop blev 22 år på selve
jubilæumsdagen d. 19. september, syntes alle, at jeg var selvskreven til at komme
med; et held for mig, da jeg sjældent var heldig ved lodtrækninger.
Blandt de heldige var Mary Villain fra Fredericia, der boede i værelset ved siden
af mig, og som senere blev en af mine gode venner.
Til festen hørte lang kjole. Boede man i København, gik det nok med at
skaffe sig sådan en, men 2 af de heldige var fra Jylland bl.a. Mary Villain.
De kom med mig hjem, og her prøvede vi så forskellige kjoler og fandt en
til hver, som kunne bruges. Jeg lånte mosters.
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Dagen oprandt, og både patienter og personalet var med til at fejre jubilæet.
Maden, der blev serveret den dag var ud over det sædvanlige.
Aftenen kom, og vi 5 heldige fulgtes ad til Rådhuset. Det var ikke fri for, at vi
havde sommerfugle i maven. Vi kendte jo faktisk slet ingen, så det gjaldt om at
holde sammen blandt alle de mange mennesker.
Københavns overborgmester holdt tale, da selve hospitalet hørte under
København.
Statsminister Stauning var også med. Ham havde jeg set tidligere, da han sammen
med sin søn var ude i Kalkbrænderihavnen for at se den kæmpe store blåhval, som
efter at være strandet ved en af Danmarks kyster, var transporteret til
København. Det var et tilløbsstykke for københavnerne.
Far havde taget os børn med ud til havnen, for at vi kunne se den store hval. Nej,
hvor den lugtede! Pludselig sagde far: ”Se der har vi Stauning”. Hans søn var
ca.10 år. Siden da var der gået en del år. Jeg husker ham med sit lange hvide skæg,
som ikke var ualmindeligt den gang. Jeg tror også, at overborgmesteren havde et
stort skæg.
Efter taler og en sang var der stående souper på balkonen. Jeg havde aldrig set så
meget mad på en gang. Foruden alle de kendte retter som sild, laks, ål, afskåret
pålæg og ost m.m. var der desserter som karamelrand, fløderand og mange flere.
Det så alt sammen så dejligt ud, men det skulle spises stående med en tallerken i
den ene hånd og et glas i den anden; men ved at se hvorledes andre gebærdede sig,
og ved hjælp af hinanden, fik vi smagt på mange af de lækre retter.
Bare det at have set, hvad Rådhuset serverede ved sådanne arrangementer, var en
oplevelse, og nu kunne man sige, at man selv havde været med til det.
Bagefter var der bal i Rådhushallen. Det var flot at se alle de dansende, især
damerne i deres skønne kjoler.
Det var svært at løsrive os fra alle de glade mennesker, men da vi skulle tidligt op
næste morgen, forlod vi Rådhuset efter en oplevelse, der kun var de få beskåret.
En dag mødtes vi alle nede i kælderen, der hørte til Sygeplejeboligen, sammen med
Frk. Kofoed og en læge. Vi var spændt på, hvad der nu skulle ske. På gulvet lå et
tæppe, hvorpå vi skulle lægge os på ryggen med hovedet bøjet bagover. Lægen gav
nu os alle et dryp af et eller andet i hvert næsebor. Det sved, kan jeg huske. Vi
skulle ligge stille et øjeblik, og så var det overstået. Senere fik vi at vide, at det var
en slags vaccine mod difteritis, da vi i løbet af vor uddannelse kunne blive udsat
for smitte på Blegdamshospitalet. Vi var prøveklude, da denne vaccine endnu kun
var på forsøgsstadiet.
Afslutningen på forskolen nærmede sig. Der blev holdt en slags eksamen, hvorefter
vi i stedet for sløjfen fik en stiv flip til uniformen. Desuden fik vi kappe til håret,
der ikke måtte være for langt.
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Frk. Kofoed indprentede os nøje, hvordan en reglementeret uniform skulle bæres:
Forklædet måtte ikke være for kort, da det så kaldtes for pynteforklæde, derimod
så langt, at 1 cm af kjolen skulle kunne ses. Til den stive flip hørte 1 kraveknap og
ikke 2, som man forledes til om sommeren. Smykker var bandlyst. Havde man ur,
kunne man fastgøre det i brystlommen med en sikkerhedsnål. Her kunne en ring
også anbringes. Men da sygeplejersker dengang skulle være ugifte og måtte
forlade stillingen ved giftemål, var der kun få, der bar forlovelsesring.
Inden vi skulle begynde på afdelingerne, holdt hospitalet en afslutningsfest, hvor
nogle af eleverne havde lavet en sang med et lille hip til os alle. Ganske godt fundet
på. Jeg havde givet temperatur i stedet for at tage temperatur.
Frk. Kofoed holdt en mindre tale og ønskede os det bedste for vor fremtid og tog
samtidig afsked med de elever, der skulle fortsætte på Skt. Elisabeths Hospital.
Derpå fik vi, der skulle blive, at vide, hvilken afdeling vi skulle møde på den
efterfølgende dag. Jeg skulle på 2. Kvinde, en medicinsk afdeling.
Til slut blev vi, der skulle blive, fotograferet efter at sløjfen var skiftet ud med den
stive flip og kappen.

Nu var forskolen godt overstået, og de næste 4 år skulle gerne ende med, at jeg
blev sygeplejerske.

