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Introduktion 

 
De første sider i denne bog er en introduktion/ouverture til min helt personlige 

fortælling om mit liv, som det kom til at forme sig, efter at scenen var blevet sat. 

 

Siderne er digtet/komponeret ud fra indhentede informationer på Landsarkivet i 

Viborg, Nørresundby Byhistoriske Samling, samt pressens detaljerede fremstilling af 

retssagen, der fandt sted i 1937, og hvor lægen af et enigt nævningeting blev idømt 15 

måneders fængsel og 5 års fratagelse af retten til at praktisere. 

 

 Men ikke mindst min adoptivfars ærlige fortælling til mig efter min 

adoptivmors død, samt senere min ’rigtige’ mors fortælling har bidraget til de første 

sider i min beretning. 
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September 1935 

 

En læge med succes 

 

 Dr. Gundtoft var færdig med morgenkaffen, og veltilpas gik han ind i sin konsultation 

for at gøre sig klar til dagens opgaver. Han tog sin kittel på, tjekkede lige frisuren og rettede 

på sin butterfly ved spejlet over håndvasken. Jo, alt var i orden. Som han stod der og 

betragtede sit spejlbillede, fyldtes han af en følelse af tilfredshed og stolthed over, hvad han 

indtil nu havde opnået, siden han for 15 år siden havde nedsat sig på dette sted i 

Nørresundby som praktiserende læge i en alder af 28 år. 

 Hans interesse for samfundet, ikke mindst på sportsområdet, syntes at have gjort ham 

særdeles populær. Han var nu læge ved Aalborg Stadion og var netop blevet skolelæge i 

Nørresundby. Evnen til at tage initiativer og få dem ført ud i livet havde vel også ledt til den 

sociale position, han besad i dag som medlem af byrådet, sundhedskommissionen og 

skolekommissionen, hvor han for et par år siden var blevet formand. Jo, der var nok at holde 

styr på også som næstformand i Værgerådet, formand for Børneværnet og medlem af 

bestyrelsen for Aalborg Amts Børneværnsforening. 

 Men klinikken her på Østergade var hans helt eget lille kongerige. Her kunne han 

egenhændigt og på eget initiativ gøre, hvad hver enkelt patient krævede af ham. Han blev 

helt varm om hjertet ved at tænke på alle de kvinder, der søgte ham, og som han havde 

hjulpet ikke mindst i en penibel situation. Fingernem havde han jo altid været, og det gjorde 

vel heller ikke noget, at det kunne skæppe lidt ekstra i den private kasse. Kvinderne ville 

næppe røbe hans handlinger. 

 Nej! Nu måtte han se at komme i gang med dagens opgaver. Først et blik på listen 

over dagens patienter. 

 Åh nej! Det er i dag, han har sat fru S.H. og ægtefællen til en samtale om hendes 

forskellige symptomer. Der er problemer med hjertet og pludselige tilfælde med 

bevidstløshed. Intet af dette kan forklares ved diverse prøver og undersøgelser. Måske det 

hele bunder i psykiske problemer, måske de ægteskabelige forhold og det faktum, at hun af 

fysiske årsager ikke kan blive med barn. En veluddannet kvinde er hun med et tiltalende 

udseende. Hun forstår at klæde sig og er egentlig ganske charmerende. Men det aner ham, at 

der inde bag facaden gemmer sig noget uforløst, en higen efter noget, hun ikke kan forklare. 

 Han har forsøgt at bore lidt i hendes fortid fra opvæksten i et fattigt husmandshjem 

som den ældste i en børneflok på 10. Faderen brændte for de fattige husmænds sag, og hans 

engagement og indsats havde ført til, at han var endt som formand for De Jyske 

Husmandsforeninger og var deres repræsentant i Landbrugsrådet. Han havde derfor tilbragt 

det meste af sin tid udenfor hjemmet, hvor hans kone måtte tage sig af den store børneflok. 

Hun led af en kronisk mave-tarmsygdom, der havde ført til flere indlæggelser bl.a. på 

Rigshospitalet. Derfor blev det hans patient, der som den ældste pige kom til at være den 

faste støtte både for moderen og de yngre søskende, der langt op i livet søgte hendes råd og 

vejledning. Hun magtede dog at søge ind på Seminariet i Horsens og få sig en 

læreruddannelse. Nu var hun ansat ved Poul Paghs Gades Skole i Aalborg og gift med en 

grosserer i konserves. Også han havde kæmpet sig op fra fattige kår på landet i Vestjylland, 

søgt yderligere viden på højskolekurser og var blevet uddannet i en Brugs. Efter en periode 
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som Brugsuddeler havde han for nogle år siden sadlet om og drev nu sin egen grossist 

virksomhed fra villaen på Annebergvej i Aalborg.- Så langt var han indtil nu blevet 

informeret af sin patient, og nu kunne det være godt at tale med de to ægtefæller sammen. 

Han havde faktisk fået en idé til en mulig løsning af hendes problemer. 

 

 

Et Forslag 

 

 Han var spændt på at se ægtemanden, da han åbnede døren til venteværelset 

 Der sad de så som de først ankomne, et nydeligt par, tydeligvis lidt spændte. 

Hr. S.H. var ikke en type, der ville skille sig ud fra mængden, lys, med høj pande og 

tilbagestrøget hår og ingen markante træk. Man fik dog indtryk af et menneske, der hvilede i 

sig selv, et troværdigt menneske man kunne regne med. 

 'Værsgo at træde nærmere, ' sagde han og rakte hånden frem til velkomst. De fik sat 

sig overfor ham ved skrivebordet og forholdt sig afventende. 

 'Tak fordi De ville komme med i dag hr. S.H. Jeg tror, det er vigtigt at inddrage Dem i  

min behandling af Deres hustru.' 

 'Jeg er spændt på at høre, om Deres undersøgelser har givet en forklaring på min 

hustrus hjertebesvær, ' sagde manden. 

 'Nej hr., desværre ikke. Alle prøver og undersøgelser er normale.' 

 'Hvad kan vi så stille op?' sagde manden med bekymret mine. 

 'Vi må tale om, hvordan De og Deres kone har det med hinanden i dagligdagen og 

med arbejdet, for problemer på disse områder kan jo godt give sig udtryk i fysiske 

symptomer.' 

 'Det er da ikke noget at tale om, ' sagde fruen. 'Jeg har mit gode arbejde som 

lærerinde, og det kræver alle mine kræfter. Min mand har sin forretning. Vi har mange 

venner og familie og en del selskabelighed.' 

 'Jeg tænkte på, om De i Deres så forskellige arbejdsområder og travle hverdag har 

noget, der binder Dem sammen, ' sagde lægen. 'Noget De begge kunne fokusere på. Det 

ville gøre Dem godt fru S.H.' 

 'Jamen, hvad har De dog i tankerne?' udbrød hun, og så spørgende ud. 

 'Jeg tænkte faktisk på Deres ufrivillige barnløshed. Betyder det mon noget? At blive 

forældre er da et stort ønske for de fleste ægtepar.' 

 Nu brød ægtemanden spontant ind. 'Jeg har altid ønsket mig en søn, men sådan skulle 

det altså ikke være.' 

 'Hvorfor ikke det?' sagde lægen. 'De kunne jo adoptere et barn'. 

 Nu brød fruen ind med skinger stemme. 'Det kan der ikke være tale om. Man ved jo 

ikke, hvad det er man får. Et sådant barn kan være befængt med mærkelige sygdomme. Det 

er jo som at købe katten i sækken. Hvem har født barnet og skilt sig af med det og hvorfor? 

Jeg har desuden mere end nok at gøre med andres børn til hverdag.' 

 Manden greb hendes hånd og så på hende som for at berolige hende. Hun blev tavs 

og så benovet ned i gulvet over sit voldsomme udbrud. 

 'Kan vi ikke tænke over det, ' sagde manden. 'Så stort et skridt tager man ikke fra den 

ene dag til den anden.' 
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 'Måske finder jeg en dag et barn, der er født af sunde forældre og med sunde 

søskende, men som dog ikke kan blive i familien f.eks. af økonomiske grunde. Det ville 

ikke være så risikabelt, og De ville gøre en god gerning, ' erklærede lægen. 

 Der blev tavshed i nogle minutter, hvorefter han besluttede sig for at afslutte 

konsultationen. 'Tak for i dag og tænk nu over mit forslag. Jeg er ikke i stand til at gøre 

mere for Dem nu.' 

 

 

 

           November 1935 

Rykket op med rod 

 I Victoriagade 4 i Nørresundby stod den 28-årige højgravide Elna Margrethe i sit 

køkken i den lille lejlighed ovenpå og stegte frikadeller. Hun stod og tænkte på, om der mon 

var nok kød til, at de hver kunne få en hel frikadelle. 

 Det var trange tider og svært for Thorvald, der var havnearbejder, at finde nok 

arbejde på havnen, hvor han henvendte sig tidligt hver morgen. Når der var arbejde at få, 

kunne der blive lidt mere at gøre godt med i husholdningen. Der var jo med de tre drenge og 

en pige nok munde at mætte. Heldigvis kunne hun til tider sende den ældste dreng hen på 

slagteriet, hvor man kunne få noget af kødaffaldet, der ikke var egnet til salg. Med lidt 

ekstra forarbejdning kunne det bruges til bl.a. frikadeller. Heldigvis boede de billigt til leje i 

huset, som farmor overtog som enearving efter Thorvalds bror, der var død i foråret. Farmor 

og farfar boede selv i stuelejligheden. Det var både ondt og godt, for farmor var en streng 

svigermor, der mange gange havde bebrejdet hende, at hun nu igen var blevet med barn. 

Men det var vel ikke hendes skyld alene? Det var svært at være afholdende, når man 

virkelig holdt af hinanden. Hun var aldrig i tvivl om, at Thorvald elskede hende, og han var 

hende en god støtte. En god far for børnene var han også og utroligt ferm til at lave legetøj 

til dem af de for hånden værende materialer. Hun selv ydede sit bidrag til hjemmet ved at sy 

og strikke næsten alt tøj til børnene. Jo, så man bort fra pengemangelen havde de et trygt 

hjem og trivedes godt. 

 Pludselig for hun sammen. Var det mon nu, fødslen gik i gang? Det ville efter 

beregningerne være næsten en måned for tidligt. Det føltes ikke helt som de foregående 

gange, og hun blev nervøs. Bare dog Thorvald ville komme snart, så han kunne løbe til en 

telefon og få fat i jordemoderen. Der var ikke andet for end at bede den ældste af drengene 

på 7 år om at løbe ned til farmor for at hente hjælp. Jordmoderen blev tilkaldt, farmor tog 

sig af børnene, og heldigvis kom Thorvald nu hjem. Den unge jordemoder følte sig ikke tryg 

ved situationen, og lægen blev tilkaldt. Denne var ingen anden end dr. Gundtoft. Han var 

ikke sen til at øjne chancen for at komme i besiddelse af en nyfødt, født af sunde forældre 

og med sunde søskende. Med sin sædvanlige autoritet skulle han vel sagtens få den sag 

klaret, ja der var måske oven i købet penge i at kunne levere en sådan vare på rette sted. Han 

medbragte for en sikkerheds skyld en Moseskurv. 

 Det blev en temmelig hård omgang for Elna Margrethe at bringe en lille velskabt 

pige til verden. Nu trådte dr. Gundtoft i karakter. Med myndig røst sagde han til forældrene, 

at det var bedst, han fjernede barnet med det samme. De havde jo ikke meget at byde endnu 

et barn i deres situation med så lidt plads og kun få penge. Han derimod havde et hjem at 
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tilbyde barnet hos velstillede forældre, hvor det ville komme til at vokse op i gode kår, 

komme i en god skole og få en tryg tilværelse. Elna Margrethe skreg, at han ikke måtte 

fjerne hendes lille pige, at de altid havde kunnet klare de fire børn og nok også skulle klare 

dette ene mere, da Thorvald netop i dag havde fået tilbudt arbejde på et mere fast grundlag. 

Lægen erklærede, at hun ikke måtte tænke på sig selv men på barnets tarv, for hvad havde 

de at tilbyde i forhold til det hjem, han kunne tilbyde den lille pige. Der ville hun være et 

rigtigt ønskebarn hos et par, der ikke selv var i stand til at få børn. ”Tiden læger alle sår”, 

sagde han og tog barnet med i Moseskurven trods deres højlydte protester. Thorvald stod 

handlingslammet, mens Elna Margrethe faldt om i puderne og græd sig i søvn fuldstændig 

afkræftet efter fødslen. Da hun få dage senere var kommet lidt til hægterne, overtalte hun 

Thorvald til at henvende sig til lægen for at få deres lille pige tilbage. Han kom hjem med 

den nedslående besked, at hun allerede var bortadopteret. 

 

Priklet ud 

 

 Lad os gå tilbage til dr. Gundtofts videre færden med barnet i Moseskurven. 

 Han så på klokken. Den var knap 22, så han kunne vel tillade sig at køre direkte til sit 

bestemmelsessted, nemlig grossereren og hans kone. Da han ankom, var hele villaen oplyst. 

Der var vist fest. Med kurven i hånden gik han op ad trappen til fordøren og ringede på. Ud 

kom den unge pige med kappe og fint stivet hvidt forklæde. Han bad om at komme til at tale 

med husets herre. Denne blev hentet og modtaget af Gundtoft med ordene: ”Her er det barn, 

De ønskede. En lille nyfødt pige.” Grossereren var målløs. 

 Nu stødte hans kone til, og stor var hendes bestyrtelse, da hun så og hørte, hvad det 

drejede sig om. Hun kastede et blik ned i kurven til det lille væsen, der nu nærmest var 

blevet blå i kinderne. 'Der kan ikke være tale om, at vi skal have et sådant barn, og desuden 

ville det være helt umuligt under de nuværende forhold med den kolde vinter, mit arbejde og 

helbred. Ofte har vi ingen vand i rørene på grund af frosten. Det er jo også en dreng og ikke 

en pige, som min mand ønskede sig. Kan De ikke se, at vi har fest? Vi fejrer min mands 

fødselsdag, så vær så venlig straks at fjerne Dem med barnet. Det kan jo ikke være vores 

problem, og barnet ser alt mulig andet end sundt ud.' Og dermed basta. Hun havde 

overtaget. 

 Nu var gode råd dyre. Han måtte straks se, at få barnet anbragt under betryggende 

forhold indtil videre. Heldigvis var det såkaldte ”Hittebørnshjem” i Nørresundby blevet 

bygget og indviet i 1925 på initiativ af Odd Fellow Ordenen i Danmark. Bygningens formål 

var at huse op til 20 spædbørn. Det kunne være f.eks. nyfødte børn, som en ugift mor ikke 

var i stand til at tage sig af og som derfor måtte bortadopteres. På dette sted afleverede han 

så den nyfødte pige og udfærdigede en rapport til de relevante myndigheder, hvori han 

anførte, at han havde forældremagten over barnet indtil det blev bortadopteret. 

 

Ventetiden 

 

 I grosserer familien gik livet videre, og der blev ikke talt mere om sagen. Men 

grossereren var et kristent menneske af grundtvigiansk observans. Han kunne ikke glemme 

denne lille pige, der var blevet bragt til deres dør netop på hans fødselsdag. Hvor havde hun 
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set spinkel og hjælpeløs ud, som hun lå der i kurven. Hvilken fremtid lå nu foran sådan et 

hjælpeløst væsen? Hvem var han, at han kunne være med til at bortvise hende? Det var jo 

ikke en søn, som han havde ønsket sig, men måske var det Vorherres mening, at han skulle 

have netop dette barn som en gave fra himlen. Han vendte og drejede problemet og kom til 

sidst efter nogle uger til den overbevisning, at han måtte gøre noget ved det. Han nærmede 

sig sin kone i flere omgange for at få hendes billigelse til at adoptere dette barn, hvis det 

stadig var muligt. Til sidst gav hun efter på den betingelse, at han foruden den unge pige 

også måtte ansætte en barneplejerske og i øvrigt selv tage sig af barnet om natten, så hun 

selv kunne få sin hårdt tiltrængte nattesøvn. Der kunne kun være tale om netop dette barn af 

sunde forældre og med sunde søskende. Det var dog nok for længst bortadopteret, tænkte 

hun, men indvilgede i, at de kontaktede dr. Gundtoft for at høre nærmere. 

 Stik imod hendes forventning fandtes barnet endnu på ”Hittebørnshjemmet”, og det 

kunne blive deres formedelst 800 kr. Der genså de så den følgende dag den lille pige i sin 

vugge på hjemmet, nu i en langt bedre tilstand. Ja, hun smilede faktisk til grossereren, og fra 

det øjeblik var han leveret, og fruen måtte stå ved sit ord. 

 Nu blev alt ordnet vedr. adoptionen. Det blev ret omstændeligt, men en sagfører tog 

sig af sagen, da visse formaliteter åbenbart skulle afklares. Men alt blev afklaret, og barnet 

blev døbt i Budolfi Kirke d. 29. marts, 1936, og lægens foreslåede behandling kunne tage 

sin begyndelse. 

 

Plantet ud 

Plejet, formet og opbevaret i beskyttet atmosfære. 

 

De kaldte mig Hanne og sig selv mor og far. Mor skrev dagbog om min vækst og udvikling. 

 Huset vi boede i var hvidt og med to etager over kælderen, og i stuen var der en 

karnap. Det lå ved siden af nedkørslen til Aalborg Stadion, og indenfor stakittet var der en 

lille forhave med græsplæne og en høj flagstang. Foran kældervinduerne var der en lille 

flisesti, og her skulle jeg ofte fotograferes med min nye dukkevogn, cykle eller andet. 

Billederne viser tydeligt min modvilje. 

 Bag huset var der en lille cementeret gårdsplads og nedenfor en større have med 

græsplæne, staudebede, en lille terrasse med markise over, og ikke mindst nogle frugttræer. 

Især det gamle og klatrevenlige æbletræ med de meget store og velsmagende æbler kom til 

at betyde meget for mig. 

 I hjørnet af gården, lige bag garagen var der en lille udbygning. Derinde stod en 

toiletspand med låg. Den skulle lagerforvalteren bruge. Fra gården var der også indgang til 

garagen og her stod to store trætønder, den ene med spegesild og den anden med ansjoser. 

Lagerforvalteren snuppede af og til et par ansjoser, lagde nakken tilbage og smed dem lige 

ned i halsen til min store forundring. Han skulle i hvert fald ikke røre ved mig, når han 

havde haft fingrene i sildetønden. 

 I stueetagen, hvor vi boede, var der to stuer ud mod gaden. Ud mod gården var 

køkkenet og soveværelset. I den ene stue var der en høj sort kakkelovn, der måtte klare 

opvarmningen af de to stuer. En rist i muren kunne lede lidt varme ind i soveværelset 

bagved. Denne stue tjente både som spise- og opholdsstue. I den fine dagligstue ved siden af 

var der polstrede lænestole, en sofa, et bord med snoede bordben af mahogni og bordplade 
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af glas, samt to bogreoler og et klaver. Når den unge pige Inger tørrede støv af åndede hun 

på bordpladen og pudsede den så fint, at man kunne se sig selv nede i den. Døren indtil 

dagligstuen var altid lukket. Kun når der kom gæster blev døren åbnet. 

 Fra den smalle og mørke gang i midten af huset var der en dør ind til hvert af 

rummene, også det lille toilet med vaskekumme for enden af gangen. I gangen på væggen 

overfor stuen hang den store telefon med en skrå pult foroven, som man kunne skrive 

beskeder på med blyanten, der hang i en snor. Når telefonen ringede, skulle man løfte det 

rør af som hang på siden af kassen. Det havde en tragt forneden man skulle sige noget i, og 

foroven noget som man skulle holde for øret, så man kunne høre, hvad der blev sagt inde fra 

kassen. Hvis man skulle ringe til nogen, måtte man først dreje med et håndsving på den 

anden side og løfte røret af. Så spurgte en dame inde fra kassen, hvilket nummer man ville 

ringe til, og så kom man til at snakke med den man ville. Når man ikke ville snakke mere 

skulle man dreje på håndsvinget igen og hænge røret på plads. Man måtte helst ikke kravle 

op til telefonen uden at få lov. 

 I køkkenet var der et bord med gasblus og en gasbageovn. Derude holdt Inger til. 

Hun skulle både se efter mig og lave mad til os. Bagefter skulle hun vaske alle de snavsede 

ting af. Derude var der koldt om vinteren, kun varmen fra gasblusset eller ovnen. Før jul var 

der hyggeligt i køkkenet. Så kom mor også derud, og vi bagte julekager. Jeg fik lov til at  

hjælpe til. Senere var det mig og far der kogte klejner hvert år. Når vi var færdige blev det 

en tradition, at vi skulle i biografen og se ”Jul i Nøddebo Præstegård”. Mor var altid for træt 

til at tage med os. 

 I soveværelset var der en stor seng til far og mor. Der var et skab, hvori der var en 

vaskekumme. Mest spændene var mors toiletmøbel med spejl over. Der stod så mange sjove 

ting derpå. Noget kunne man smøre i hovedet, noget kunne man skrue låget af og lugte til. 

Hårbørsten og kammen måtte far godt bruge på mit hår, når det var blevet vasket. 

Han måtte godt rede det, for så gjorde det ikke ondt. Senere var det også altid far, der 

flettede mit hår, inden jeg skulle i skole. 

 Min seng stod ved siden af fars, og om natten når jeg vågnede, kaldte jeg bare med 

høj fistelstemme (for så troede jeg ikke at hun kunne høre mig) – Ja' ska' ti—ss! - Så 

hentede far min potte. Mor måtte endelig ikke forstyrres om natten. 

 Jeg havde ofte et ganske bestemt mareridt, altid det samme. Jeg gik ved en havn, 

hvor der stod høje stabler af fiskekasser med runde huller i siderne. Ud af dem alle kom der 

slanger, der ligesom strakte sig ud for at omklamre mig. Når jeg vågnede rædselsslagen op, 

var der kun eet at gøre, nemlig at krybe op til far og putte mig ind til ham under dynen. Så 

var alt godt, og intet ondt kunne nå mig. Ingen ord var nødvendige.  

 I kælderen var der et vaskehus med en stor gruekedel. Den skulle fyldes med vand 

med sæbespåner i. Så kunne man putte det snavsede tøj deri og tænde op med træ 

nedenunder. Når det rigtigt dampede, rørte Inger og mor først rundt i det med en stang. Så 

skulle tøjet over i en stor balje og gnides op og ned af et rillet vaskebræt. Når det var helt 

rent, skulle det tages op igen og puttes ned i en anden balje og skylles med koldt vand, så 

sæben kunne blive skyllet ud. Ellers fik man røde knopper, når man tog tøjet på. Alt vandet 

skulle vrides ud i en maskine med to tykke runde træstænger i. Jeg måtte gerne hjælpe Inger 

med at dreje på håndtaget så stængerne kørte rundt, mens mor puttede tøjet ind mellem 

stængerne. Til sidst skulle tøjet tørre i haven på snoren, hvis det var sommer. Ellers måtte 
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det hænge længe i vaskehuset og til sidst inde foran kakkelovnen i stuen.  Da jeg var 4 år 

skulle jeg bade i en af de store baljer med det varme vand fra gruekedlen. Det var jeg ikke 

meget for. 

 I Kælderen var også fars kontor, hvor han og lagerforvalteren ordnede regnskaberne 

og tog mod bestillinger fra kunderne. Her inde stod der en lille kakkelovn, men ellers var 

der meget koldt i kælderen, hvor der var cementgulv og masser af hylder, der var fyldt op 

med konserves. Der var også krydderier, og især duften af peber skar igennem. I et hjørne 

var pakkebordet, hvor dåserne blev pakket i papkasser inden far selv eller lagerforvalteren 

kørte dem ud til forretningerne eller hotellerne. Varer, der skulle længere væk end Aalborg 

og Nørresundby, blev afleveret på fragtcentralen. Far solgte nemlig varer lige fra Skagen og 

ned til Viborg. Ind imellem var han væk i flere dage for at betjene sine kunder personligt. 

Han kørte rundt i sin Opel bil U2850, og da jeg var stor nok til det, kom jeg med ham på 

nogle 1-dags ture. Jeg var stolt som en pave når jeg sad der på forsædet ved siden af far og 

sagde – ”Hanne sidder foran på mors plads.” 

 Mine forældre ville gerne lege med mig og få mig til at hvine af fryd. Det var 

allerbedst, når vi legede 'bukseleg' i stuen, før jeg skulle ind i min seng og sove om aftenen. 

Jeg løb ud og ind mellem dem, og de skulle så prøve at rykke mine natbukser ned. Når det 

lykkedes for dem, var legen slut. Det kildede i maven af fryd, når jeg kunne snyde dem ved 

lynhurtige og overraskende tilnærmelser. Når legen blev fløjtet af, var det op på fars ryg, og 

så gik det vilde ridt ind til sengen i soveværelset ved siden af stuen. Her var der trygt at 

være. Gennem risten, der skulle lede lidt varme fra kakkelovnen ind i rummet, kunne jeg 

høre deres stemmer, og nogle gange også musik fra radioen. 

 Om dagen blev det hele meget sværere. Jeg skulle spise øllebrød og derefter sidde på 

potten. Det var åbenbart meget vigtigt, men ofte kunne jeg ikke levere varen. Proceduren 

var den samme middag og aften. Jeg blev aldrig god til det, og det syntes at være et stort 

problem især for hende. Langt op i årene forblev min mave et problem, indtil den endelig 

fik lov til selv at finde rytmen. Dog husker jeg vinteraftener på potten foran kakkelovnen 

med byggeklodserne med dyr og fugle på, eller kortene, der med forsigtighed og øvelse 

kunne stables op til tårne og så væltes ned igen. Inde bag ovnens Marieglas legede 

flammerne tagfat. 

 Efter øllebrøden skulle mor i skole, far skulle ned i kælderen og passe sin forretning, 

og Inger skulle passe mig. Hendes fingre lugtede altid af løg, syntes jeg, når hun skulle 

binde min kyse og knappe min frakke, inden vi skulle ud at gå. 

 At ”Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde,” lærte jeg bogstavelig talt, 

når min mor stod op først om morgenen, og jeg så måtte ligge i sengen ved siden af far. Der 

gav han mig en gave for livet. Han lærte mig Ingemann's morgen- og aftensange, som vi så 

sang sammen, bl.a. ”Gud ske tak og lov”, hvor 'morgensolen titter gennem ruden.' Jeg 

spurgte ham så, hvorfor morgensolen tisser gennem ruden. Hver morgen sang vi sammen, 

og efterhånden havde han lært mig så mange melodier og tekster, at jeg vakte forundring, 

når jeg som 4-årig sad på hans skød om søndagen i kirken og med klar røst sang med på 

mange af salmerne. Senere begyndte vi også ved hjælp af fingrene at arbejde med tal og 

hovedregning, så jeg blev godt forberedt på skolegangen. Alt dette var en herlig leg. 

 Størst af alt var, at far fik åbnet min sjæl for musikkens forunderlige verden. Den 

første gang jeg oplevede, at han tog sin violin ud af kassen og spillede på den, blev jeg 
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overvældet af skræk og trykkede mig helt sammen i sofahjørnet med benene trukket op 

under mig. Men snart gik skrækken over i forundring og begejstring, og få år senere kunne 

vi to spille sammen. For i den fine dagligstue stod der et klaver, og herpå kunne jeg jo finde  

alle de toner, jeg kunne synge, og som 4-årig kunne jeg spille sangene på klaveret med én 

finger og synge til. 

 Ingen varme erindringer om min mor synes at have lejret sig i mit sind, tværtimod. 

Hun havde den kontrollerende og meget dominerende rolle, og jeg mindes fars og mors 

skænderier, der for det meste førte til, at hun faldt om bagved døren og mistede 

bevidstheden. Jeg fik tidligt lært at holde flasken med kamferdråber under hendes næse, 

hvorpå hun kom til sig selv igen. Far havde forladt scenen, ja engang var han gået ud af 

huset. Jeg løb fortvivlet ud på gaden efter ham og råbte, at han skulle komme tilbage, for jeg 

var så bange. Senere i forløbet spurgte jeg ham, hvorfor de ikke kunne blive skilt, så vi 

kunne få fred. 

 På den tid var korporlig afstraffelse tilladt. Som 2-årig fik jeg klaps når jeg ikke ville 

sove og græd mig så i søvn. Også når jeg ikke ville spise kunne der vanke klaps. Da jeg en 

aften tumlede rundt med min moster og kom til at tisse på gulvet, vankede der smæk. Senere 

sagde jeg – ”Alle mo’re er så go' te å smæk' små børn. Inger må ik' smæk'.”  Far slog mig 

aldrig, og om ham sagde jeg – ”Hanne er så bang' for fars vre' øjne.” Da mor skændte fordi 

jeg ikke ville spise, sagde jeg - ”Det er ingen go' mor jeg har, jeg ka' bedre li' far”, men 

tilføjede så lidt senere - ”Hvis du la'r vær' med å si' – 'spis nu Hanne!' - så ska' ja' nok spis'.” 

 Måske var min mors bekymringer velbegrundede, for jeg var lille og spinkel, blev tit 

syg med feber og syntes ikke at have megen modstandskraft. Som 2½-årig blev jeg for 

første gang indlagt på Kommunehospitalet, da dr. Olesen sammen med overlæge Møller 

besluttede, at de ikke turde tage ansvaret for mig, hvis jeg lå derhjemme. Herfra stammer 

min første bevidste erindring om mig selv: 

  

 Jeg ved ikke hvor jeg er. Jeg kan ikke rigtigt bevæge mig. Der er noget der 

strammer om min krop, og jeg er omgivet af høje tremmer. Den grønlige belysning gør mig 

utryg. Men ved døren er der en sprække, og gennem den synes der at komme et mere 

klart lys. Jeg kan svagt høre lyde længere borte fra. Nu kommer de nærmere, og det er 

vist trin. Mon det er et menneske? Jeg må hellere lave nogle lyde, så det kan høres, at jeg 

er lige her. Jeg vil gerne væk herfra. Så går døren helt op, og der kommer en dame i hvidt 

tøj herind. Hun går hen til min seng, bøjer sig ned over mig og siger noget jeg ikke helt 

forstår, men hun mener det vist godt. Jeg håber, at hun vil løfte mig op, men i stedet 

stikker hun bare en kiks i min hånd. En voldsom følelse af skuffelse blandet med trods får 

mig til straks at smide kiksen ud gennem tremmerne. Jeg vil ikke have deres medlidenhed, 

vil hellere væk herfra. Så går damen igen, og jeg stikker tommelen i munden og græder 

mig i søvn. 
 Jeg var så stædig derinde på sygehuset og rev alting itu og stak dukkens øjne ud med 

en sikkerhedsnål. Det var uvist hvor den var kommet fra, men mor fandt den siddende i 




