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Bind II
Fra Himalaya til Sweitz

Her er ”Ginettes” optegnelser efter hendes mors død og begravelse på kirkegården 
”St.John in the Wilderness” tæt ved familiens bolig ved kanten af Himalaya.

10de oktober 1875
Vi savner mor så frygteligt. For at slippe for at sørge hele tiden, så arbejder jeg så 
meget som muligt med far og Abdullah.

I går aftes begyndte far at lære mig latin. Han mener, det vil hjælpe mig først 
og fremmest i sygeplejegerningen. Men der vil også være tilfælde, hvor jeg som 
privatlærerinde får ikke kun pigerne, men alle en families små børn. 

Drenge står sig ved at have lært noget latin, førend de bliver sendt på kostskole, 
forklarer far. Det kan være slemt nok pludselig at være på en kostskole. 

På instituttet lærte vi jo ikke latin. Det anses ikke for at være et pigefag. Men 
det er da noget pjat, det er hverken værre eller bedre end andre sprog – ja faktisk 
nemmere. Grammatikken er god og stærk forklarer far, og udtalen er der bestemt 
ingen vanskeligheder med. Hvert europæisk land har sin måde at udtale det på. Så vi 
bruger den engelske – selvfølgelig. Det er jo den far kan.

12te december 1875
Vi er allerede i gang med klassikerne. Det er helt utroligt, så let det er at lære latin. 
Far er også livet lidt op, det morer ham at gense sin ungdoms texter. Han lover mig at 
vi snart når frem til både Cæsars Gallerkrige og Horats og Ovids digte. Senere skal vi 
så læse nogle af Ciceros taler og breve. 

Far har skrevet hjem til England efter Plinius den Ældre, det skal være nogle 
meget morsomme bind. Far har kun læst lidt af det. Han er virkelig helt oplivet ved 
tanken om at læse så meget af det store værk, som jeg og han orker sammen. Det er 
virkelig en god måde at tilbringe aftnerne på. 

Far lover mig, at vi skal rejse til Rom sammen, når han om få år rejser hjem til 
England. Skulle jeg til den tid være blevet gift, så inviterer han min ægtemand med 
på turen.

Jeg er bange for, at det bliver svært for mig at komme i den hellige ægtestand. 
For tiden er det jo helt udelukket at finde en mand, det er jo sørgetid, så jeg lever ret 
isoleret – når bortses fra mit arbejde som sygeplejerske. 

Der kunne selvfølgelig komme en syg eller såret officer blandt fars mange 
patienter, som kunne falde for mig og jeg for ham. Men hidtil har jeg ingen mødt, 
som gav mig blot den allermindste hjertebanken.

17de Maj 1876
Far og jeg flyttede i går ind i vores nye hjem, der ikke ligger synderlig langt fra vores 
tidligere bungalow – alligevel var flytningen et grueligt mas. Jeg følte mig som en ren 
kommandérsergeant. Det er virkelig svært at få folkene til at forstå den plan, som far 
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og jeg havde lagt for møblernes placering i rummene. 
Vi har bedre plads her; men jeg tror ikke vi skal bestille flere møbler. Det har 

hidtil været sådan, at mange møbler nærmest kom af sig selv til os. Så var far stødt på 
en smuk eller interessant ting på sine mange ture med regimentet, og så kom han bare 
hjem med den – uanset om det var skindet af en løve, han havde skudt, eller en stol 
eller en pæn krukke, han havde købt i fjerne landsbyer.

I dag efter morgenmaden gik vi en tur ad en sti forbi et lille helligsted med den 
blinkende flod nede i dalen til højre for os. Her er virkelig smukt og friskt.

Far venter sig absolut ikke ferie foreløbig, som militærlæge har han virkelig 
meget at gøre. Det er hans regiment, der er indkvarteret heromkring med officerer og 
mange af dem med familier.  

Han har også nogle privatpatienter – folk, der er taget op i bjergene, for at søge 
helbredelse for alvorlige sygdomme. Men de er ikke alle ved muffen. Det er – som 
det altid har været - far har en del arbejde, som han ikke får penge for.

Tilbage i vores hjem 30te maj 1877
I dag var det nu noget varmt, sådan lidt Delhi-agtigt. Men far slog fast, at varmere 
end i dag, bliver det næppe. Hverken i juni eller juli eller august eller september! 
Sådan er det heldigvis her, og efter et par års erfaring, så ved jeg, at han har ret.

31te Maj 1877 næste morgen 
Vi har været på en spændende tur far og jeg med kun vores hestepassere og en særlig 
til turen ansat kok. Det var vores helt særlige ferie, så sygepasser Abdullah og hele 
slænget var ikke med. Vi nøjedes med en kok, en oppasser og to hestefolk. 

Vi drog omkring ad mange smukke og mærkelige steder. Det, jeg husker bedst 
af turen, var Kullu-dalen. I den nordlige del af byen er der et gammelt tempel. Far 
fortæller, at en måneds tid, før vi besøgte byen, skal der være en særlig fest for guden 
Rama.

Vi så også et andet tempel udenfor byen – det var skrækkeligt vanskeligt at 
komme op til det tempel. Jeg var totalt udmattet, da vi endelig nåede frem. Men 
udsigten deroppefra er simpelthen himmelsk.

I virkeligheden var formålet med turen til Kullu meget materialistisk. Far ville 
købe uldstof til mig, så jeg kan få syet en frakke – det lykkedes at finde noget smukt 
mørkebrunt, som jeg skal finde en skrædder til at sy her i byen. 

Far siger, at jeg vil blive glad for den frakke til vinter, og det har han ganske ret 
i. Efteråret og vinteren har nogle kolde overraskelser heroppe. 

I Kullu købte vi desuden nogle smukke broderede shawler. Det er meningen, vi 
skal sende  nogle af dem til mors families kvinder i Lyon og fars families kvinder i 
Brighton.

19de juni 1877
Abdullah, Abdel og far arbejder hårdt – og lille jeg hjælper til – ligesom jeg begyndte 
på det efter min skoletid var slut. Jeg lærer meget af far; men Abdullah er måske den 




