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III

LAUSANNE
Den danske pige er nu indskrevet som elev på skolen. Hun har besluttet at føre 
dagbog, således at hun skriver hver eneste dag, et projekt hun gennemfører al den tid, 
hun er på skolen. Jeg har forsøgt at rette hendes tekst ind efter dansk retskrivning, 
som den blev indført efter 2. verdenskrig: næsten alle navneord begyndes med små 
bogstaver, kunde,skulde og vilde er smidt ud og å bruges i stedet for aa.

Danskeren skriver sommetider med pen sommetider med blyant alt efter 
forholdene. 

Dette er i modsætning til vores engelske lærerinde, der kun skriver, når hun har 
behov for det og kun bruger blyant dertil. Jeg håber, at jeg har oversat hendes tekster 
til et rimeligt dansk – hun skriver nu  ikke længere på fransk men på engelsk helt til 
allersidste side i sin fine bog. 

Englænderinden er vant til at klare sig under meget forskellige himmelstrøg og 
milieuer, mens den unge pige længes så grueligt hjem. 

Desuden er denne danske hjemmefødding dels i gang med at komme sig over 
en stor sorg, dels prøver hun at finde ud af, hvem hun selv er, nu hun er udenfor sit 
sædvanlige milieu og selv skal tage stilling til omverdenen. Alt dette fører den unge 
baronesse til sommetider at skrive ganske meget og omstændeligt, mens hendes 
tanker bearbejder ting, hun har oplevet eller hørt.

Det kan hjælpe til at kende forskel på de to skrivejomfruers arbejder at vide, at 
danskeren anfører både dato og ugedag, mens englænderen kun skriver dato, desuden 
har jeg anført englænderindens forbogstaver (FB) for Florence Blake – hun hed ikke 
Ginette, men bar navnet Florence efter den berømte sygeplejerske og danskeren har 
fået (SY) for Søster Yngst. 

Søster Yngsts Dagbog fra Lausanne suppleret med hendes  
engelsklærerindes dagbogsnotater:

(SY)1878 Fredag 18. oktober.
Aften på hôtel de Beaurivage. Jeg har besluttet at skrive dagbog fra den første dag, 
jeg er ved Lausanne. Jeg starter med lidt fra rejsen, som var en god rejse – min 
allerførste rejse udenlands. 

Jeg har samlet lidt pressede blomster bag i dette lille hæfte, som kan huske mig 
på de smukke steder, vi har set på vor rejse. Der er bregner, jeg plukkede, da vi steg 
af hestene på vores tur igennem skoven i sachsisk Sweitz.
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Der er også blomster, jeg plukkede, da vi steg ned fra bjerget ved Bellagio. En 
særlig smuk arrangeret buket fik jeg ud af de blomster, jeg plukkede i en have på den 
egn. Jeg fik også en lille samling blomster med fra San Salvatore ved Lugano. 

Det ville selvfølgelig være bedre, om jeg evnede at tegne fra min rejse. Jeg 
tegner elendigt. Men hjemme havde jeg en god lærerinde, der virkelig interesserede 
sig for naturhistorie. Hun lærte mig at lave et herbarium. Sådan et hører jo sig til i 
skoleskemaet og at samle det var en stor fornøjelse. 

Jeg husker, at provsten så mit herbarium igennem med stor opmærksomhed og 
roste det meget, da han kom på sin årlige overhøring af, hvad jeg havde lært det år. Vi 
som får privatundervisning skal jo gerne vise, at vi lærer lige så meget som de børn, 
der går i offentlig skole. 

Det er en særlig fornøjelse at arrangere sådanne små buketter så smukt som 
muligt og derved få minder med hjem. Så hvis det bliver muligt, vil jeg forsøge at få 
lidt blomsterminder i mit hæfte også fra egnen her. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi på de store gårde lærer mere end børnene 
i de offentlige skoler. Vi har privatlærerinder, guvernanter og huslærere, og vi får 
klaver- og sangundervisning. Vi kan lære at kniple, at dreje småting og meget andet, 
vi synes er morsomt - og som en selvfølgelighed lærer vi at brodere – det gør vi alle, 
men også at reparere, sy op og ned og ud og ind. 

Derved lærer vi at vejlede den syerske, der kommer og bor en tid hos os et par 
gange om året for at efterse og forbedre vores garderobe. Faktisk er meget af vores 
tøj omsyet – og det både til daglig og til fest – sådan er det for os fra herregårdene.

Vi er vist ret så fornuftige med penge i vores familie. Der er andre, jeg ved om, 
som ikke passer så meget på pengene. Vi interesserer os ikke så meget for ting, men 
mere for kunst og litteratur og samtaler med interessante personligheder. 

Alle sætter vi også sport højt. Det skyldes især min farfar. I hans raske perioder 
havde han lært sine børn at svømme, at ride, at skyde med bue og pil, gå på skøjter og 
rigtig meget andet. 

Selv om vi er piger, har far lært os ganske meget deraf – det har gjort vores 
somre og vintre så meget mere gyldne, at vi har kunnet færdes sammen med begge 
køn af de mange unge, der har besøgt os. 

(FB)18de oktober
Det er godt, at jeg har brugt noget af min lange ferie til at studere og lægge en fin 
studieplan. Jeg tror virkelig, jeg har fundet litteratur, der både er spændende og passer 
til elevernes forestillinger om en god bog og tillige passer ind i min egen opfattelse af 
god litteratur. 

Jeg gjorde et kup hos boghandleren for et par dage siden. Jeg købte ”A Shabby 
Genteel Story” i et lille tyndt bind og fortsættelsen ”The Adventures of Philip” i et 
andet bind. Boghandleren havde af en engelsk kunde hørt, at disse værker ikke havde 
fået så god omtale af kritikerne, som mandens tidligere bøger. Så derfor havde han 
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besluttet at sætte de to bøger ned.
Jeg sprang til at købe dem, for jeg ved udmærket godt, at de bøger er ligeså 

populære blandt læserne, som Thackerays øvrige værker. Jeg planlægger, at lade en 
stærkt læsende låne den tykke bog, og lade en lidt mere doven læse den første bog. Så 
kan de genfortælle historierne for klassen, og derefter bytte bøgerne. De hænger 
sammen de to bøger, men de kan udmærket kan læses hver for sig.

Det er så udmærket med nogle bøger, der fortæller om verden set fra mænds 
synspunkt. Nogle af de kvindelige forfattere kunne måske forføre de unge damer til 
sværmerier. Også kvinder bør kende verden, sådan som den er og forefindes. 

Jeg har også fået boghandleren til at turde købe et lille udvalg af de bøger, jeg 
vil anbefale eleverne, sådan at han – måske – kan få solgt lidt mere end sidste år. Det 
er en meget behagelig mand at tale med. Jeg forstår så udmærket, at han ikke kan 
indforskrive store mængder engelsk litteratur. Men lidt af det, han nu har anskaffet, 
kan han også få solgt til nogle af de mange turister, der passerer byen på deres vej 
sydover.

(SY) Lørdag 19. oktober.
Som skrevet i går, var det en rigtig god og smuk rejse, og både far og Søster Ældst 
var mageløst venlige imod mig. Så den rejse vil jeg altid huske med stor glæde. 

Men i dag er jeg kommet til pension La Veranda i Lausanne, og jeg er 
selvfølgelig lidt beklemt, men det må helst ikke kunne ses på mig. Jeg må huske at 
smile – eller i hvert tilfælde se venlig og høflig ud, selv om jeg sørger – sørger over at 
jeg skal skilles fra min familie og blive her i så lang tid. Det er meningen, at jeg skal 
blive her et helt skoleår. Men jeg længes allerede efter Danmark !  

Alle mente hjemme, at det var bedre, at jeg kom et nyt sted hen, det ville kunne 
hjælpe mig over sorgen over mors død. Det ville være godt for mig at se fremmede 
steder og at lære noget, sagde Søster Ældst. Det var også fint, så længe jeg rejste 
sammen med hende og far. Men nu sniger sorgen sig ind på mig igen. Det er stadig 
sørgetid, så jeg har lov til at sørge. 

Mor døde i slutningen af maj i år. Mon ikke jeg altid vil sørge over hende? Hun 
betød så meget for mig, og hun var slet ikke færdig med at lære mig op – hverken 
med denne verdens praktiske opgaver og slet ikke heller angående den åndelige 
verden. 

Jeg er bare den lille, den yngste, den altid beskyttede, så jeg ser op til mine tre 
storesøstre, de er så dygtige og så kloge. De har meninger om næsten alting, mens jeg 
slet ikke føler mig uddannet nok til at have noget at basere mine meninger på, sådan 
at de bliver helt mine egne meninger, ligesom mine søstre synes at kunne det.

Vi ved alle, at det havde været håbet, at jeg blev en dreng, det havde alle 
ønsket. Men i modsætning til de drenge mor fødte, som døde – den ene ved fødslen 
den anden et par år efter sin fødsel - ja så levede jeg, og blev ved at leve - ligesom 
mine søstre blev ved at leve. 




