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»At sætte sig spor i sand eller i våd jord? Jo, 
forskellen er, at sporene i sandet ret hurtigt 
forsvinder, vinden blæser hen over dem, og de 
udviskes. Men sætter man sine fodspor i våd 
jord – så står de der meget længere. Sådan er 
det med os der skriver. Men det koster kamp 
at skrive! Alligevel: Hver morgen glæder jeg 
mig til kampen! Jeg vågner med glæde, og så 
beskriver jeg kampen med ordene, med stoffet, 
med mig selv! Måske når jeg ikke at glæde mig 
over sejren – men hver dag glæder jeg mig over 
selve kampen! Jeg vil så gerne sætte mine spor 
på jorden.«

Isabel Allende

JH
Text Box
E-bog: 978-87-7332-411-0
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Forord

Da jeg arbejdede med min erindringsroman ”RØDE TRÅDE”, 
gik det op mig, at der simpelthen var for meget stof!

Der var alt for meget at fortælle.
Det blev en øvelse og en svær opgave at sortere alt det fra, som 

ikke var nødvendigt for selve historien om Birgittes liv.
Og så står man der med en masse fortællinger.
Nogle af dem havde været ret vanskeligt stof at bearbejde og 

kostet mange overvejelser omkring offentliggørelse af noget helt 
personligt.

Men fælles for de fleste var dog, at det her drejede sig ikke
bare om, hvad der var sket i mit eget liv, i mine venners og i min 
nærmeste families.

Det drejede sig om, hvad der sker i MANGE familier.
Derfor tror jeg, at mange andre ganske almindelige mennesker 

vil kunne genkende ”trådene” i disse fortællinger og dertil mindes 
deres egne, som ligner.

Og så er vi midt i det litterære begreb, som hedder ”SPEJ-
LET.”

Derfor er disse fortællinger ikke kun ”for mine oldebørn” – de 
er til alle, som interesserer sig for at give erfaring og oplevelser 
videre til de næste generationer.

Så bliver det ikke bare de ”kendtes” liv, vi får serveret – men 
almindelige menneskers på godt og ondt!

God læselyst!

Benthe Østrup Madsen
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En skifting (1935)

Pigen sidder bagest i haven, helt nede mellem de blomstrende 
kartoffelplanter.

Her er fredeligt. Ingen uhyggelige lyde. Ikke lyden af knust 
porcelæn og kvast træ. Ikke lyden af mors vrede stemme. Ikke mere 
lyden af lillesøsters forskrækkede hyl.

Mor har lukket vinduerne.
”Det kommer ikke naboerne ved”, siger mor altid og lukker 

vinduerne, når et af børnene græder.
Pigen kigger på en stor, brun humlebi, som sidder på en af kar-

toffelblomsterne. Lidt efter flyver den væk med en lav brummen.
Men den lyd er ikke farlig. Far har lært hende at se forskel på bier, 
hvepse og humlebier.

Mon humlebien har smagt på blomsten? Hun plukker forsigtigt 
et blomsterhoved af og snuser til det. Det lugter godt. Så putter 
hun det i munden.

Nej, det smager ikke godt og kommer hurtigt ud igen.
Lillesøster putter alting i munden og smager på det eller tygger. 

Det er, fordi hun er ved at få mange tænder, siger mor.
Men nu er hun selv storesøster og skal kigge efter, så den lille 

ikke spiser noget, som er farligt. Men hun ved ikke helt endnu, 
hvad der er farligt. Det er nu heller ikke så nemt at holde øje med 
lillesøster, for det går hurtigt. Og når mor sidder ved symaskinen 
med ryggen til, så leger hun selv en forbudt leg med dukkehuset. 
Den består i, at hun ta’r alle møblerne og stiller dem tilbage et helt 
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andet sted. Men møblerne skal stå på en bestemt måde, hvor det 
ser pænest ud, siger mor, så er det til at holde orden i.

Og når hun så er midt i den sjove leg – så er det netop, at lillesø-
ster putter et eller andet i munden, eller sommetider i næsen eller i 
øret. Og så kommer der lidt efter et fortvivlet hyl, og derefter mors 
stemme: ”Jamen lille skat dog, hvad har du nu lavet?”

Og så med den vrede tone: ”Kan sådan en stor pige ikke engang 
se efter sin lillesøster bare et øjeblik!”

Mor ryster vredt på hovedet, ta’r lillesøster op og undersøger 
hende.

”Nå – vi slipper vist heldigt denne gang. Men tænk på, hvad 
der kunne være sket!”

Hun sætter den lille ned på gulvet igen og fortsætter: ”Næ, da 
jeg var 8 år, da passede jeg tre små søskende helt alene hver efter-
middag. Og hvad er det dog du laver? Kan du så se at få ryddet 
op i det dukkehus.”

Så var den sjove leg forbi for den dag.
Dukkehuset står henne i hjørnet af stuen. Det er i to etager med 

hver to rum. Oven over hver etage er der et fladt tag, som kan vip-
pes op. Så kan man sætte tingene ned oppefra.

Hendes far har lavet det til hendes 5-års fødselsdag. Han har 
også lavet alle møblerne. Fine udskårne skabe, kommoder med 
skuffer, klædeskab med bittesmå, lakerede bøjler til dukketøjet, 
som mor har syet. Og et lille køkken med rigtigt jernkomfur og 
fliser på væggene. Der er blomstret tapet i de to stuer og stribet i
soveværelset. Fine blondegardiner og et lillebitte kaffestel til bordet 
i dagligstuen, når dukkerne får besøg af nabopigens. 

Uden om dukkehuset en veranda, hvor de kan sætte dukkesen-
gene ud, når dukkerne skal sove til middag. Og uden om verandaen 
det allerkønneste: Et hvidt stakit, lavet af meget små stave, som far 
har skåret ud i hånden.

Ovenpå taget sidder dukke Hanne. Hanne er en glasdukke 
med tøj-krop. Hun har lyse krøller og store, blå øjne ligesom lil-
lesøster.

Den første gang, hun og mor havde været ud at køre med 
lillesøster i den nye barnevogn, havde mor sat vognen uden for 
legetøjsbutikken, hvor de ellers kun handlede lige før jul, og nu 
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var det sommer. Så var de gået ind, og mor havde peget på Hanne, 
havde betalt, og så var de kørt hjem.

Pigen havde undret sig over, at lillesøster skulle ha’ sådan en stor 
dukke – men så havde mor pakket ud, lagt Hanne i hendes arm og 
sagt, at nu havde hun også et lille barn, som hun skulle passe på. 
Og hun fik en lille emaljeskål, som hun kunne bade Hanne i, hver
gang lillesøster blev badet. Hun lærte også at lægge ble på og gi’ 
dukken mad af en sutteflaske.

Lillesøster fik ikke sutteflaske. Når hun var badet og klædt på,
gik mor ind i soveværelset med hende, og pigen skulle være stille 
og lege med Hanne. Hun ville meget hellere lege med dukke Sisse, 
hendes kære kludedukke, som hun ikke skulle være så forsigtig 
med. Men Sisse lå i hendes seng inde i soveværelset, og hun vidste, 
at der skulle hun ikke vove sig ind. Heller ikke, når lillesøster sov 
til middag i den lille tremmeseng.

Nu er lillesøster 1 år og spiser kartoffelmos af en ske, og drik-
ker mælk af en lille sølvkop, som hun fik til barnedåben af moster
Gudrun.

Men Hanne får stadig sutteflaske.
Der begynder at blive varmt nede mellem kartoffelrækkerne. 

Solen er kommet op over birketræerne og jorden er støvet. Pigen 
mærker, at hun er tørstig. Hun opdager også, at hendes bomulds-
kjole og det ternede forklæde er snavset af jord. Og hun ved, at 
dette er forbudt område.

Hun og lillesøster har deres legeplads på græsplænen under de 
to store æbletræer. Så kan mor se dem fra sin plads ved vinduet, 
hvor symaskinen står.

”I dag er det fint vejr”, havde mor sagt, ”efter frokost går vi en
tur med barnevognen. Så kan du ta’ Hanne med i din røde duk-
kevogn.”

Hun ville nu meget hellere ha’ Sisse med, hun kom så sjældent 
ud.

”Nej – hun hører til i din seng”, havde mor sagt og lagt den fine
dukke ned i vognen, så hun lå pænt med glat dyne.

Så kørte de over til moster Gudrun, hvor pigen skulle sidde 
stille og kigge i et fotoalbum, mens mor og moster drak kaffe. Men 
først var moster gået ud for at se lillesøster, som var faldet i søvn 
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på vejen derhen.
”Hvor er hun dog yndig”, sagde moster, da hun og mor kom 

ind, ”du må vel nok være lykkelig for hende. En rigtig lille engel 
med den lyse hud og de yndige krøller. Nu savner du ikke den 
ældste så meget mere, vel?”

”Jo”, havde mor svaret, ”et barn, man har mistet, glemmer 
man aldrig. Heller ikke selv om det er syv år siden nu. Jeg havde 
jo håbet, at den næste kom til at ligne hende – men – så fik jeg jo
heldigvis lillesøster.”

Pigen havde artigt siddet og vendt siderne i fotoalbummet, mens 
hun lyttede. En rigtig lille engel, havde mor sagt. Men det var jo 
først, når man døde, at man blev en engel. Ligesom den storesøster, 
hun aldrig havde set. Mon lillesøster også skulle være en engel? 
Det måtte hun huske at spørge mor om.

Selv var hun en trold. Hendes hår var mørkt og glat og øjnene 
grå. Og hun havde ikke fin og sart hud og tykke, røde kinder som
lillesøster.

”En rigtig arrigtrold”, som mor sagde, når hun stampede i gulvet 
og råbte, at hun ikke ville spise brunkål.

”Din vilje ligger her i min forklædelomme – og hvis du ikke 
adlyder, kommer du på et hjem for uartige børn!”

Det skete ikke så tit mere, at hun råbte….
”Du er da en sød, lille trold”; sådan sagde far engang imellem, 

når han overraskede hende nede bag stikkelsbærbuskene med 
munden fuld af bær, ”men husk, at mor skal bruge bærrene til grød 
og marmelade. Det kan du jo også godt li’, ikke, lille trold?”

Så havde han taget hende i hånden og de var gået ind på værk-
stedet, hvor far reparerede gamle møbler i sin fritid. Der duftede 
altid så godt af træ og fernis. Og der var så meget sjovt værktøj, 
som far fortalte hende om.

Da hun og mor kom tilbage efter turen til moster Gudrun, fik
hun besked på at lege pænt med dukkehuset, mens mor lavede 
mad. Hanne blev anbragt på taget, og lillesøster på gulvet med 
sine kulørte træklodser. Så kunne hun kravle rundt og selv hente 
klodserne, hvis de trillede uden for rækkevidde.

Pigen var lige begyndt på sin forbudte leg, da lillesøster kom 
gående bagved hende. Hun nåede lige at tænke: ”Ih – lillesøster kan 
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gå alene”! Hun sansede de usikre trin, fornemmede lige akkurat, at 
den lille var ved at gå omkuld, men nåede ikke at gribe.

Lillesøster greb fat i dukkehusets øverste tag – og så var alting 
kun forfærdelige og uhyggelige lyde. Dukkehuset, som væltede 
ned over lillesøster med lydene af kvast træ og knust porcelæn. 
Dukke Hanne, som endte på gulvet med et hoved, som pludselig 
var i mange stykker og øjne, som trillede ind under lænestolen. 
Lillesøsters forskrækkede hyl, da hun satte sig på enden midt i alle 
skårene. Hylene, som gik over i rigtig gråd, da mor kom løbende 
ind fra køkkenet. Og mors vrede stemme: ”Kan man da ikke vende 
ryggen til bare et øjeblik. Forsvind med dig, arrigtrold. Jeg vil slet 
ikke se mere på dig i dag! Ind i soveværelset med dig!”

Og hun var flygtet – ikke ind i soveværelset, men ud i haven. Så
langt bort hun kunne komme. Væk fra de forfærdelige lyde, langt 
ned bagved stikkelsbærbuskene. Hun havde siddet længe og holdt 
sig for ørerne. Lillesøsters hyl rungede endnu, længe efter, at mor 
havde lukket vinduerne.

Nu er hun en lille smule søvnig her midt i solen. Kartoffelblom-
sterne har haft besøg af rigtige bier, og deres summen var en dejlig 
lyd, ligeså stille som fars stemme…..

Hun vågner ved, at far står bøjet over hende. ”Jamen lille barn, 
ligger du her!”

Han løfter hende op og børster jord af hendes tøj og hænder 
med sit store, ternede lommetørklæde.

”Hør, vi må vist lige ha’ dig ud i køkkenet og vasket, inden vi 
går ind til mor – du har jo jord helt op i panden. Hvad er der sket, 
lille trold?”

Hun læner sig ind til ham og mærker lugten af tobak og frisk 
træ.

Da de kommer ind i stuen, skæver hun til krogen med duk-
kehuset. Alle skårene er væk. Det er Hanne også. Dukkehuset står 
der. Men verandaen med det smukke stakit er i stykker. Også flere
af møblerne. Af det lille kaffestel er kun sukkerskålen tilbage.

Far ser på hende: ”Du skal ikke være ked af det. Jeg reparerer 
det hele på søndag.”

Så kigger han på mor: ”Jeg fandt hende nede mellem kartoflerne.
Hun er nok både tørstig og sulten.”
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”Nej”, siger hun stille, ”jeg spiste en blomst, men den smagte 
ikke godt.”

Mor ta’r fat i hendes arm: ”En kartoffelblomst! Var det en kartof-
felblomst? Den er jo giftig! Spiste du den? Åh, hvad skal vi nu gøre 
– hun laver da heller ikke andet end ulykker!”

Pigen ryster ivrigt på hovedet. Hun har jo ikke spist blomsten 
– bare smagt på den. Men det tør hun ikke råbe, selv om hun har 
lyst.

Far si´r:
”Der er jo ikke sket noget. Hun er nok træt. Giv hende noget at 

drikke og put hende i seng. Hun er jo kun et lille barn.”
Så løfter mor hende og bærer hende ud i køkkenet. Der får hun 

dejligt koldt vand af sit eget krus med hanen på.
Hun kigger ind i mors øjne, mens hun drikker. De er ligeså grå 

som hendes egne, og meget nær.
”Mor”, si´r hun, ”lillesøster kan gå alene.”
Mors øjne bli´r store og forundrede – og pludselig opdager 

pigen, at mor har vand i øjnene. Og de er som to spejle, hvor hun 
ser sig selv, en lille fem års pige med mørkt, glat hår, ligesom mors 
og smalle, brune kinder.

Så slår hun begge arme om sin mors hals og bli´r båret ind i 
soveværelset. Der sover lillesøster allerede i sin tremmeseng. Hun 
sukker dybt efter den voldsomme gråd.

I sengen ligger Sisse. Og endelig kommer stilheden.
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En særlig dag (1940)

Selve ordet MUMIE er et sjovt ord”, si’r jeg til min bedste ven-
inde Ruth.
Vi er på vej hjem fra skole; vi har fået tidligt fri i dag, og jeg 

glæder mig til at fortælle mor om alt det mærkelige ægyptiske, som 
for første gang åbenbares for mig, en ti-årig pige i Danmark.

Tænk, at der langt nede i et fremmed land findes ørkner, oaser,
pyramider – og altså inde i de pyramider, som er fantastisk høje, er 
der begravelsespladser for nogle ældgamle konger og dronninger, 
som man ellers ikke ved ret meget om – men der er en masse bil-
leder på væggene, så man kan se, hvordan de har set ud.

Ruth og jeg hopper som sædvanlig over hver anden flise på
fortovet, men i dag er Ruth ikke rigtigt med – hun glemmer flere
gange, at det er forbudt at træde på mellemrummene.

Så rives jeg brat ud af mine fantasier om mumierne ved en rå 
drengestemme: ”Du kan bare vente dig – jødetøs!”

Jeg vender mig og kigger forbavset på flokken af drenge, som
nu råber i kor: ”Jødetøs! Jødetøs!”

I den skarpe aprilsol bliver Ruths brune øjne til to smalle streger. 
Hun slipper min hånd og løfter sin truende.

”Du skal aldeles ikke være fræk, Max! De der flyvemaskiner i
morges – de betyder ikke noget, at du ved det. Og hvis du bliver 
ved, så hjælper jeg dig aldrig mere med regning!”

Max rækker tunge og forsvinder ind ad sin havelåge med det 
underlige tyske navn på.
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Resten af flokken trækker over på den anden side af vejen.
Ruth standser ud for sin opgang. ”Du behøver altså ikke at 

føl’s i morgen, hvis du helst er fri….” Jeg ser forundret på hende: 
”Jamen, hvoffor?”

”De der flyvemaskiner”, si’r hun utålmodigt, ”hørte du ikke,
hvad klasselæreren fortalte? Vi er blevet besat – af tyskerne! Min 
far har talt om det længe, og mig og min familie – vi skal nok snart 
rejse langt bort.”

Jeg stirrer på hende. Nej – ikke Ruth, som jeg leger så godt med. 
Hvis hun rejser væk, så har jeg kun min storebror. Og han er lige 
blevet konfirmeret og er voksen, så han er færdig med at lege.

Hun forsvinder ind ad døren med de brune fletninger dansende
på ryggen. På resten af hjemvejen tænker jeg på alt andet end 
mumier ….

Min bror Erik blev konfirmeret i forgårs og fik en flot, lyseblå
cykel. Han blev så glad for den, at da alle gæsterne var gået – efter 
hurraråbene, middagen og de andre gaver – så kørte han på cyklen 
rundt og rundt om spisebordet.

I går, mandag, havde han fri en hel dag, inden han skulle be-
gynde sin læreplads i dag. Han og tre kammerater var taget til 
København, udstyret med blød hat, totårnet cigaretetui med ti blå 
North State – samt et gyldent ravrør. Og jeg havde tænkt:

”Nu er min bror voksen – det sagde de alle sammen i talerne. 
Så nu vil han nok aldrig mere lege med mig. Og min søster er på 
sanatorium ved Vordingborg. Hvad så med mig?”

For en gangs skyld tager jeg ikke de seks trin op ad trappen til 
huset i tre hop. Lukker langsomt døren op og går ind i entreen, 
derfra i stuen.

På sofaen ligger en hvid skikkelse. En MUMIE!!! 
Mor er ikke at se, så jeg lister på tåspidserne helt nær. Det ER min 

storebror. Men hvorfor er han mon pakket ind i alle de bandager? 
OG – er han mon balsameret indenunder?

”Nå – er du der.” Mor kommer ind med en dampende kop i 
hånden: ”Ja, nu skal du altså ikke blive forskrækket, men Erik 
styrtede med cyklen, da han kørte hjem fra sin nye læreplads hos 
bageren i Herlev. Midt på Præstebrovej er der et sving på vejen, 
samtidig med, at den går nedad. Så han fik for meget fart på og




