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  (Disse meddelelser meddeles således som de er meddelt mig.) ER
 

1 Kapitel

Rejsen

    Men du spørger, hvorfor jeg graver sådan i fortiden; det skal jeg såmænd sige dig -: 
Jeg graver i fortiden, med det formål at sætte den i relation til nutiden, for 
derigennem at danne mig et indtryk af fremtiden. Og hvis du derefter spørger hvad 
jeg får ud af det - eller rettere - hvorledes fremtiden så ser ud, er jeg nødt til at 
komme med et mistrøstigt svar: Det er i og for sig temmelig banalt, men alt forandrer 
sig, enten ved at ændre form eller være i konstant bevægelse - undtagen een ting, 
nemlig mennesket, der modsat alt andet ikke synes at rokke sig ud af stedet. Det er 
som om mennesket er fuldkommen upåvirkeligt af alt hvad der foregår omkring det, 
det vedbliver med at være det sammne, uanset om det kører i oksekærre, damptog 
eller flyver i en måneraket. Naturen har åbenbart ment, at dette var hensigtsmæssigt, 
men det indbærer dog den ulempe, at menneskeheden slægtsled efter slægtsled 
kommer til at begå de samme fejltagelser om og om igen. Men sådan skal det måske 
være. Som børn blev vi indprentet, at der for menneskets vedkommende hele tiden 
var tale om en fremadskridende udvikling henimod det bedre. Dette er selvfølgelig 
rigtigt hvad angår menneskets rent teknisk/videnskabelige formåen, men vi er så 
sandelig ikke blevet klogere som tiden er gået, og måske ved vi i grunden heller ikke 
synderligt meget mere, end vi altid har gjort. Det synes somom, at alt hvad vi har 
udrettet af store materialistiske landvindinger ikke har gjort os et hak bedre til f. eks 
at omgås hinanden. Det er i hvertfald bemærkelsesværdigt, at netop det tyvende år-
hundrede, der på alle måder har stået i "fremskridtes" tegn, tillige har bragt os de 
uhyggeligste krige i menneskehedens historie!?
    Dette, at mennesket tilsyneladende ikke rokker sig ud af stedet, men altid forbliver 
det samme, anser mange sikkert for temmelig betryggende (herunder naturen - hvad 
den så iøvrigt er for en fisk), men jeg finder det egentlig ret deprimerende, forstår du. 
Ikke sådan at forstå, at dette faktum piner og plager mig dag og nat og gør mig 
deprimeret - slet ikke - men hvis man skulle driste sig til at foreslå en mulig mening 
med livet, var det jo netop dette, at menneskene ved fælles hjælp skulle forsøge at 
gøre sig klogere og bedre som tiden gik - men ak, det er og bliver en drøm (men en 
smuk drøm). Mennesket er det samme som det altid har været - hverken værre eller 
bedre. Alligevel fører dette noget positivt med sig, nemlig at noget af angsten for 
døden forsvinder - bevidstheden om at man skal dø er ikke så pinefuld, når man ved, 
at man jo alligevel ikke går glip af noget. Selvfølgelig vil der da, efter at jeg er død, 
blive bygget fantastiske maskiner og endnu mere fantastiske våben, men at ønske sig 
evigt liv for at opleve dette, er jo nærmest perverst. Det ville i sandhed blive en 
kedsommelig oplevelse.



    Ja, det er altså foreløbig hvad jeg har fået ud af at grave i fortiden. Når du har 
tygget dig et stykke videre i denne bog, som handler om kærlighed, sygdom og død, 
vil du opdage at menneskenes (befolkningens) viden på det medicinske område 
måske heller ikke har flyttet sig een tomme, på trods af ufattelige landvindinger på 
netop dette område. Også dengang det tyvende århundrede endnu var ungt, optrådte 
de såkaldte "alternative behandlere" i stor stil og der blev sværget til sten og 
krystaller, der blev gået til kloge koner og mænd og der blev drukket hvidløgssaft i 
spandevis og der var dem, der med elektriske apparater brændte folks lemmer i 
stykker og ovenikøbet tog betaling for det. Hele cirkusset foregår den dag i dag. 
Heller ikke lægevidenskaben var fejlfri, men det er dog fra dennne forskning, at 
resultaterne er kommet!      
  Sygdommen, der er hovedperson i denne bog, er tuberkulose og patienten det 
handler om, døde netop som penicillin så dagens lys - men altså for sent. Guderne 
skal vide, at det var dette stofs fremkomst samt vaccinationerne der gjorde kål på 
tuberkulosen. Man kan derfor blive noget så edderspændt rasende, når sådanne 
frelsende stoffer idag lægges for had - men det er jo netop den manglende viden om 
fortiden der er årsag til dette - man er uden kendskab til de skrækkelige lidelser og 
sorger der prægede livet for et utal af mennesker for ikke så forfærdelig lang tid 
siden! Nutidens dræbende sygdomme som f.eks. kræft og aids, kan i virkeligheden 
slet ikke hamle op med fordums tider superdræbere! Man himler i dag op om de få 
tilfælde af tuberkulose der konstateres hvert år – et parhundrede, såvidt jeg ved – og 
alle har glemt, at der i 1930’erne døde op til 15.000 om året af denne skrækkelige 
sygdom! Femtentusinde unge håbefulde mennesker. 
   
    Vi tog taxa fra Vejle. P.g.a. forskellige modstridende oplysninger var tiden blevet 
temmelig fremskreden - der var nemlig pludselig opstået tvivl om hvor vi i det hele 
taget skulle hen. Vort mål var Vejlefjord Sanatorium - altså det der havde været 
tuberkulosehospital i 30'erne. Ved forespørgsler på rette steder i byen var der 
imidlertid fremkommet forskellige svar. Ved henvendelse på Byhistorisk Arkiv kunne 
den venlige mand ikke give noget entydigt svar, idet han mente at vide, at der var 
hele 2 Vejlefjord Sanatorier og han kunne ikke sige hvilket der havde været 
tuberkulosehospital. Han anbefalede os, at henvende os på Lokalhistorisk Samling, 
hvor vi endelig traf en mand der vidste lidt om tingene, idet han med sikkerhed kunne 
sige, at det sanatorium vi søgte, var det der lå ved Stouby.
    Det er det mærkelige fænomen som man tit støder på, når man forsker i fortiden, 
nemlig, at det er lettere at få oplysninger om noget der ligger flere hundrede år 
tilbage, end noget der er af nyere dato - og, hvad pokker, de ting vi søger er dog kun 
58 år gamle, men altså på sin vis sværere at finde ud af end hvis de var 580 år gamle. 
Mange vil sikker tro, at det forholder sig omvendt, men det gør det altså ikke. For 
flere år siden var min bror medlem af en Sønderjysk historisk forening, hvor man på 
et tidspunkt ønskede, at kortlægge nogle smalsporede jernbaner der havde kørt i dette 
område for 60 år siden. Man havde regnet med, at det ville være en forholdsvis enkel 
opgave, men det skulle snart vise sig, at det var forbundet med så uoverstigelige 



vanskeligheder at man var lige ved at opgive det, og her var der altså blot tale om 
noget der var 60 år gammelt. Som min bror sagde, så var det lettere at kortlægge 
noget i området der var 800 år gammelt! Så, pas på - tingene fra dette århundrede 
forsvinder og efterlader sig intet spor!! Om 50 år vil man være uden viden om hvad 
vi går og laver i dag.
    Lad mig hellere indrømme det med det samme - vi var ude på en slags Oddysee. Vi 
søgte Vejlefjord Sanatorium fordi det var en nødvendighed – vi måtte se og føle det. I 
1938 var en ung smuk kvinde på 24 år indlagt her - hendes navn var Ingrid Birgitte 
Schou, og hun var min moster. Ingrid døde d.11 maj 1939 på Søllerød Sanatorium. 
Dødsfaldet sendte chokbølger gennem familien, bølger der på sin vis ikke har lagt sig 
endnu. Selvom dødsfald ventes, så ventes de alligevel ikke. Ingrid var alt - ung, 
smuk, intelligent og var i besiddelse af en fandenivoldsk humor tilligemed at hun var 
en dygtig rytterske, hvis vi nu skal have det hele med. Hun var også det, som vi i dag 
ville kalde for en ”hestepige”.

Her ses ingrid på sin hest ”Irving” i 1935. Tre år efter var hun død.

   Når jeg før nævnte, at chokket over hendes død ikke var forvundet endnu, er 
forklaringen den, at da jeg blev født i 1941 boede vi i min mormors villa i Lyngby, 
hvortil mine forældre var flyttet netop for at hjælpe min mormor i hendes sorg, og jeg 
kom derved til at udfylde "hullet" efter Ingrid og blev genstand for min mormors 
grænseløse kærlighed. Mange i familien har senere ment at jeg tog ubodelig skade af 
"denne omklamring" som de kaldte det, ja nogle nedlod sig minsandten til at betegne 
mig som "Ingrid-erstatning". Men de var ganske og aldeles på vildspor, min mormors 
kærlighed har været mig en styrke gennem hele livet. Set udefra, med deres øjne, kan 
det såmænd godt være, at det til tider har set lidt mærkeligt ud – jeg var et dejligt 
barn, og ligeså lyshåret som Ingrid havde været – i tre-fire års alderen begyndte mit 
hår imidlertid, at udvise umiskendelige tegn på, at det ønskede at skifte over til det 
noget mere leverpostejfarvede. Uden at nogen med det samme opdagede det, 
begyndte min mormor nu, at preparere mit hår med f.eks. kamillevand og andre 



afblegende midler, ligesom hun insisterede på, at lade mit hår vokse til nærmest 
pigelængde – der er ingen tvivl om, at jeg har set absolut lækker ud. En dag blev det 
dog min far for meget – resolut bragte han mig til den nærmeste frisør, hvorfra jeg 
vendte hjem maskinklippet i nakken og med vandkæmmet skilning, der dog kun holdt 
faconen indtil vandet var fordampet – det frisérede har aldrig ligget for mig. Senere 
fotografier viser, at dette forsøg på ”normalisering” er blevet opgivet – mine forældre 
havde på dette tidspunkt andet at se til, så min mormor har haft frit spil, til at forme 
og påvirke mig som hun ønskede – hvilket hun ikke skal have utak for. Hun døde af 
sorg da jeg var 6 år gammel, efter at man med vold og magt havde fjernet mig fra 
hende - men det er en helt anden historie, som du kan få en anden gang.



Her er ”det lækre barn” på verandaen med min mormors ben i forgrunden.

Klokken var nu henad halvfem, og det var varmt og stille solskinsvejr. Taxaen 
bevægede sig gennem vanvittigt smukke landskaber om hvilke jeg højlydt gav min 
mening til kende, hvilket glædede taxachaufføren der var barnefødt på egnen, og var 
glad for, at sådan et par københavnere i den grad roste hans hjemegn. Jeg fortalte ham 
om vores ærinde, hvilket lod til at interessere ham, og i den forbindelse spurgte jeg 
om han vidste noget om hvorvidt bygningerne havde ændret udseende gennem tiden. 
Til min store lettelse kunne han med sikkerhed fastslå, at de siden han var barn ikke 
havde ændret sig det mindste i det ydre ihvertfald- han kunne ikke sige noget om det 
indvendige.
    "Og derude hvor I nu skal hen," sagde taxachaufføren, "ligger jo noget af den mest 
fantastiske natur".
    Men jeg kommer i tanker om, at jeg hellere lige må fortælle dig om brevene og 
fotografierne. Ser du, i min familie har man nu i 5 generationer gemt stort set alt - og 
når jeg siger alt, så mener jeg alt! F.eks. kan jeg fortælle dig, at da mine oldeforældre 
giftede sig i 1873, lejede de en Singer symaskine - lejekontrakten og 
brugsanvisningen findes endnu!! Selvom det til tider har været en belastning, har jeg 
alligevel været uendelig glad for dette kæmpearkiv, idet jeg på denne måde er 
kommet i kontakt med mine forfædre på en helt usædvanlig måde. Nå, men det var 
dette med brevene og fotografierne - selvom dette familiearkiv ikke var i den bedste 
orden da jeg overtog det, lykkedes det mig at lokalisere de breve, som Ingrid bl. a. 
skrev fra Vejlefjord Sanatorium på den tid, ligesom et grønt album der havde tilhørt 
hende, indeholdt flere fotografier fra perioden. Når jeg nævner at albummet var grønt, 
er det fordi det var hende yndlingsfarve. Alt hvad hun ejede var så vidt muligt grønt! 
kamme, spejle, møbelbetræk, kufferter, tasker, visitkort og hendes skrivebord som jeg 
for øvrigt læste lektier ved fra 1950 til 1959, ja, der var sågar grønt blæk i  hendes 
grønne fyldepen.
    Min lettelse over taxachaufførens udsagn om de uændrede bygninger, skyldes 



netop, at vi bør koncentrere vor interesse om, at sammenligne og finde ligheder, 
således, at vi selv kan hjemføre billeder, der kan underbygge vor historie. F.eks. kan 
jeg fortælle dig, at der derude er en flagstang der står på en slags trefod, hvorom der 
er en græsplæne med en sti omkring. I et af Ingrids breve skriver hun nemlig, at hun 
langsomt trisser rundt om denne flagstang og sætter sig på en bænk i nærheden som 
en gammel dame i Frederiksberg Have - der må således også være en bænk? Det 
kunne da være interessant om det findes endnu? Iøvrigt findes der også et fotografi af 
dette parti.

    Brevene, siger du, - ja, det er sandt, det er jo egentlig dem der er årsagen til at vi nu 
sidder her i denne taxa og kører igennem et landskab, som vi for det første aldrig har 
set før og for det andet ikke har ord til at beskrive. Jeg kan roligt sige dig, at disse 
breve ikke er helt almindelige - hun ku' fandengalemig skrive, Ingrid - det er bl.a. 
derfor det er værd at beskæftige sig med denne historie. Selvom den hjerteskærende 
tragedie anes mellem linierne, er disse breve fulde af vid og humor, til tider 
grænsende til det sindsygt komiske. Og samtidig hermed fortæller de en medicinsk 
historie der ikke er uden interesse for eftertiden - men først og fremmest fortæller de 
om, et lille ungt menneskes glæder og sorger og kærlighed i en situation der synes 
håbløs, - og var håbløs.
    Nej, det er sgu' ikke "store" ord, der er noget i disse breve, der må få det til at røre 
sig i ethvert forstandigt menneske.
    Fra et temmeligt højt plataeu går det nu stejlt nedad gennem snoede smalle veje. 
Klokken er lidt over fem, og vi har planlagt at tage den sidste bus tilbage kl.18.25. 
Senere erfarer vi, at da sanatoriet blev bygget fandtes denne vej slet ikke, alle 
byggematerialer ankom derfor fra søsiden. Nu ser vi de første huse med 
institutionspræg - gule og røde mursten, med overvægt af de gule - bygninger 
beregnet til personale - et af dem så stort at det må have været overlægens. Pludselig 
dukker bygningen frem, og den er kæmpestor, men i forhold til dalslugten 



forekommer den lille.
    Vi tager afsked med taxachaufføren og er nu overladt til os selv. Det er som om den 
alvældige bygning sover - ikke et menneske ses, ingen lyd høres. Solen hænger lavt 
og det er lummervarmt. Den vældige indgangsdør står åben, som en mund i et 
kæmpestort ansigt, og lige til højre for denne er busstoppestedet. Denne busrute 
spiller en lille rolle i denne historie, idet den var afgørende for om Ingrids breve kom 
afsted den ene eller den anden dag - det var nemlig buschaufføren der tømte 
postkassen, og sidste bus kørte dengang kl. 5.
    "Det var satans!" udbryder jeg, "der er sgu’ postkassen!"
    Utroligt, der sad den på sit stativ - ikke den samme naturligvis - en ny selvfølgelig, 
men uanset dette var intet ændret bortset fra bussens køreplan.
 

   Vi kommer ind i hallen, hvor der ikke lugter af hospital mere - lugten minder mere 
om gammel institution blandet med den særegne odeur der til tider møder en i især 
ældre hoteller. Fra hallen, der er dekoreret med relieffer i typisk 30'er stil, fører en 
robust udformet trappe med kraftigt trægelænder op til etagerne, hvoraf der er tre. I 
den anden ende af hallen er der en enorm stor dobbeltdør med glasruder, 
hvorigennem skimtes en stor skøn have, anlagt i den slugt der herfra skråner ned mod 
den smukke Vejlefjord. "Den smukke Vejlejord" - hvor hulen er det nu, man har hørt 
det før? Åh. nu husker jeg - det er fra første vers af Fr. Paludan-Møllers "Adam 
Homo" - 
 
På Jyllands Kyst, ei langt fra Byen Veile,
(Der for det jydske Paradiis har Ord)
På Bredden af den smukke Veilefjord,
Hvori sig stadig Kystens Bakker speile,
...............
 
--læses den mon endnu? Sikkert ikke. (Selvfølgelig gør den ikke det). Nå, men også 



dengang blev stedet altså betragtet som smukt, hvilket jo falder glimrende i tråd med 
min tidligere påstand om, at mennesket ikke har forandret sig - se selv:  hvad man 
fandt smukt dengang, finder vi også smukt idag. Den mentale stilstand har altså også 
positive sider. I den sene eftermiddags lummerhede, henligger hallen fuldstændig 
lydefri - vi forsøger os med et spagfærdigt: "Hallo - er her nogen!?", men intet sker. 
Ganske vist skiltes der med en reception, men da vi opdager den, ser den ikke ud til at 
have været bemandet i årevis. Det er som om huset slet ikke forventer, at nogen 
skulle kunne finde på at besøge det. Vort ærinde er rigtignok også særegent, så 
hvordan i alverden skulle huset da også kunne tro, at der ville komme nogen? Og så 
på dette tidspunkt, - nej der er ingen tvivl, huset er overrasket!. Et øjeblik fornemmer 
vi, at alle husets spøgelser betragter os - alle de, der led, stred, håbede og døde her, 
eller på et andet turberkulosehospital, alle ser de på os - det er venlige spøgelser, de 
byder os velkommen, og er glade for, at nogen er kommet for at hilse på dem.
    Da der altså ikke synes at befinde sig een levende sjæl i stueetagen, foreslår min 
ledsager, at vi bevæger os op ad trappen til første sal. Men jeg bryder mig ikke om, 
sådan uden videre, at bestige huset og bemægtige mig det, uden en vis form for til-
ladelse. Gennem havedørens store glasruder skimter jeg nogle skikkelser, der sidder 
på en bænk i haven. Jeg tar' mod til mig og henvender mig til dem, idet jeg 
forespørger om der iblandt dem skulle befinde sig en ansat. Desværre, de er alle 
patienter, men de forklarer at der på første sal skulle befinde sig en aftensygeple-
jerske, og herefter er vejen op ad trappen banet. Ganske prosaisk skal det for en 
ordens skyld nævnes, at hospitalet idag fungerer som genoptræningscenter for 
trafikofre samt mennesker der lider af følgerne af blodpropper og deslige. Herudover 
fungerer det tillige som kursusejendom.
    På første sal er der lidt mere liv, idet vi straks møder 2 patienter på strømpesokker. 
De bekræfter meget velvilligt, at der befinder sig en aftensygeplejerske på etagen, og 
at hendes kontor ligger lige derhenne tilvenstre; det gør det også, men det er ganske 
tomt. Den ene patient - en yngre mand, der iøvrigt ikke ser ud til at fejle 
nogetsomhelst, men naturligvis gør det - ser helt brødebetynget ud da vi ikke finder 
det vi søger. Vi skal lige til at forlade etagen igen, da den unge mand udbryder: "Der 
er hun!"
    Ud af en elevatordør træder en yngre nydelig sygeplejerske, der ved synet af os 
ligner et stort spørgsmålstegn. (Hvem er de, hvor kommer de fra, hvad vil de?)
    "Goddag, min navn er Rosekamp." begynder jeg, og fortsætter, "Vi er kommet fra 
København, og vi har ikke så meget tid - det drejer sig om en slægtning, der var 
indlagt her i årene 1937-38 - og, jeg vil gerne bede om tilladelse til at gå lidt rundt og 
fotografere m.v."
    Hun stirrer vantro på mig, som om hun aldrig har hørt noget lignende. Jeg bliver 
enig med mig selv om, at jeg hellere må forklare mig lidt nærmere: "Ser De, jeg er 
faldet over en stak breve fra dette familiemedlem, som beskriver forholdene her på 
hospitalet, og de er så vanvittig morsomme, brevene altså, at jeg har besluttet, at 
skrive en bog om det hele."
    Hun lyser lidt op, men er stadig usikker i blikket, så jeg fortsætter: "Blandt andet 




