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Forord
Bjergtaget af Schweiz er rigtig hyggelig læsning og giver et godt ind-
tryk af forskelle på vores to lande på en nuanceret og udførlig måde.

Det er interessant og sjovt at få beskrevet en udlændighed i modsat 
forhold, dansker i Schweiz og som jeg schweizer i Danmark. Også 
jeg måtte erkende, at vores forskellige tanker og handlinger fører til 
det samme resultat for eksempel i arbejdslivet med de deraf følgende 
professionelle og personlige samfundserfaringer.

Historien burde læses af vores børn og børnebørn, den giver et fint 
indtryk fra vores ungdom og de medfølgende kulturelle forskelle.

Annelies Thomsen-Morandi
Bestyrelsesmedlem i Schweizerverein Kopenhagen
ved Christa Christensen
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Indledning
Lige siden et ophold i Schweiz sammen med min kæreste og senere 
ægtefælle Kristina fra 1974 til 1976 har jeg været dybt fascineret af 
dette smukke alpeland midt i Europa, hvor tysk, fransk, italiensk og 
rætisk kultur mødes.

I tidens løb har det ført adskilligt med sig. Blandt andet har jeg for 
år tilbage importeret en udtjent svævebanekabine, der pænt troner 
i vores have ved siden af et målfast reliefkort støbt i beton. Ligele-
des har jeg udgivet to fagbøger om Schweiz: Først en lidt udefinerlig 
geografi- og samfundsbog og dernæst en i flere anmeldelser rost hi-
storiebog fra oldtid til nutid, som krævede et stort forarbejde. Men 
mine egne personlige erindringer har tiden endnu ikke været moden 
til at udgive. Måske fordi mit oprindelige manuskript var alt for om-
fattende. Stærkt forkortet kommer derfor her i mit livs efterår min 
ungdoms oplevelser fra dengang.
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På vej mod fremmede eventyr
Solens livgivende stråler flimrede i min forlovede Kristinas som-
merlyse hår, mens de saftiggrønne vinmarker fløj forbi kupévindu-
et i Schweizerekspressen mellem København og Basel. På vej mod 
fremmede eventyr var jeg i en underlig spændt stemning og havde 
mildest talt sommerfugle i maven. Det var også først nu, det rigtigt 
gik op for mig, at vi ikke i lang tid skulle se vores familie og venner 
hjemme i Danmark.

Efter endt militærtjeneste på Bornholm og et påbegyndt ungkar-
leliv i Holbæk, hvor jeg havde fået arbejde som elektriker på et stør-
re skolebyggeri, var vi mødtes på en danserestaurant i Kalundborg. 
Hun var i selskab med en veninde, og jeg med en kammerat. Allerede 
efter de første hede kys havde amorinerne svirret i luften, og efter 
yderligere at have beseglet vores kærlighed på en ferierejse til Ibi-
za flyttede vi sammen i en lillebitte lejlighed i Ubby tilhørende min 

Kristina foran farmorens hus i Oberried
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morfar. Ikke så langt fra vores fælles hjemegn mellem Kalundborg og 
Holbæk i henholdsvis Viskinge og Særslev.

Imidlertid var rejselysten ikke slut, hvorfor vi besluttede at be-
nytte vores kommende pinseferie til at besøge hendes familie nede i 
Schweiz, hvorfra hun i øvrigt var vendt hjem efter et års ophold som 
ung pige i huset året før.

Til forklaring af Kristinas eller Søs’, som hun kaldtes derhjemme, 
blandede aner, ville hendes schweiziske far som ung nyuddannet me-
jerist gerne til Amerika. Her var der imidlertid lang ventetid på at få 
de nødvendige indrejsepapirer. Da Danmark samtidig søgte schwei-
ziske mejerister, besluttede han at tilbringe ventetiden med et kortere 
arbejdsophold på et dansk mejeri. Men også han mødte kærligheden, 
stiftede familie og kom aldrig videre.

Nu gik livscyklussen så den anden vej, mens jeg med fryd i hjer-
tet tænkte tilbage på mit første møde med de forskellige familiemed-
lemmer, som alle havde taget overstrømmende imod os. Ikke mindst 
Kristinas biologiske farmor, en ældre hyggelig dame, altid smilende 
og med det sølvgrå hår bundet stramt op i nakken. Hun udstrålede en 
utrolig varme, men havde formentlig ikke altid haft en dans på roser. 
Især ikke da hun i sin tid blev skilt og stod alene med tre små børn, 
som var født med kun et års mellemrum.

Den ældste dreng, Ruedi (Rudolf), blev anbragt hos sin farmor og 
farfar; den mellemste, Meji (Maria Magdalena), hos en faster og on-
kel. Kun Markus, Kristinas far, fik som den yngste en opvækst hos sin 
mor, som delte lejlighed med en søster. Lidt speget måske, men sam-
menblandingen af de to familier gjorde trods alt sit til, at alle kunne 
være i stue sammen, selv om det ikke skete så tit.

Sidste del af togrejsen via Luzern og op over Brünigpasset havde 
også været en stor oplevelse for mig. Ikke kun på grund af det flotte 
bjerglandskab, men også når for eksempel toget var stoppet helt op 
for at nedsænke sine tandhjul og køre videre som en decideret tand-
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hjulsbane. Eller når vi kørte helt inde under de lodrette klippevægge.
Fremme ved farmorens lille bjerglandsby Oberried var det roman-

tiske ingenlunde forsvundet. Byen lå virkelig flot op ad bjergsiden 
langs den dybgrønne Brienzersø med flere turistskibe, heriblandt en 
nostalgisk hjuldamper. Jeg kunne slet ikke forstå, at disse idylliske 
kulisser havde været medvirkende til min kommende svigerfars ud-
længsel. Men som han sagde, havde han omgivet af bjerge altid drømt 
om, hvad der mon var omme på den anden side. For ham var det også 
i sig selv blevet en livskvalitet bare at kunne se, så langt øjet rakte.

Trods sine 71 år arbejdede farmoren stadig på byens krudtfabrik, 
hvor man hovedsageligt fremstillede festfyrværkeri til Schweiz’ na-
tionaldag den første august. I øvrigt var fabrikken grundlagt af hen-
des bedstefar, professor Hamberger, der altså således var Kristinas 
tipoldefar. Fabrikken var også stadig i familiens eje, hvilket dog ikke 
kom farmoren til gode, udover at hun boede i et af dens huse fra 
1864. Et for denne egn af Alperne typisk bjælkehus med grundmuret 
kælder og stueetage og træbeklædning på første- og andensalen samt 
tagetagen. Her residerede farmoren på de to øverste etager under det 
enormt store tagudhæng med en strålende udsigt ned over søen og 
bjergene på den anden side. Det vil sige, hun havde kun været alene 
siden omkring nytår, hvor hendes noget ældre samboende søster var 
død efter kort tids sygdom.

Efter nogle dage i Oberried var vi sammen med farmoren taget vi-
dere med toget til Zweisimmen, hvor vi var inviteret til familiefest 
hos Kristinas faster og onkel, Meji og Martin. Først kørte vi langs 
Brienzersøen og den lidt større Thunersø, inden vi bumlede videre 
langs Simmefloden og kom gennem adskillige små idylliske bjerg-
landsbyer. Selve Zweisimmen, hvor Martin ved siden af sit job som 
notar også var borgmester, var en lidt større stationsby og lå trods 
placeringen dybt inde i bjergene forbavsende frit. Men ikke mere end 
at de havde udsigt til både et snebjerg og byens lokale gondol- eller 
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svævebanelift med omkring 300 kabiner fra deres stuevinduer. Man 
skulle heller ikke gå særlig langt for at komme op på alpen fyldt med 
hundredvis af køer og klingende koklokker.

Med et smil på læben tænkte jeg også på mit første møde med 
Kristinas to små fætre, Markus og Gerhard på henholdsvis ti og tolv 
år. Der var skoleidrætsdag, og sammen med Meji og farmoren var vi 
gået ned på skolen for at hilse på. Åbenbart havde de begge netop 
deltaget i det samme løb og så noget medtagne ud. Jeg spurgte, hvor-
dan det var gået. ”Godt,” svarede Gerhard som den ældste. ”Hvilket 
nummer blev du så?” – ”Nummer otte,” lød det tilbage. Da jeg imid-
lertid ikke kunne se særlig mange børn lige i nærheden, spurgte jeg 
logisk nok, hvor mange deltagere, der havde været. ”Otte,” svarede 
han uden at fortrække en mine.

Næste dag var Kristinas farfar og den anden farmor ligeledes kom-
met. I forvejen var det arrangeret, at vi også skulle være hos dem i 
nogle dage, hvorfor vi kørte med tilbage i deres store statelige Rover. 

Farmoren og Kristina nede ved søen
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For kun et år siden havde de afhændet deres fabrik ”Rotor”, som pro-
ducerede elektriske køkkenmaskiner og var deres fælles livsværk, 
idet de selv havde grundlagt fabrikken i 1944 og bygget den op til 
sin nuværende størrelse. Trods en vis vemod nød de nu ind imellem 
deres mange rejseaktiviteter at kunne gå hjemme i Uetendorf. En lidt 
større stationsby nede i lavlandet, men med en i klart vejr strålende 
udsigt til Alperne. Blandt andet til de tre berømte snebjerge, Eiger, 
Mönch og Jungfrau.

Måske fordi farfaren og farmoren i deres travle forretningsliv al-
drig rigtig havde haft tid til at være noget for familien, vidste de nu 
ikke alt det gode, de skulle gøre for Kristina og mig. Da vi ydermere 
luftede vores spirende planer om eventuelt at komme tilbage og ar-
bejde i Schweiz, var de straks meget interesserede.

Det første sted, vi var for at søge arbejde til mig, var på en elektro-
motorfabrik i Brienz. Imidlertid var dens behov mere fabriksarbejde-

Markus og Gerhard med bold ude i haven i Zweisimmen
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re end en egentlig elektriker. Det gav da heller ikke noget resultat. 
Kun kostede det farfaren en bule i bilen under parkeringen. Kristinas 
og min største forskrækkelse var dog mere, da der, mens vi holdt for 
rødt lys lidt uden for turistbyen Interlaken, pludselig lød et gevaldigt 
brag, og store klippestykker væltede ned på kørebanen foran os. ”Her 
er de ved at bygge en ny vejtunnel ind igennem bjerget,” forklarede farfa-
ren os som den naturligste ting i verden.

Andet sted var hos telefabrikken ”Chr. Gfeller AG” i Bern, som Ro-
tor havde haft ret gode forretningsforbindelser med. Grundlagt i 1896 
producerede den forskelligt telefonudstyr, heriblandt relæcentraler, 
forstærker- og reguleringsudstyr med en tilknyttet rejsemontageaf-
deling. Men derudover havde man også en el-installationsafdeling, 
som på linje med andre el-firmaer udførte ganske almindeligt el-ar-
bejde.

Chefen for denne afdeling, en smilende yngre mand ved navn Herr 
Jost, tog godt imod farfaren og mig, mens farmoren og Kristina pænt 
ventede ude i bilen. Al denne høflighed med skulderklap, De og hr. 
voldte mig imidlertid mange problemer. Men selv om jeg i min ner-
vøsitet og på mit ualmindeligt mangelfulde skoletysk gik hen og fik 
fremstammet et goddag, da vi gik, fremfor et farvel, blev jeg dog an-
taget. Nu skulle jeg bare have en arbejds- og opholdstilladelse.

Dagen efter kørte vi så med farmoren ind til fremmedpolitiet i 
Bern. Efter at have ventet i evigheder blandt et utal af forskellige na-
tionaliteter, umiddelbart anført af italienere, blev det endelig vores 
tur. Med hjælp fra farmoren fik jeg forklaret mit ærinde til en noget 
overlegen funktionær, der godt beskyttet bag sin skranke ikke fore-
kom særlig hjælpsom. ”Beklager, i øjeblikket er det meget svært at komme 
ind i Schweiz. Men De kan da prøve at kontakte den schweiziske ambassade 
i Danmark.” Der brast den drøm.

Tilbage i Danmark tog vi som foreslået ind på ambassaden i Kø-
benhavn, hvor beskeden lød, at vi nok skulle henvende os til den dan-
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ske ambassade i Bern. Det gjaldt selvfølgelig kun mig, da Kristina 
i kraft af sit schweiziske statsborgerskab altid ville kunne tage op-
hold i Schweiz. Som et plaster på såret fik jeg dog udleveret et stykke 
papir med de nærmere bestemmelser. Her stod blandt andet også, 
at unge under 30 år med en afsluttet erhvervsuddannelse, ifølge en 
dansk-schweizisk udvekslingsaftale med videreuddannelse for øje, 
kunne søge en stilling som ”stagiaire” eller ”Praktikant” i 12 til 18 
måneder. I Danmark formidledes det gennem ”Arbejdsdirektoratet” 
ligeledes i København.

Her blev vi mødt af en meget venlig dame, som efter at have hørt 
vores fremlægning af sagen udleverede nogle formularer, som jeg 
skulle udfylde. Inden vi gik, spurgte jeg meget forsigtigt, hvornår vi 
ville få besked på, om vi kunne rejse. ”Om en lille månedstid,” svarede 
hun, ”men I vil da ikke få afslag, når du allerede har et job på hånden.”

Det kunne nok være, at vi fik travlt med alt muligt, der skulle ord-
nes inden afrejsen. Både rent praktisk og af mere papirmæssig art. I 
vores iver havde vi også begge fået udstedt et internationalt førerbe-
vis for straks efter modtagelsen at opdage, at Schweiz slet ikke var 
med på listen over de godt 90 lande og steder, det ellers var gyldigt i.

Efter foreløbig næsten 20 timers rejsetid rullede toget nu ind på 
perronen i Basel tirsdag morgen den 9. juli 1974. Slæbende på fire tun-
ge kufferter følte vi, at verden lå åben for vores fødder. Kun mang-
lede den for mig obligatoriske lægekontrol ved indrejsen, som dog 
viste sig ikke at bestå af stort andet end en gennemlysning. Med fryd 
om hjertet drog vi således videre mod Uetendorf. 

Ankomst hos bedsteforældrene i Uetendorf
”Herregud! – Er I allerede her børnlille?” Kristinas farfar slog hænder-
ne sammen, alt mens ansigtet lyste op i ét stort smil, og han med et 
”Grüezti Kristali” kyssede hende på begge kinder.
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”Grüess Gott” (hils Gud) eller blot ”Grüessech” var den korrekte 
hilsen, efterfulgt af ”mitenand” (med hinanden), hvis der var flere til 
stede. Var man dus, sagdes ”Salü” eller ”Tschau” (hej), der ligeledes 
ved flere tilstedeværende efterfulgtes af et ”zäme”. Men for folk af 
farfaren og farmorens stand var det ikke passende at sige sådan. Kun 
undtagelsesvis til helt små børn. Farfaren var nærmest stolt over, at 
han aldrig havde været dus med én eneste medarbejder i deres firma. 
Den ære tilkom udelukkende familie og meget nære venner. Her be-
nyttede de sig så af den bløde mellemhilsen ”Grüezti”.

”Grüezti Poul!” Jeg krympede mig lidt, da farfaren også kyssede 
mig på fransk manér. Heldigvis kom farmoren i det samme til syne i 
døren. ”Åh, du ved da godt, at Poul ikke bryder sig om, at du kysser ham!” 
sagde hun henvendt til ham, mens hun selv med et smil gav Kristina 
den samme behandling. Mig derimod gav hun et varmt håndtryk: 
”Hjertelig velkommen Poul!” 

Farmoren og farfarens hus i Uetendorf
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At vi var velkomne, så vi allerede, da vi drejede op ad vejen, hvor 
deres store grundmurede bjælkehus tronede med enkelte alpetoppe i 
baggrunden. Schweizerflaget var nemlig hejst til ære for os og måske 
også lidt, fordi solen skinnede fra en skyfri himmel. 

Farfaren i kortærmet skjorte og lyse sommerbukser viste os stolt 
de røde begonier, der indrammede havegangen ud mod den elegante 
smedejernslåge. ”Er de ikke flotte i år?” Det samme gjaldt den hvidma-
lede trillebør, som gartneren netop havde tilplantet med farvestrålen-
de sommerblomster. Alt virkede så perfekt, syntes jeg og kunne ikke 
lade være med at betragte farmorens ret kostbare smykker, som hun 
evnede at bære, uden at det på nogen måde virkede prangende.

Efter at have stillet kufferterne i forgangen blev vi budt videre in-
denfor, hvor farfaren bad os komme med ned i stuen. ”I ved, at farmor 
ikke vil have nogen i køkkenet, når hun kokkererer.” Vi gik derfor de få 
trin fra køkkenet og ned i stuen; en lille hvidmuret tilbygning, som 
oprindelig var kontor, men nu smagfuldt indrettet som kombineret 
opholds- og spisestue.

Inden længe kom farmorens søster Lydia, som boede oppe på før-
stesalen og stadig arbejdede som kontordame hos Rotor under de nye 
ejere, også hjem for at holde middag. Vi var klar til at spise.

”Værsgo at tage plads! – Poul, du skal sidde dér!” beordrede farfaren 
høfligt, men bestemt. ”Og Kristali dér!” hvorefter vi afventende stod 
bag hver vores tildelte stol ved det runde spisebord, indtil Lydia og 
farmoren også var klar til at sætte sig. ”Vær så sød at give mig din taller-
ken, Poul.” Som nyt medlem af familien serverede farfaren først til mig, 
lige som jeg også fik den største portion. Herefter var det Kristinas og 
de andres tur til at få serveret. Kun salaten fik vi selv lov til at kom-
me på vores salattallerken. Med formaliteterne i orden sagde farfaren 
endelig: ”En Guete mitenand!” (god appetit med hinanden), hvortil vi 
alle svarede: ”Merci gliechfalls!” (tak i lige måde). Efter at have smagt 
på maden var det ligeledes god skik at komplimentere den.
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”G’sundheit Poul!” Skåleceremonien var ingenlunde mindre kom-
pliceret. Efter den obligatoriske prøvesmagning af vinen skålede vi 
alle hver især med hinanden ved at støde glassene sammen og se 
modparten dybt i øjnene. Til gengæld sagde vi så ikke skål mere un-
der resten af måltidet, som varede indtil, alt var spist op. Flosklen 
om, at det modsat ville blive dårligt vejr dagen efter, blev taget meget 
alvorligt. Måske var det også grunden til, at desserten altid blev ser-
veret som portionsanretninger.

”Ist guet si?” (var det godt). Farmoren lyste glad op, da vi alle svare-
de bekræftende på standardspørgsmålet efter ethvert måltid mad. Vi 
løj heller ikke, eftersom hun virkelig var en god kok og kunne få det 
utroligste ud af næsten ingenting. Dog undlod vi at sige tak for mad, 
da det ikke hørte med til schweizisk skik og brug.

”Nej børn, vær venlig at lade det hele stå!” insisterede farfaren, da vi 
rejste os fra bordet og ville hjælpe med at bære ud. ”Ja, men vi går jo 
lige gennem køkkenet, så vores egen tallerken kan vi da tage med,” prote-
sterede vi. ”Nej, det vil altså gøre mig forrykt! I skal hvile jer oven på den 
lange og anstrengende rejse. Så vasker jeg op imens.” Han var dog ikke 
mere bestemmende, end at vi fik lov til at tage et veltrængt bad først.

Oppe på kvisten var der lagt rent sengetøj på begge senge i de to 
små sammenhængende værelser, som vi frit kunne benytte. Også på 
sengen i det værelse, hvor vi bare krøllede dynen lidt, dengang vi 
var på ferie for at skjule, at vi kun lå i den ene seng. Efter et hurtigt 
gensyn af lokaliteterne og et ømt kys slog vi straks skodderne fra de 
ellers åbne vinduer. Komisk, at jo længere sydpå man kom, des mere 
skyede folk solen.

Her om sommeren, når solens varmedis var størst midt på dagen, 
sås snebjergene ude bag Thun ikke så skarpt. Men af erfaring vid-
ste vi, at vi i klart vejr både morgen og aften ville have en strålende 
udsigt til det berømte trekløver Eiger, Mönch og Jungfrau fra vores 
to små vinduer oppe under tagudhænget. Mest fremtrædende sås 
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derudover et par jævnt triste boligkarréer og en bondegård med en 
sirligt stablet mødding; lige midt i landsbyen. Men af en eller anden 
uforklarlig grund lugtede det ikke. Derimod kunne vi næsten spore 
duften fra farmoren og farfarens mange flotte blomster nede langs 
rækværket på deres altan.

Efter at have hvilet lidt, indrettet os og dasket en tur rundt i byen 
kom vi ned til aftensmaden. Godt dvaske i denne hede. Nu bestod 
menuen af lidt pølse, brød, smør og forskellige slags oste, opkaldt ef-
ter den egn, hvor de var produceret. På bedste schweizermanér smur-
te vi dog ikke smørret ud på brødet, der mindede meget om dansk 
franskbrød, bare bagt helt uden sukker. Med en skive i venstre hånd 
og kniven i højre kom vi i stedet skiftevis en klat smør og et stykke 
ost eller pølse på brødet før hver mundfuld. Faktisk ville den såkaldte 
”Hartkäse” (hårde ost) heller ikke være særlig velegnet til at skære i 
skiver, ræsonnerede jeg og nippede til min skoldhede te, mens jeg 

Farfaren og farmoren ved spisebordet
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drømte om en kold øl. – ”Atju!” Kristina nøs, og alle ønskede vi hende 
”G’sundheit!” Alt andet ville have været meget uhøfligt.

Denne gang fik vi allernådigst lov til at tage af bordet, hvorefter 
farfaren omhyggeligt rensede dugen med den lille hånddrevne bord-
fejemaskine. Således klar oven på dagens dont i en knap så hektisk 
pensionisttilværelse tændte han for fjernsynet for at se ”Tagesschau” 
(nyhederne). Naturligvis i farver.

Mens Danmark endnu kun havde en enkel kanal, havde Schweiz 
udover flere udenlandske tillige tre rent schweiziske programmer. Et 
tysktalende, som sideløbende varetog det rætoromanske sprogområ-
de, et fransktalende og et italiensktalende. Samtidig var kabelnettet 
godt udbygget. Grundet bjergene var det nemlig ikke altid lige let at 
benytte sig af traditionelle sendemaster. Typisk sad de få almindelige 
husantenner heller ikke nødvendigvis øverst på taget, da et par meter 
mere eller mindre i højden ikke betød så meget. På lignende vis mod-
tog man også i vid udstrækning radio via telefonnettet.

Retfærdigvis var bedsteforældrene langtfra fjernsynsnarkomaner, 
så aftenen bød også på en lang hyggelig familiesnak. Trods mine 
manglende sprogkundskaber var det uden al tvivl en god måde til 
hurtigere at blive integreret. Her var Kristina også en god støtte, 
for selv om hun allerede i vores ferie bedyrede, at hun ikke kunne 
schweizertysk, syntes jeg, at det gik ganske udmærket.

Næste dag gik farfaren med os ned på det kombinerede kommu-
nekontor og politistation i Uetendorf, hvor vi begge blev registreret. I 
første omgang med adresse hos farmoren og farfaren. Bagefter gik vi 
ned på jernbanestationen og købte et månedskort til Bern. Nu mang-
lede der kun en madpakke, førend jeg var klar til at tage på arbejde 
dagen efter. Uden at betragte mig selv som overtroisk havde jeg be-
vidst valgt at begynde allerede torsdag fremfor at vente til mandag 
morgen. Intet måtte gå galt.

Kristina vidste fra sit tidligere ophold hernede, at man ikke uden 
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videre kunne smøre en dansk madpakke. Mest på grund af det mang-
lende rugbrød. Alligevel lykkedes det at finde de fleste ingredienser 
i den lokale ”Migros”, en landsdækkende butikskæde, som handlede 
med næsten alt. Bortset fra cigaretter, øl, vin og spiritus, fordi grund-
læggeren Gottlieb Duttweiler var modstander af alt helbredsskade-
ligt.

På vores tur rundt i byen for at studere vareudbuddet gav Kristina 
mig samtidig en hurtig lektion i nogle af de mere madmæssige for-
skelle mellem Danmark og Schweiz. For eksempel hed italiensk salat 
russisk salat, hvilken til gengæld slet ikke fandtes. Lige så lidt som 
grøn alpeost. Wienerbrød hed ”Dänische Plunder” (dansk skram-
melbrød), og hos slagteren sammensatte man normalt ikke selv sit 
afskårne pålæg, men bestilte blot så og så mange gram ”Ufschnitt”. 
Man kunne nemt købe oksefars, hvorimod flæskefars bestod af halvt 
flæske- og halvt oksefars, hvis ikke man udtrykkeligt bad om at få 
den ren. Ville man lave hjerter i flødesovs, var det straks værre, da 
disse betragtedes som dyrefoder. Alt typisk dansk med meget stærke 
farver som røde pølser, rød spegepølse og gule citronvand forekom 
også kun i mere moderate nuancer. Dog fandt jeg, ikke mindst ved at 
betragte de mange forskellige yoghurter, som fyldte flere hyldemeter 
i kølemontren hos Migros, alt i alt vareudvalget større end i tilsvaren-
de danske butikker. Nok også fordi man som et minimum prøvede at 
tilfredsstille både tysk, fransk og italiensk madkultur.

Mine første arbejdsdage i Bern
Oven på en lidt urolig nat, både på grund af varmen og min spiren-
de nervøsitet for den kommende dag, ringede vækkeuret tidligt om 
morgenen lidt over fem. Da vi hverken havde bad eller toilet oppe på 
loftsetagen, listede jeg meget forsigtigt ned ad den glatte og knirkende 
trappe til farmoren og farfarens lejlighed. Turen gik også forbi køkke-



25

net for at hente min madpakke i køleskabet og en chokolade-yoghurt, 
som udgjorde min morgenmad. Et sidste varmt farvelkys, og jeg be-
gav mig ud i den dugfriske morgen.

Da jeg på vej ned ad vejen vendte mig om for at vinke til Kristina 
oppe i vinduet, så jeg den knap ti kilometer fjerne Stockhornkæde stå 
fuldstændig klar og tydelig. Nærmest som om man bare lige kunne 
række hånden ud og røre ved bjergene.

”Morge mitenand!” Nede ved stationsbygningen hilste alle de lokale 
pendlere høfligt på hinanden. Uden at forstå ét eneste ord af den lige-
ledes indbyrdes samtale følte jeg mig for første gang uden for fælles-
skabet. Gennem øjenkrogen fornemmede jeg også, at flere betragtede 
mig i det skjulte. Det var derfor næsten med en vis lettelse, at jeg så 
toget fra Thun mod Bern punktligt til tiden glide ind på perronen.

Fremfor at tage med lokaltoget ind gennem Gürbedalen kunne jeg 
også have valgt at køre i den modsatte retning mod Thun og derfra 
med statsbanernes eksprestog til Bern via Münsingen. Trods to ad-
skilte selskaber var det endda muligt med den samme billet. I det 
hele taget var det schweiziske jernbanenet både godt udbygget og 
brugervenligt, ligesom det for længst var fuldt elektrificeret, hvilket 
samtidig gjorde det meget miljørigtigt.

Til sammenligning var der naturligvis langt flere stationer på denne 
strækning, som vi gjorde holdt ved. Desværre med den konsekvens, 
at jeg blev en smule mere nervøs for hver gang. I mit nye arbejdstøj 
og velpudsede træsko kunne jeg heller ikke forstå, hvorfor alle mine 
medpassagerer var helt anderledes velklædte. Flere af mændene bar 
endda jakkesæt, mens kvinderne var iført tilsvarende nobelt tøj. Var 
jeg virkelig den eneste almindelige arbejder eller håndværker? Trods 
strålende solskin uden en sky på himlen havde mange også medbragt 
en paraply, hvilket fik mig til at spekulere på, om vejrudsigten mon 
havde meldt regn?

På Berns hovedbanegård fik jeg hurtigt skiftet til banen mod by-
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delen Bümpliz, hvor Chr. Gfeller lå. Omhyggeligt fulgte jeg holde-
stederne undervejs for ikke at køre for langt og spurgte endvidere 
kort før ankomsten med bævende stemme en medpassager, hvornår 
vi ville være fremme? Lidt efter holdt toget endelig, og jeg skulle til at 
stige ud, men opdagede at vi holdt ude midt på baneterrænet. Pulsen 
steg yderligere, indtil toget kørte de sidste få hundrede meter ind på 
perronen. Nu gjaldt det. Med min bærepose i den ene hånd og et by-
kort i den anden hastede jeg skyndsomt hen til mit nye firma.

Med hjertet oppe i halsen bankede jeg på døren ind til min fremti-
dige mesters kontor. ”Ja!” lød det, og med en sidste kraftanstrengelse 
strammede jeg mig op og gik ind.

”Grüessech Herr Petersen!” Både kontordamen Fräulein Wehrli og 
Herr Jost tog overstrømmende imod mig, mens Herr Jost dog samti-
dig lidt overrasket udbrød: ”Herr Petersen, har De allerede klædt om?” 
På mit dårlige tysk fik jeg fremstammet, at jeg var kommet sådan her-
ind. ”Men Herr Petersen, De skal da ikke rejse i det tøj!” fortsatte han med 
halvt bydende og halvt overbærende stemme. ”Fremover kan De have 
Deres arbejdstøj hængende på byggepladsen, hvor De skal arbejde.”

Efter ganske få formaliteter blev jeg derefter præsenteret for Herr 
Ramseier, overmontøren under hvilken jeg skulle arbejde. Også han 
så ud til at være en vældig flink fyr; mørkhåret med et velplejet fuld-
skæg og heller ikke særlig gammel. Dog lidt ældre end Herr Jost, der 
næsten så alt for ung ud til at være chef for afdelingen.

Af lagermanden Herr Giovanoli fik jeg udleveret to fyldte værk-
tøjskasser, en boremaskine og en wienerstige samt diverse reglemen-
ter. Efter at have kvitteret for modtagelsen læssede vi det hele ind 
i Herr Ramseiers firmabil, en hvid Renault 4. Godt, at jeg ikke selv 
skulle køre, tænkte jeg lidt senere, mens det gik rask gennem den 
noget hektiske bytrafik.

Byggepladsen viste sig at være et stort krydsformet kontorhus 
”Taubenhalde” i tilknytning til Schweiz’ nationale parlamentsbyg-
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ning ”Bundeshaus” her i Bern med fem etager over jorden og tre un-
der. I Danmark havde jeg lært i et meget lille el-firma i Jyderup, som 
i starten kun bestod af mester og mig. Derudover havde jeg en kort 
periode arbejdet i et andet mindre firma, men af større projekter hav-
de jeg kun været med til det indledningsvis nævnte skolebyggeri i 
Holbæk. Endnu stod det heller ikke skrevet i kortene, at jeg ville slut-
te de sidste 30 år af min elmæssige karriere primært som formand ved 
”Kemp og Lauritzen”, Danmarks største rent danskejede installati-
onsfirma. Alligevel prøvede jeg nu at se ud som om, jeg aldrig havde 
bestilt andet end at færdes på store byggepladser.

Vi for op og ned ad trapper, indimellem jeg blev præsenteret som 
”Herr Petersen fra Danmark” for flere af mine nye arbejdskolleger, der 
alle så ud til at have vældig travlt. Pedersen med blødt d fandt jeg 
allerede i vores ferie ud af, at ingen kunne udtale. I skyndingen kom 
jeg også uforvarende til at sige du til Herr Ramseier, men så straks, at 
en mørk skygge gled hen over hans ansigt. Jeg trøstede mig med, at 
man sikkert bar over med udlændinge som mig. Angående den noget 
tvungne omgangstone bemærkede jeg ligeledes, hvordan lærlingene 
blev tiltalt med du og fornavn, mens de modsat svarede med De og 
efternavn.

Min første opgave blev at forbinde nogle forgreningsdåser med fa-
ste klemmer, hvilket Herr Ramseier forklarede meget omhyggeligt. 
Så godt, at jeg spekulerede på, om han ikke vidste, at jeg var udlært 
elektriker. Dog forstod jeg, at det skulle udføres noget pænere, end 
jeg normalt ville gøre. Men det fortalte jeg ham naturligvis ikke. Til 
sidst hilste han af med: ”Adjö Herr Petersen! Jeg ønsker Dem en god dag, 
og husk nu altid at tage værktøjet med Dem og låse kasserne.”

Jeg knoklede herefter løs med mine dåser, der sad på en såkaldt 
”Ebo” kunststof-kabelbakke i hver side ned gennem en lang gang, 
hvor der skulle være kontorer. Flere andre håndværkere gik forbi, 
men ingen så ud til at bemærke mig. Jeg stivede mig veltilfreds af 
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med, at skulle jeg ikke finde mig til rette, eller firmaet ikke ønskede at 
have mig, og jeg derfor blev nødt til at tage tilbage til Danmark igen, 
så kunne jeg allerede på nuværende tidspunkt prale med at have ar-
bejdet i udlandet.

”Znüni!” Uret var lidt i ni, da Sauser, en ung fyr med briller, kom 
og spurgte, om jeg ville med ned og spise frokost i vores magasin 
på første underetage. Det vil sige, der var blot sat nogle midlertidi-
ge bræddeskillerum op, således at de forskellige håndværksgrupper 
havde hvert deres rum til materialer, omklædning og altså også fro-
kost.

Tilsyneladende havde yngstelærlingen været i byen og købe ind til 
alle de andre, knap en halv snes personer, som modsat mig intet hav-
de med hjemmefra. Bortset fra Cassalucia, en italiensk hjælpemontør, 
der åbnede en stor øl med patentprop, drak de også alle sammen so-
davand af literflasker med skruelåg. Meget praktisk fandt jeg senere 
ud af, da sveden drev ned ad mig i den tiltagende varme.

For de flestes vedkommende bestod frokosten af en humpel brød 
eller bolle i den ene hånd og en pølse i den anden, som de skiftevis 
bed af. Hvis de ikke bare guffede et eller andet i sig direkte fra en 
konservesdåse. Derfor undrede det mig ikke, at alle kikkede en ekstra 
gang hen på min madpakke, som Kristina havde gjort sig sådan en 
umage for ikke skulle være ringere end de andres. Det var den heller 
ikke, blot en smule anderledes.

Kun ti minutter efter at vi havde sat os, begyndte de andre at snak-
ke om at rejse sig igen; efter hvad jeg altså forstod, da den indbyrdes 
samtale foregik på et for mig uforståeligt schweizertysk. Dog fornem-
mede jeg, at man var bange for, om Herr Ramseier skulle dukke op 
igen. Jeg var dårligt nok halvt færdig med at spise min mad, men 
skyndte mig selvsagt at sluge resten for at følge trop. Retfærdigvis 
skal det siges, at vi ikke selv betalte pausen, hvilket firmaet eller nok 
rettere kunden gjorde.
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Med den mindste af værktøjskisterne over skulderen skulle jeg net-
op til at gå op ad trapperne til den etage, hvor jeg arbejdede, da et par 
af mine kolleger viste mig byggeelevatoren. ”Det er da meget nemme-
re,” forklarede de grinende, hvorpå jeg ved indstigningen nikkede 
høfligt til elevatorføreren. En ældre avislæsende mand, som uden at 
rejse sig fra sin vakkelvorne taburet lige akkurat kunne nå op og tryk-
ke på den ønskede etageknap.

Tiden fløj afsted, og inden længe var det middag, hvor jeg igen tog 
ned i magasinet. Til min store forbavselse var alle nu ved at klæde 
om. Ved siden af almindelige arbejdsbukser og -jakke bestod arbejds-
tøjet i lige så stor udstrækning af en kittel. Men træsko var jeg absolut 
den eneste, der havde på. ”Er de ikke farlige at bruge på en stige?” blev 
jeg senere spurgt, da vi havde lært hinanden lidt bedre at kende.

”Hvor vil du spise?” spurgte Sauser mig på skrifttysk. Jeg viste ham 
min anden madkasse og fortalte, at jeg havde tænkt mig at blive her 
i magasinet. ”Ja, men så får du jo slet ingen varm mad!” udbrød han og 
fortsatte. ”Der er ellers en restaurant lige ovre på den anden side af vejen, 
hvor mange af byggearbejderne spiser hver dag. Dog ingen af os elektrikere, 
da vi alle kan nå hjem og spise.” Til orientering var middagspausen på 
en time, hvilket, erfarede jeg senere, var et forskriftsmæssigt mini-
mum.

Jeg sad således mutters alene, da Cassalucia pludselig dukkede op. 
Åbenbart havde han bare været i byen for at købe ind. Men min mad-
pakke var trods alt bedre end hans tørre brød og kaffe, tænkte jeg; 
indtil jeg opdagede, at det var suppe, han havde i termoflasken.

Det var svært at få en samtale i gang. Udover lidt schweizertysk 
kunne han kun italiensk. Skrifttysk kunne han overhovedet ikke. Men 
problemet løste sig selv, da han straks efter maden lagde sig til at 
sove på den hårde og smalle træbænk. I stedet listede jeg derfor ud 
af rummet for at kikke mig lidt omkring på den næsten affolkede 
byggeplads.
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Hele eftermiddagen arbejdede jeg videre i mit noget opskruede 
tempo helt uden pauser. Endnu havde jeg ingen fornemmelse af, 
hvor meget de andre bestilte, og hvor meget man forventede af mig. 
Derfor hellere være på den sikre side. Sidegevinsten var, at jeg næ-
sten ikke følte tiden og knap bemærkede, at uret hastigt nærmede 
sig et kvarter over fem. Helt nøjagtigt havde vi fri 18 minutter over 
fem, hvilket skyldtes en ugentlig arbejdstid på 46 ½ time. Fordelt på 
fem dage gav det 9 timer og 18 minutter om dagen. Netop som man i 
Danmark var ved at komme ned på den magiske 40-timers uge. ”Det 
vil den schweiziske økonomi slet ikke kunne bære,” fik jeg senere at vide af 
flere kolleger. ”Vil man have det godt, må man også yde noget.” Med mine 
grundlæggende lidt venstreorienterede holdninger gav det unægte-
ligt stof til eftertanke.

Det blev fyraften, og som en sidste gestus forklarede Sauser mig 
vejen til hovedbanegården, som faktisk lå lige i nærheden. ”Schöne 
Abend!” Alle ønskede vi hinanden en god aften, hvorpå sidste mand 
låste magasinet og lagde nøglen over døren. Hvis ingen arbejdede 
lige i nærheden, var rummet i øvrigt også aflåst dagen igennem.

Efter en uproblematisk spadseretur stod jeg således midt i myl-
deret på banegården, hvor jeg desværre havde ventetid, så jeg først 
var hjemme i Uetendorf ved halvsyvtiden. Godt træt efter min første, 
men trods alt vellykkede arbejdsdag i Schweiz.

Nu manglede der kun et forfriskende bad, førend jeg, efterhånden 
meget sulten, fik lov til at kaste mig over den veltilberedte middags-
ret, som Kristinas farmor havde lavet specielt til mig. Selv skulle de 
kun have brød og ost, eftersom de havde spist varm mad til middag. 
Sædvanen tro drak de te til eller slet ikke noget. Stor var min glæde 
derfor, da jeg så en lille øl stå ved min plads.

Senere, efter at Kristina og jeg var gået op til os selv, havde vi travlt 
med at berette om vores oplevelser til hinanden. Hun havde blandt 
andet været oppe i det nærliggende svømmebad og var på vej til at 
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blive godt solbrun og endnu dejligere. Men havde også følt sig lidt 
ensom, hvilket vi i vores lyksalighed selvfølgelig måtte råde bod på.

”Grüess Gott Herr Petersen! – Wie geht’s?” Jeg stod oppe på stigen, 
da Herr Jost næste dag kom og spurgte, hvordan det gik. ”Godt!” 
svarede jeg i overensstemmelse med sandheden. ”Hvordan passer det 
egentlig med Deres togforbindelse Herr Petersen?” spurgte han endvide-
re, hvorpå vi i fællesskab fandt ud af, at det ikke passede særligt godt. 
Om morgenen kom jeg alt for tidligt, og om aftenen havde jeg tilsva-
rende ventetid.

”På mandag kommer formanden Herr Franz tilbage fra sin ferie. Hvis De 
så hver dag Herr Petersen kunne aftale med ham, hvad De skal starte med 
at lave næste morgen, kan De begynde Deres arbejdstid lidt før, således at 
De om aftenen kan nå et tidligere tog hjem. Hvis det er i orden sådan, vil jeg 
forberede ham på det.” Glad skyndte jeg mig at takke min imødekom-
mende chef for denne yderst tilfredsstillende ordning.

Om eftermiddagen kom Sauser sammen med Möll, der egentlig 
var udlært automekaniker, men nu arbejdede som elektriker, og 
spurgte, om vi skulle dele en øl. Jeg takkede straks ja, selv om det 
godt nok var første gang, jeg var med til at dele en øl på en arbejds-
plads. Retfærdigvis var det dog en stor øl på de gængse 58 centiliter, 
og ikke en lille på 29 centiliter. Samtidig fortalte de mig, at de ellers 
normalt hver fredag gik over på det nærliggende værtshus og drak en 
enkel øl. Men nu, hvor formanden havde ferie, turde de ikke selv gå 
derhen. Respekten for de overordnede var åbenbart noget større end 
i Danmark. Ligeledes fornemmede jeg, at den tilsyneladende høje ar-
bejdsmoral var størst, når der var en foresat til stede.

I øvrigt var både Möll og Sauser tillige med Lucas, en lystig spa-
nier fra Mallorca, såkaldte temporære arbejdere. Det vil sige, at de var 
ansat i et vikarbureau, hvis medarbejdere udelukkende blev udlejet 
til andre firmaer. Nærmest som en slags løsarbejdere, hvilket de dog 
påstod at befinde sig udmærket med. I samtalens forløb fik jeg blandt 
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andet også at vide, at akkordarbejde var direkte forbudt inden for 
el-faget, idet man var bange for, at det ville medføre byggesjusk og i 
sidste ende gå ud over sikkerheden.

Lidt senere, da jeg hentede nogle materialer nede i magasinet, erfa-
rede jeg endvidere, hvordan yngstelærlingen var i fuld gang med at 
feje og rydde op. Trods én for mig at se i forvejen upåklagelig orden. 
Men hver fredag eftermiddag var simpelthen afsat til dette formål. 
Her levede man fuldt ud op til det tyske udtryk: ”Ordnung muss 
sein”.

”Schöne Sunndig!” I dag hilste alle af med at ønske hinanden en god 
søndag. Lørdagen var der mærkværdigvis ingen, som bekymrede sig 
om.

Weekend i Oberried
I weekenden besøgte vi Kristinas rigtige farmor i Oberried. Med sin 
beliggenhed på solsiden af den aflange og 260 meter dybe Brienzersø 
omgivet af høje bjerge var landsbyen for mig indbegrebet af al schwei-
zisk skønhed og idyl. Måske lige bortset fra den enorme mængde 
gennemkørende biltrafik. Heriblandt store turistbusser, som havde 
svært ved at snige sig forbi flere af byens tagudhæng, der ragede ud 
over den smalle og snoede vejbane. Ikke sært at indbyggerne så frem 
til åbningen af det påbegyndte vejbyggeri ovre på den anden side af 
søen til aflastning af den værste transittrafik. Men det var et flerårigt 
projekt, hvor der i sagens natur både skulle bygges broer og spræn-
ges tunneller.

Under disse forhold pressede vi os godt ind mod kampestensmu-
ren neden for togstationen i håbet om ikke at blive kørt ned på den 
heldigvis kun korte strækning ned til farmorens hus. Med toget kø-
rende lige oven over hendes køkkenvinduer vidste hun allerede, at 
vi var på vej, og hang vinkende ud af stuevinduet på anden sal. ”Ju-
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huu!” Hun strålede af livsglæde blot ved synet af os. Det skulle nok 
også ses i lyset af, at hun nu øjnede mulighed for at lære Kristina, sit 
ældste barnebarn, bedre at kende. Svøbt i sin grænseløse hjertevarme 
havde hun givetvis lidt store savn.

Efter en varm velkomst ude på trappen blev vi vist ind i hendes 
lille hyggelige stue. I modsætning til mange schweizeres lidt sterile 
boliger emmede her af hjemlig atmosfære. Samlingspunktet var først 
og fremmest det kombinerede opholds- og spisebord med en gam-
mel petroleumslampe henover, nu monteret med en elektrisk pære. 
Grundet sin form og størrelse var den samtidig eminent til at gemme 
gamle postkort på. I det formodentligt sparsomme lys følte man li-
gefrem, hvordan generationer havde siddet bænket i den kompak-
te sofa ind mod væggen med alle familieportrætterne; et par af dem 
endda fotograferet i selv samme stue med det samme lidt bedagede 
tapet på væggen. Det sås tydeligt, hvis man skubbede let til et af bil-

Kristina og farmoren i Oberried spiser Bärnerplatte
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lederne. Hertil var de andre næsten museumsagtige møbler helt dæk-
ket af alt fra antikke klenodier til billige souvenirs, ligesom familiens 
våbenskjold fangede min interesse. I en ledig stund var det heller ikke 
svært at finde læsestof i ugebladene på det lille bord ved siden af 
oliekaminen, hvor det tysksprogede ”Schweizer Illustrierte” havde 
en fremtrædende plads.

Trods denne måske lidt rodede beskrivelse var der pinligt rent 
overalt. Det samme gjaldt ude i køkkenet, hvor vi lidt senere hjalp til 
med madlavningen. Heller ikke her var interiøret det nyeste. Tværti-
mod ledte de afdæmpede almuefarver mest af alt tanken hen på sen-
tensen om, at den schweiziske landbefolkning ikke behøvede at gå på 
museum; de boede i et.

Ved siden af brændekomfuret stod dog et elektrisk komfur. Faktisk 
havde det stået der lige så længe, som Kristinas far kunne huske, og 
måtte derfor på et tidspunkt have været yderst moderne. Til gengæld 
var køleskabet i den modsatte ende af køkkenet først kommet til i ny-
ere tid. Lidt overraskende var det altid propfyldt med chokolader, i 
hvert fald lige efter den ugentlige indkøbsdag om lørdagen, hvor hun 
gerne tog med toget ind til Interlaken. I løbet af ugen solgte hun så 
chokoladen videre til sine kolleger på krudtfabrikken.

”Åh Poul! Kan du ikke hente en flaske Cynar ude i forrådskammeret?” 
spurgte farmoren mig, mens hun sad ved det lille spisebord og ord-
nede grøntsager. ”I tager vel en aperitif sammen med mig, inden vi skal 
spise?” – ”Meget gerne,” svarede vi i munden på hinanden, hvorpå jeg 
gik ud for at hente en flaske af denne lidt bitre, men meget velsma-
gende hedvin fremstillet af artiskokker.

Umiddelbart vurderede jeg forrådet i kammeret til at være af sam-
me størrelsesorden som vareudbuddet hos den lokale købmand. Det 
var dog nok lidt overdrevet, men rummet bugnede simpelthen af alt 
fra vin, chokolader, diverse biskuits og snacks til mere almindelige 
dagligvarer. Godt nok fandtes der et cirkulære, som anbefalede opbe-
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varing af en vis mængde forråd i tilfælde af krig. Alligevel var dette 
langt over, hvad en enlig dame kunne forventes at konsumere. Tan-
ken strejfede mig også, om hun altid selv spiste halvgamle varer, for 
alt det, hun bød os, var tilsyneladende nyindkøbt.

Middagen lød på ”Bärnerplatte”, nationalretten i kanton Bern, som 
bestod af kogte kartofler, bønner, spæk og pølser. Dog kunne bønner-
ne, især om vinteren når man ikke havde friske grøntsager i haven, 
erstattes af surkål. Uanset hvad var det en rigtig solid bonderet, der 
udmærkede sig ved at mætte meget.

Mens vi skyllede ned med sodavand, kunne jeg ikke lade være med 
at tænke tilbage på vores ferie, da vi spiste ostefondue, som gjaldt for 
at være hele Schweiz’ nationalret. Til ære for os havde farmoren invi-
teret den nærmeste familie, så vi inklusive børn sad ni personer rundt 
om et par spritblus og varme keramikgryder med smeltet ost i. På 
hver vores fonduegaffel satte vi først en brødterning, som vi drejede 
rundt nede i gryden. Bagefter lod vi så den varme osteskal rundt om 
brødet afkøle, eventuelt ved at puste let til den, inden vi indtog det 
hele i én mundfuld. Jeg syntes, at det var vældigt spændende og fo-
tograferede på livet løs; med det resultat at begge gryder var næsten 
tomme, inden jeg var klar til at spise. Ved samme lejlighed lærte jeg 
også, at man skulle give vedkommende, der havde tilberedt maden, 
et kys, hvis man tabte et stykke brød nede i ostemassen. Eller en fla-
ske vin, hvis man hellere ville det.

I det hele taget var farmoren både meget afslappet og til tider ret 
skælmsk. Efter at Kristinas far i sin tid var draget til Danmark, hav-
de hun fremfor at græde eksempelvis købt en tysk-dansk ordbog og 
kunne derfor nu sige flere løsrevne sætninger på dansk; såsom ”jeg 
elsker dig!” til stor morskab for Kristina og mig. Men som farfaren i 
Uetendorf kunne hun dog også være bestemt, som da jeg lidt senere 
tog et viskestykke for at hjælpe til med opvasken, og hun rev det ud 
af hænderne på mig med ordene: ”Poul, du skal altså ikke hjælpe!” – ”Jo, 
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han skal!” svarede Kristina og gav mig prompte viskestykket tilbage. 
Min kæreste havde talt.

Imidlertid kneb det gevaldigt med at koncentrere mig om arbejdet, 
idet jeg hele tiden stod og bukkede mig for at se ud af de små køkken-
vinduer. Lige udenfor lå først jernbanelinjen med dens luftledninger 
og bagved den stejle bjergskråning. Jeg fik helt ondt i nakken af at 
lægge hovedet tilbage og var samtidig lidt nervøs for, om et eller an-
det kunne rutsje ned i hovedet på os. Men vi var forhåbentligt godt 
beskyttet, da der uden på huset var indgraveret det sigende budskab 
”Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut”. (Den, som stoler på Gud, har 
bygget godt.)

Mens Kristina og jeg således klarede opvasken, sorterede farmoren 
minutiøst alt køkkenaffaldet. Selv den mindste kartoffelskræl endte i 
havens kompostbeholder, og næsten intet gik til spilde. Nogen ville 
måske betragte denne påpasselighed med jordens ressourcer som lidt 

Kristina og jeg spiser fondue i vores ferie




