
Hotel am Rottenhaus Berlin 

           

                                                                   

Historien om Børge Fra Pinstrup, der blev en verdensberømt Bugtaler, og hans to dukker Heidi og 

Pinokjo. 

Historien foregår i efterkrigstidens Berlin, med små afstikkere til Danmark og Rusland.  

  
Børge og de to dukker havde fast base i Berlin. Der havde de indrettet sig, i hvert sit værelse i et gammelt Hotel. 

Hotellet var bygget i Tyrolerstil og det undgik mirakuløst de allieredes bombardementer under anden 

verdenskrig. 

Der var fælles bad på gangen og fælles køkken. Dog - hvis der var råvarer, lavede Hotellets køkken en gryderet, 

som man serverede, indtil der ikke var mere. 

Især i de første år efter krigen var det hårdt. Som regel var der ingen varme, så de sad og klumpede sig sammen, i 

et enkelt værelse. 

Det kunne dukkerne af gode grunde ikke være med, så Bugtaleren havde foret deres kuffert med Andedun. 

  

Publikum var der nok af. Det var helt utroligt så mange børn der var dukket op af ruinerne, sammen med deres 

voksne. 

Som regel deres mor.  

Det kostede ikke en formue for at komme ind for at se deres nummer, og det var netop fidusen.  

Da alle havde råd, kom der mange til deres forestillinger, og det skæppede godt i kassen.  

Og da der ikke rigtig var nogle varer at købe, sparede de penge op. 

Bugtaleren til sit eget Tivoli, og Pinokjo og Heidi til et lille Hotel i Tyrol. 

  

Det var et lille usselt Hotel. Hotel am Rottenhaus var næsten udelukkende beboet af kvinder.  

De eneste tre undtagelser der var – var Værtindens gamle far – Wolfgang Holenweg, der i sin tid havde drevet 

Hotellet. 

Udover ham, sin sin søn på fjorten, samt sin mand, en tidligere Russisk krigsfange. 

Den gamle far var blevet enkemand (troede han) allerede i 42 under belejringen af Stalingrad.  

Hans kone – Hannelore Holenweg – havde i en alder af 58 år meldt sig til fodfolket – i køkkenet altså. 

Dengang var der ikke nogen der havde lagt mærke til hendes begyndende senilitet. 

I løbet af efteråret blev Fodfolket sat ind ved Stalingrad, og senere udslettet, eller taget til fange. 

Hun kom hjem et par år efter krigen, da Russerne endelig indså, at hun var livsfarlig for folkesundheden.  

Hun havde lavet mad i fangelejren, og efter et par slemme tilfælde af madforgiftning blev hun løsladt.  

(de skulle bruge arbejdskraften til genopbygningen, og det gik aldeles ikke an, at slå fangerne ihjel før Rusland 

var genopbygget)  

Så Russerne løslod hende otte år før tiden.  

  

Han selv havde været soldat i første verdenskrig, og han følte ikke den ringeste trang til at spille idiot på 

slagmarken.  

Han undslap imidlertid ikke sin skæbne, for da Russerne stod ved Berlins porte, blev han i en alder af 73 år, 

indrulleret i Volksstürm. 

Den bestod af pensionister og invalide, og resterne af Hitler Jugend, som længe havde gjort tjeneste, og som 

Hitler troede, kunne stoppe den Røde Arme’.  

Det første lange stykke tid øvede de med feltspader i stedet for Geværer, da alle geværerne befandt sig ved 

fronten. 

Da de endelig fik nogle gamle udtjente våben, blev de i løbet af ingen tid løbet over ende af de Russiske Soldater, 

der arrogant skubbede dem til side. 

De hårdeste kæmpende var altid Hitler Jugend, da de var blevet indoktrineret helt fra Kindergarten, og først for 

nylig er holdt op med at tro på den totale sejr.  

De mest kæphøje fik lejlighed til at tænke lidt over tingene i en lejr i Sibirien. 

I skrivende stund (55) er der netop blevet løsladt adskillige tusinde krigsfanger fra de Russiske lejre. 



Da der ikke var nogen der var interesseret i en gammel soldat på over halvfjers, ved navn Wolfgang Holenweg, 

varede det ikke længe inden - 

at han bankede på døren til sit gamle Hotel. 

  

Den virkelige herre i huset var ubetinget Værtindens søn på næsten femten - Leopold Fledermaus.   

Han var et produkt af krigen på godt og ondt.  

Det onde - var den forråelse der var sket, af hele samfundet.  

Det gode - var det sammenhold der herskede (halvvejs i det skjulte) blandt Berlins almindelige befolkning. 

Han stjal – han plattede - han løj – han organiserede. 

Konstant var han på farten efter noget spiseligt. Han vidste, at hvis han ikke fandt noget, var det ikke sikkert, at 

de fik noget at spise på hotellet.  

Han var også altid på jagt efter noget han kunne bytte med. Det være sig Symaskiner, Cykler eller gamle 

blykabler, som han selv afsmeltede.  

Han havde startet en lille produktion af tinsoldater med nogle forme, han havde fundet i ruinerne, af en 

Legetøjsfabrik.  

Hans Bedstefar Wolfgang drev, indtil han døde forretningen videre som et enmandsforetagende.  

  

Inden han kom for langt ud, skete der nogle ting der fik ham til at besinde sig. 2 af hans bedste venner blev 

brutalt skudt ned, og efterladt i en ruindynge.  

Han gik i Bagerlære og giftede sig med Bagerens datter i 1951, dagen efter at han var udlært. 

Da havde de allerede et barn og et i vente. Han elskede sin kone og sin søn – ja, selv sine svigerforældre elskede 

han. 

(Han havde dog et lille hængeparti med moderen – hun var forelsket i ham, og lod ham sjældent være i fred)  

Det gik først over, da Bagermesteren døde, og hun arvede en mindre formue, som hun mærkeligt nok ikke 

formøblede, men brugte yderst fornuftigt.  

Hun drak de fleste af pengene op, og købte Spiritus for resten. 

   

Efter Bagermesterens død havde de unge overtaget forretningen. 

De var dygtige – de var flittige – de var sparsommelige, så der var ikke noget at sige til, at de med tiden fik 

banket en Millionforretning op.   

I lighed med millioner af tyskere, havde Leopold svært ved at sove efter krigen.  

Ikke fordi han havde været med til at lave noget særligt, men alle disse oplevelser trængte sig jævnligt på, og 

ville ud. 

  

Han havde været hele turen igennem med Hitler Jugend. 

Allerede som seksårig havde faderen meldt ham ind i korpset. Velsagtens for, at gavne sin egen karriere, som 

Tankmekaniker.  

Enhver vidste, at et tilhørsforhold til partiet, selv om det er nok så lille, altid tæller på plussiden, når de nye 

stillinger bliver slået op.  

Han nåede også, at komme i regulær kamp, som delingsfører for en lille gruppe, der skulle forsvare en lille bro, i 

en af byens store parker.  

Broen havde som sådan, ingen strategisk betydning, da det stort set kun var ænderne der brugte den, når de skulle 

over på den anden side. 

Men det havde efterhånden udviklet sig til en principsag for Stadsgartneren Helmuth Ricksderdriks. 

Han ville have byens parker forsvaret. Berlins befolkning ville i høj grad få brug for Parkerne efter krigen til 

rekreation – fremførte han ivrigt og vedholdende.  

(og manden har jo ret) 

Da hans overordnede omkring første maj havde gjort sig usynlige, (Russerne stod i forstæderne) fik han endelig 

sin vilje, da han nu var den Øverstbefalende.  

Der er flere der har undret sig sammen med mig over, de påfaldende mange, der tog på uopsættelige forretnings 

og familiebesøg da Russerne bankede på døren til Berlin.  

De fleste til Bayern i Sydtyskland, hvor de partout skulle besøge Tante Adelheid og Onkel Pumpernichkel.  

En hel del tog på familiebesøg i Argentina, for at besøge deres fars fætter, som var udvandret før første 

Verdenskrig.  

De er for øvrigt ikke kommet hjem endnu. 

  

I en Bunker 



  

Den Øverstbefalende General Keitel og hans Adjudant.  

  
Men det havde Stadsgartner Helmuth Ricksderdriks ikke tid til at tænke på nu. 

Han ringede til Hærens Overkommando, og bad om General Keitel.  

Keitel her! Lød det lidt efter i røret. Stadsgartneren fremlagde kort problematikken for Keitel. 

En halv time senere var Keitel knækket, og parat til at love ham hvad som helst.  

Adjudant von Klingelmäsen! Brølede han. Vågn op for helvede. Adjudanten som altid lyttede med på Chefens 

samtaler (efter Gørings ordre) - 

var faldet i den sødeste slummer ved lyden af Stadsgartnerens stemme. 

Giv den mand en deling – Hvad som helst - og stil ham aldrig ind mere, brølede General Keitel. 

Her står man med Russerne i baghaven! Råbte han. Han lagde sit hoved på skrå og lyttede. 

Og Russerne i forhaven! Råbte han, endnu højere, og så skal man besværes med Stadsgartnere, og Gråænder, og 

jeg ved ikke hvad. 

  

Med disse ord gik han hen til stumtjeneren, hvor han snuppede sin Generalskasket med alle distinktionerne og 

emblemerne, der vejede næsten 400 gram.  

Og det glemte han konstant, så hver gang han smækkede den op på hoved, ramte han den bule, han efterhånden 

havde fået. 

Jeg har det af helvede til - meddelte han - jeg har hovedpine, og jeg går hjem og lægger mig på sofaen – hvis den 

i det hele taget eksisterer mere.  

Og hvis hele lortet ikke er bombet ned til grunden. 

Han stod lidt og lyttede til alle eksplosionerne udenfor. Det lød ligesom en nytårsaften før Krigen – bare værre - 

for denne gang var det alvor. 

  

Keitel tog Kasketten af igen, og kastede den med et elegant kast mod stumtjeneren, hvor den endte på den ene 

knag.  

Hverken Keitel eller Adjudanten troede deres egne øjne.  

Adjudanten var mange gange kommet ind på kontoret og fundet Keitel i færd med at øve sig med Kasketten. Om 

og om igen.  

Ind imellem kastene, tog han vidtrækkende beslutninger, der fik fatale følger for de kæmpende Soldater.  

Hvis han bare, ’en gang havde ramt rigtigt, tror jeg at det hele havde set anderledes ud! Tænkte Adjudanten. 

Keitel tog fat i dørhåndtaget, og opdagede at døren var låst.  

Adjudanten - Obergruppenführer Helmuth Von Klingelmäsen - gik hen til ham - og lagde sin ene hånd på hans 

arm.  

Hrr General! Sagde han stille, spillet er ude, og det ved vi begge, jeg syntes vi skal møde vores skæbne med 

værdighed og anstændighed. 

Keitel satte sig på sin stol og kiggede tomt ud i luften. Færdige? Spurgte han. 

Lidt efter bredte der sig en liflig duft af nymalet kaffe i den store Bunker.  

Nu drikker vi den pose kaffe, som jeg havde gemt til sejren! Sagde Adjudanten trøstende. 

  

Wilhelm Keitel (1882 – 1946) Tysk General. Chef for den Tyske værnemagts overkommando og Hitlers 

militære rådgiver 1938 – 45; Generalfeltmarskal 1940;  

Undertegnede 8. maj 1945 Tysklands betingelsesløse Kapitulation. 

Efter dom ved Nürnbergprocessen hængt på grund af krigsforbrydelser. (Lademann) 

(Hans underordnede, og det meste af den Tyske befolkning kaldte ham > Lakeitel < forf.) 

  

I Berlin 
  

Det havde været Leopolds lille deling der havde fået opgaven. Efter at de havde gravet sig ned, satte de sig til at 

vente på Russerne.  

Dem så de ikke meget til, men til gengæld hørte de deres artilleri, og ikke mindst, mærkede virkningen af den.  

I løbet af ingen tid var parken skudt sønder og sammen, og det eneste der stod tilbage, var den lille bro til 

Ænderne.      

Den lille deling delte ænderne, der var slået ihjel af bombardementet, og opløste sig selv. 

I løbet af en times tid var han hjemme igen, hvor hans mor omgående gik i gang med at gøre ænderne klar til 

ovnen.  



Efter stegningen blev de omhyggeligt parteret og lagt i store syltetøjsglas.  

Leopold bar dem ned i det hemmelige rum i kælderen, efterhånden som de blev færdige.  

Det var også begyndt at haste! Tænkte han, artilleriet kom nærmere og nærmere. 

Det varede ikke længe, inden de sad i kælderrummet, hver især med deres egne tanker. 

  

Leopold gennemskuede forholdsvis hurtigt hulheden, og alle løgnene, der kom fra Goebbels i 

Propagandaministeriet.  

Han holdt det imidlertid for sig selv, da man overhovedet ikke kunne stole på nogen.  

Ikke engang sin bedste ven – selv om han sommetider havde på fornemmelsen, at hvis der var nogen han kunne 

sige det til – så var det ham.  

Og der var flere som ham, kunne han tydelig mærke, men alle holdt mund.  

Hans mor holdt mund – alle naboerne holdt mund – hele byen holdt mund. Ja hele landet holdt mund, af ren og 

skær frygt. 

Og alle løj over for sig selv, og sagde – det der - jeg ser for mine øjne, sker ikke, og har aldrig fundet sted.  

Jeg passer bare mine egne sager, og jeg kan ikke ’se når de kører folk til lejrene, og jeg kan heller ikke ’se den 

sorte røg, der bølger op af skorstenen. 

Jeg lukker øjnene, når jeg ser en Arbejdskommando af fanger rydde op, efter de allieredes natlige 

bombardementer.  

Og jeg lukker øjnene når jeg ser, at de med rystende hænder bliver sat til at desarmere blindgængere, mens 

vagterne står i behørig afstand.  

Jeg lukker øjnene når jeg ser deres magre kroppe, og ser deres slæbende skridt.  

Jeg lukker øjnene når jeg ser den brutale behandling, de får af Kapoerne og deres Tyske vagter.   

Jeg kan heller ikke høre.  

Jeg kan slet ikke høre de små forblommede hentydninger man støder på - af og til.  

Og jeg kan slet ikke høre fornuftens stemme, når den melder sig i mit indre øre. 

Jeg kan heller ikke høre den snert af falskhed der har sneget sig ind i folks stemmer. 

De har vænnet os af med at tale og lytte! Tænkte han tit, og det var i virkeligheden den største forbrydelse, de 

gjorde imod det Tyske folk.   

  

Hans far var Obermekaniker ved et Tankregiment på Østfronten, og de havde ikke set noget til ham siden 43, da 

han havde været hjemme på orlov. 

Han havde ikke været særlig meddelsom om, hvad han gik og lavede. Faktisk sagde han ingenting, og virkede 

temmelig indesluttet.  

Han havde aldrig været typen der omfavnede folk, men på denne orlov kunne man ikke gå forbi ham uden, at få 

et knus.  

Leopold kunne godt mærke, at faderens humør sank betragteligt, når han kom hjem fra møde i Hitler Jugend.  

Hans nye Uniform var altid pletfri og ulastelig, og hans spænder skinnede om kap med Hæderstegnene han 

havde på brystet.   

Uanset hvad han havde været igennem af øvelser, kunne man aldrig se de det på hans uniform. 

Ikke, at han forsømte sine pligter når de trænede, men han havde en evne til at undgå smuds og snavs.  

Det hang måske sammen med at han hadede at gøre sit tøj rent efter tjenesten. 

Da han altid fremstod ulastelig varede det ikke længe inden hans overordnede fik øje på ham, og han fik nu sine 

kammerater at kommandere rundt med.  

Det tog de som en helt naturlig ting. 

Det var sådan det var. Man gjorde hvad der blev sagt. 

  

Jeg har selv meldt ham ind! Tænkte faderen, men hvis jeg havde vist det, som jeg ved i dag? 

Som ved en fælles overenskomst diskuterede de aldrig når de var hjemme.  

Ligeså snart Leopold havde lagt uniformen var han den gamle Leopold. Næsten. 

De blev skolet i den rette Ideologi i Hitler Jugend, og den rette Ideologi var Nazismen.  

Hvis de hørte eller så nogen, der havde en anden mening, og som gav udtryk for den, skulle vedkommende 

omgående meldes til Politiet = Gestapo.  

Dette gjaldt også forældrene.  

Men Leopold var hans mindste problem lige nu. Det kommende slag ved Kursk kunne få de til at isne i hans årer.  

Tyskerne kastede alt ind på slagmarken, og han gik ud fra, at russerne gjorde det samme.  

(Verdens største Tankslag sommeren 43 ved Kursk, i Rusland. Russerne vandt, og Tyskerne blev trængt tilbage, 

lige indtil maj 45) 



Der var ingenting, der var afklaret imellem dem, da faderen tog af sted til fronten. 

  

I Januar 43 fik de brev fra den Tyske Overkommando om, at Obermekaniker Eberhardt Fledermaus var afgået 

ved døden. 

(faldet for Føreren og Fædrelandet - under det store Tankslag ved Kursk) 

  

Eberhardt Fledermaus blev løsladt af Russerne sidst på året i 1951.  

(Der må være sket en fejl, i den almindelige forvirring på slagmarken – i stedet for død, skulde der have stået 

savnet)  

Han havde haft forfrysninger i hænderne allerede før slaget ved Kursk, og kunne overhovedet ikke bruge dem til 

praktisk arbejde.  

Det indså Russerne hurtigt og satte ham til at uddanne unge russiske Mekanikere – både mænd og kvinder.  

Russerne indså også, at en Tankvognsmekaniker og lignende, sikkert ikke havde været med til at lave de helt 

store krigsforbrydelser - 

 så efter næsten 8 års fangenskab, blev han løsladt sammen med en masse ligestillede.  

Børge og de to dukker var tilfældigvis hjemme den dag Eberhardt Fledermaus dukkede op. 

Frau Irmgard Fledermaus havde for en sikkerheds skyld fået Eberhardt erklæret død hos det offentlige lige efter 

krigen.  

Det havde været en smal sag, da hun kunne fremlægge attesten fra Overkommandoen. Og så regnede hun for 

resten ikke med, at høre mere fra det. 

Eberhardt havde skiftet mentalitet hen sidst i krigen, og havde ikke været særlig behagelig, at bo sammen med. 

Så hun kunne ikke rigtig sige, at hun savnede ham. 

Kort tid efter krigens ophør havde hun fået en lille sludder med Leopold. Hun havde spurgt ham, om han 

sommetider savnede sin far.  

Selvfølgelig gør jeg det! Havde han svaret. Men – vi er nødt til at være realistiske - far kommer ikke tilbage. 

  

Juleaften i det herrens år 1951, sad Børge og gjorde sig klar til at fejre jul sammen med Leopold og Valtrudel - 

den lille baby og deres Bedstemor, og moderen med sin nye mand – Ingolski Lebbethov, da det pludselig ringede 

på klokken i Receptionen. 

(Børge skulle selvfølgelig ovenpå lidt senere og fejre jul sammen med dukkerne, de ville gerne sidde lidt alene 

først, da Heidi havde noget at fortælle Pinokjo) 

Leopold rejser sig og går ud i Receptionen.  

Der står tre fra Frelsens Hær, med en raslebøsse hver. Den ene af dem havde et stort mørkt fuldskæg på, og så 

yderst fremmedartet ud. 

Den ældste af dem, manglede en arm, men havde stadigvæk et optimistisk udtryk i ansigtet. 

Den yngste kunne han ikke rigtig rubricere. Han gjorde et vagt indtryk på ham.  

Herren med fuldskægget var åbenbart meget glad for børn, for han sad hele tiden og dikkede den lille, til babyens 

store fornøjelse for øvrigt.  

Efter en række besynderlige optrin, hvor Gamle Holenweg havde spillet en eller anden ukendt rolle, gav de sig til 

at synge soldatersange. 

Gamle Holenweg havde skrålet med af fuld hals. Det hele lugtede langt væk, men han kunne ikke rigtigt 

gennemskue det endnu. 

Han gav dem et par madpakker, og fik snart lempet de fromme mennesker ud af døren. 

Nu fik de tid til at nyde deres egen Julemiddag.  

Børge havde lige været i Danmark for at optræde, så han havde fyldt et par kufferter med alskens gode sager.  

  

I ruinerne tæt ved Hotellet skiftede et par sedler ejermænd. Tak gutter! Sagde manden med sedlerne.  

Derpå tog mændene Frelsertøjet af, og gav det til manden, som lagde det tilbage i pakken.  

Det skal jeg aldrig glemme jer for! Sagde han.  Kan i hilse hjemme, og ha’ en god jul. 

Han gav dem begge to hånden, og lidt efter spredtes de for to Verdenshjørner.  

Manden med sedlerne, kiggede efter dem, indtil de var forsvundet.  

Så samlede han pakken med Frelsertøjet op og tog den under armen, (det genopstod senere som små fikse 

nederdele og toppe)  

Hvorefter han begyndte, at gå tilbage i den retning han lige var kommet fra. 

Han drejede ned ad Samsöstrasse.  

Halvvejs nede af gaden, drejede han ind på en Benzintank, og gik ind i privaten, og op ad trappen til første, hvor 

han bankede på døren, og omgående gik ind.  



Kvinden der sad inde i det lille værelse - kiggede op - og så spørgende på ham. 

Hun har det godt! Sagde han. Hun er gift igen, med en Russer, og hendes forældre lever og har det godt.  

Og jeg tror også, at min søn har det godt! Sagde han. Men ham må jeg tage mig af senere, nu gælder det først og 

fremmest dig og mig. 

For øvrigt var jeg blevet bedstefar! Sagde han stolt. Til en dreng. 

En usædvanlig sød dreng der ligner sin Bedstefar på en prik! Sagde han pralende. 

Hun kunne ikke lade være med at grine. Du er skør! Sagde hun. 

Han gik over til spejlet, og begyndte at tage det falske skæg af.  

  

Han havde mødt hende i Minsk da han steg på toget som hun kørte med.  

Et af de endeløse tog, der løb over de endeløse Russiske stepper, da han sammen med tusindvis af andre Tyske 

soldater blev løsladt. 

Han var faldet for hende med et brag. Hun havde siddet med et fjernt og utilnærmeligt blik lige over for ham i 

toget.  

Han prøvede længe at fange hendes blik, men måtte til sidst resignere, og faldt hen i frugtesløse tanker, hvor han 

tænkte på sin Søn  

Da de holdt den første pause efter ca. 10 timer, fordi Lokomotivet og Føreren skulle skiftes, gik han udenfor, for 

at strække benene. 

Og der stod hun.  

Hun stod med en cigaret i munden, og klappede sig på lommerne. Undskyld! Sagde hun, de har vel ikke en 

tændstik. 

Denne replik kunne hun finde på at sige, indtil hun var langt oppe i årene.  

(da røg hun ikke mere, men hun havde stadigvæk sin søde Svenske accent)  

  

I Sverige 
Og i Tyskland 

  
Hun hed Ingrid Bergman. Ingrid Elisabeth Bergman. Hun var født i Karlskrona i Sverige i 1920, og  

hun var vokset op i et godt solidt borgerligt hjem, hvor faderen var læge og moderen Sygeplejerske.  

Det var sikkert det, der gjorde, at hun valgte at blive Sygeplejerske, en uddannelse hun var færdig med, sidst på 

året i 1943. 

Det næste års tid arbejdede hun på et lille Provinssygehus i midt Sverige.  

Via et opslag i personalestuen, meldte hun sig sammen med to andre, til Folke Bernadottes aktion med de hvide 

Busser.  

Folke Bernadotte havde forhandlet – på sin regerings, og de allieredes vegne - med tyskerne, om frigivelse af 

Norske og Danske Koncentrationslejrfanger.  

Tyskerne lovede at samle fangerne i Neungamme, og det var der, de fleste busser blev sendt ned.  

Neungamme var en såkaldt hovedlejr, og under ’den, var der små Lejre eller Udkommandoer. 

Hendes bus blev sendt til en lille Lejr i nærheden af Berlin, hvor der var en lille afdeling Danske og Norske 

fanger.  

Den vej de kørte på, var mildest talt overrendt. Det, der gjorde det besværligt, var uden tvivl det, at trafikken kun 

gik ’en vej. Nemlig imod dem. 

Konstant måtte de holde stille, fordi vejen og trafikken kollapsede. 

Folk havde panik malet i ansigterne, fordi øjeblikket, var der nu. 

Det øjeblik de havde frygtet siden 41.  

Der var dog også andre, der skulle samme vej som dem, nemlig forsprængte tropper, som havde fået ordre til at 

deltage i Berlins Forsvar. 

Selv om de hellere ville den anden vej. 

  

Alle ville væk fra Berlin. Alt hvad der kunne køre - kørte. Alt hvad der kunne gå - gik.  

Hun havde aldrig troet, at hun skulle få sådan et syn at se. Døde mennesker i massevis, herunder Børn, både små 

og store.  

Der lå også døde heste i massevis. Nogen havde haft tid til at skære store lunser kød af hestene til senere 

Festmåltider. 

Uafladeligt angreb Russerne med deres Jakovlev Jagere (Jak 9) og spredte død og ødelæggelse over vejen. 

En gang imellem kunne de se bombenedslag i nærheden, der blev efterfulgt af nogle hule drøn. 

Bare de ikke rammer os! Kunne hun tænke. 



Og det var netop hvad de gjorde. Hun sad og kiggede nervøst ud af forruden, da hun pludselig opfattede et 

lysglimt og hørte et højt brag. 

  

Der var noget der kildede hende i næsen. Hun ville fjerne det med den ene hånd, men opdagede, at det kunne hun 

ikke.  

Der lå noget tungt hen over hendes arme, så hun ikke kunne røre sig. 

Hun tvang sine øjne til at åbne sig, og kiggede direkte ind i Chaufførens Brustne blik. 

At han var død behøvede man ikke en sygeplejerskeuddannelse for at kunne se. 

Hun rykkede sine arme fri og rejste sig op. Hun rystede over hele kroppen, kunne hun mærke, men var ikke i 

stand til at beherske det.  

Omkring hende herskede der død og ødelæggelse. 

Det var som Dantes Inferno i fjerde potens. 

Alt var kaos. Vejen havde fået en fuldtræffer, der havde smadret alt, hvad der stadig var at smadre. 

Bussen lå i grøften, blæst derned af lufttrykket. Den havde adskillige store huller i siden efter Granatsplinter.  

Taget fra Bussen var blæst et godt stykke ind på marken ved siden af.  

Der lå et par døde køer nærheden, men hun kunne ikke sige om det var Bustaget der havde slået dem ihjel, eller 

Bomben. 

  

Hun satte sig på et træ der var blæst omkuld af lufttrykket, og tog sine hænder op for ansigtet, og begyndte at 

græde.  

Efter et stykke tid kunne hun mærke, at den ukontrollable rysten langsomt forsvandt, og hendes gråd stilnede af.  

Da hun kiggede på sin hænder fik hun et chok. De var fyldt med blod. 

Hun rejste sig, og gik hen til Bakspejlet på Bussen. Hun kiggede sig i spejlet, og det beroligede hende straks.  

Hun havde en lille flænge i panden, der ikke betød noget, den gav bare en masse blod. 

Hun tvang sig selv til at kigge ind i bussen. Lægen og den anden Sygeplejerske lå på gulvet, og hun kunne se, at 

de var døde.  

For en sikkerheds skyld tog hun alligevel deres puls. 

  

Da hun havde gjort det, tog hun Lægens taske og gik op på vejen igen. 

Det var først nu, at hun fik tid til at koncentrere sig om sine omgivelser. 

Der var en skarp ubehagelig lugt af sprængstoffer. 

Hun hørte skrig og gråd – og stemmer der prøvede på at berolige. 

Nogle familier var blevet udslettet, andre halveret. 

Hun tog lægetasken og gav sig til at yde førstehjælp, først og fremmest til Børnene, men også til de hårdest 

medtagne, af de voksne. 

Flere gange måtte hun tilbage til Bussen og hente flere forbindingsstoffer, selv om hun ikke kunne lide det.  

I kraft af sin uddannelse var hun vandt til at se døde mennesker, men det var mennesker som hun ikke kendte.  

Chaufføren, Lægen og den anden Sygeplejerske havde hun trods alt kendt, siden de forlod Sverige for nogle dage 

siden. 

Den uendelige strøm af mennesker og gods fortsatte til hen under aften, hvorefter den stilnede af. 

Af en eller anden grund. De sårede var bragt videre på allehånde køretøjer, og de døde blev liggende til senere 

opsamling. Eller Begravelse. 

Og Ingrid benyttede den relative stilhed til at gøre sin egen stilling op. 

  

Jeg er sulten! Tænkte hun, jeg har overhovedet ikke fået hverken vådt og tørt siden morgenmaden. 

Hun måtte igen en tur ned i Bussen for at proviantere.  

Bussen var spækket med alt muligt Proviant som havde været beregnet til de fanger, som de skulle afhente. 

Hun lavede lidt kogekaffe på spritapparatet, og pakkede en af nødhjælpspakkerne op. 

Den var fyldt med ene gode Danske sager.  

Det meste var fyldt med Proteiner og Vitaminer, da man gik ud fra, at det var det, som 

Koncentrationslejrfangerne havde brug for. 

Der var også slik og Chokolade.   

Da hun havde spist, kunne hun mærke, at trætheden overmandede hende. 

Jeg må ikke sove nu! Tænkte hun, hvis jeg ligger mig til at sove, mister jeg følingen med, hvad der sker.  

Jeg bliver ved Bussen, og lader skæbnen råde. 

Den sidste time havde hun hørt en mærkelig rumlende lyd, der blev højere og højere. 

Det var næsten blevet mørkt, da hun fandt ud af hvad det betød. 



  

Hun var ved at dække tæpper over de døde fra Bussen, da larmen pludselig intensiveredes. 

I vejsvinget længere nede af vejen kom der pludselig en Tank til syne. 

Og bag ved den, en anden, og bag ved den, endnu en.  

Og sådan blev det ved hele natten. Ikke bare Tanks, men alle slags køretøjer der hører til en moderne hær.  

Det er ikke så sært at Tyskerne tabte krigen! Tænkte hun. 

Ikke ’en værdigede hende et blik. 

Der var heller ikke meget tilbage af den gamle Ingrid, som havde været klassens mest omsværmede pige i 

Gymnasiet.  

Hun var stadigvæk fyldt med blod i hovedet, og hendes lyseblå uniform var så snavset at man ikke kunne se hvad 

den oprindeligt havde været.  

Hun ville have sovet i Bussen, men kunne ikke få sig selv til det, da hun kom i tanker om de døde.  

I stedet for, hentede hun nogle tæpper og redte en slags seng, hvor hun sad og lænede sig op af Bussen. 

Efter at den regulære hær havde passeret, kom alt det, der også hører til en hær. 

  

Ingeniør tropper, Trænregimenter, Staben - og et utal af andre funktioner. 

Ingrid havde opgivet at få mere søvn, så hun havde rejst sig, og stod tavst og kiggede på de forbipasserende. 

Pludselig standsede en Stabsvogn op. 

Døren i passagersiden blev åbnet, og en Officer steg ud. Med en bydende bevægelse kaldte han hende hen til 

bilen.  

Han så nærmere på hende, og med et udtryk af ubehag, pegede han om bag i bilen, og derefter på hende.  

Mine papirer! Sagde hun på Engelsk – mine papirer er i Bussen. Da Da! Sagde han.  

Hun løb over til Bussen, tog sin lille Håndtaske med papirer og pas i, og satte sig på bagsædet hos den Russiske 

Officer og hans Chauffør  

Det eneste hun kunne se af de to mænd var deres hoved og skuldre, fordi det eneste hun havde at sidde på, var et 

par militærtæpper.  

Resten af pladsen var optaget af militære ting og personligt udstyr. Og våben selvfølgelig.  

Hun kendte ikke de Russiske distinktioner, så hun vidste ikke meget om hvad rang han havde.  

De var begge to lige gamle kunne hun se. Omkring tredve. 

De var vagtsomme hele tiden, især når de kørte igennem byerne. 

Selv om der hang hvide og røde flag ud af vinduerne, kunne der sagtens sidde en snigskytte på taget af et hus. 

  

20 Kilometer uden for Berlin, drejede Chaufføren fra til venstre, og fulgte en vej der gik i en blød bue uden om 

Berlin.  

Det opdagede Ingrid ikke, for da var hun for længst slumret ind. 

Da hun ikke kunne se noget, havde hun lagt sig ned på tæpperne i bunden, for at slappe af. 

Hun kunne godt mærke, at hun ikke havde sovet i 24 timer. 

Lyden af bilens brummen og de to mænds dybe stemmer og lavmælte snak, dyssede hende snart hen.    

Omkring hovedvejen til Stettin, drejede Chaufføren igen fra, denne gang til venstre. 

De kørte et par kilometer på en grusvej, inden de kom til deres mål. En Militærlejr, der var mørkelagt.   

Ingrid vågnede ved, at der var ’en der lyste hende i ansigtet. Da hun fik øjne, kunne hun se, at det var en 

bevæbnet Soldat.  

Han havde et stort regnslag på, der næsten nåede ned til jorden. 

Det var begyndt at regne kunne hun se, og alene tanken om at komme ud i regnvejret og den friske luft gjorde 

hende opstemt.  

En anden Vagtpost stod og talte med Officeren gennem bilvinduet.  

Efter at have gransket deres papirer, og godkendt dem, pegede han på Ingrid og sagde et eller andet til Officeren 

på Russisk. 

Han pegede på hendes flænge i panden, hvorefter Vagtposten slog hælene sammen og gjorde Honnør.  

Hun nåede lige, at se det sjofle grin han havde på. 

Hun havde selv tænkt på det samme. Gad vide hvad de ville hende?   

  

Det var en stor teltlejr. Denne teltlejr havde huset den mobile Kommandocentral - der nu var blevet overflødig.  

Lejren var ved at blive forladt, da staben flyttede til Berlin.  

Chaufføren læssede først Officeren af. Han forsvandt ind i det eneste telt der var lys i, med en Mappe han tog bag 

ved Ingrid. 

Få meter derfra, drejede Chaufføren bilen ind i en lille Lund. Der stod to telte – et stort og et lille.   



Han gik om og åbnede døren for hende, og hjalp hende ud. Han gjorde tegn til hende om at følge med.  

Hun begyndte så småt at mærke lidt panik. Hun havde aldrig kendt mænd på den måde, og hun kunne sagtens 

vente, indtil den rette dukkede op. 

Der skete imidlertid ingenting, han åbnede bare teltdøren, og sagde et eller andet, til ’en der stod indenfor.  

Denne person vinkede hende nærmere, og det var først da hun kom tæt på, at hun så, at han var læge. 

  

I løbet af ingen tid havde han renset og behandlet hendes småskrammer, hvoraf den i panden var den værste.  

Og den var ikke særlig slem, og den blev syet med fem sting.  

Da Ingrid havde takket lægen, fulgtes hun med chaufføren, til det lidt større telt, hvor Officeren i mellemtiden 

var dukket op.  

Han hilste venligt på hende. På Engelsk. 

Kan du tale Engelsk! Spurgte hun himmelfalden. 

Min mor er Amerikaner! Sagde han. Han rakte hånden frem mod hende, og sagde – jeg hedder Igor - Igor 

Stravinsky.  

Han afbrød pludselig sig selv, her står jeg bare og snakker, du vil garanteret gerne i bad!  

Badet var et militærbrusebad - en simpel konstruktion, men yderst effektiv. 

Den eneste ulempe det havde, var, at der kun var koldt vand i lærredsspanden, som udgjorde bruseren.  

Ingrid var ligeglad, hun ville have taget bad i isterninger hvis det skulle være. 

Da hun var færdig med badet, og havde tørret sig, gik hun hen til teltdøren, som hun lindede lidt. 

Jeg har ikke noget tøj! Sagde hun ud gennem sprækken.  

Et øjeblik! Sagde Igor, men du må altså klare dig med det vi har, vi ikke var forberedt på Kvindebesøg.  

Den sidste replik oversætter han til Chaufføren, som griner sammen med ham. 

  

Et øjeblik efter kommer der en arm til syne gennem sprækken, med tøj til hende. 

Det var det mindste jeg kunne finde! Sagde han. Staben er jo ved at etablere hovedkvarter i Berlin her efter 

krigen.  

Efter krigen? Spurgte hun, er den da holdt op.  

Så godt som! Sagde han, der er dog enkelte små lommer af Tyske soldater der stadig kæmper, men det er ikke ret 

mange. 

Sverige! Tænkte hun, jeg er på vej. 

Hun kiggede på tøjet han havde rakt ind til hende, det var ganske rigtigt for stort, især underbukserne.  

Der var gylp i dem, og de nåede næsten ned til knæerne.  

Der var selvfølgelig ingen BH men det brugte hun alligevel ikke, eller i hvert fald sjældent. 

Bukserne kunne også gå an, bortset fra, at de var lidt for lange.  

Det eneste der passede perfekt var skjorten, der endda fremhævede hendes kvindelige former. 

Hun slog teltdugen til side, og trådte ind til de andre. Chaufføren var ved at lave mad ved det lille feltkøkken - 

og Igor sad og studerede nogle papirer.  

De vendte sig begge to om mod hende, og deres reaktion var nogenlunde den samme. De tabte begge kæben af 

ren forbløffelse. 

(Han fortalte hende senere, at det var i det øjeblik, da hun trådte ind, at han blev forelsket i hende) 

    

Som mange svenske piger var hun blond. Hun var høj og slank, og hun lignede faktisk sin navnesøster en hel del.  

Det eneste der skæmmede en lille smule var det store plaster hun havde i panden, men det var kun et spørgsmål 

om tid - 

så kunne man næsten ikke se det mere.  

Hendes former fejler heller ikke noget! Sagde Igor til sig selv.  

Da herrerne havde taget sig sammen, sagde Igor - skal vi spise, jeg tror nok, at der er mad! 

Da de havde spist – i dyb tavshed – bredte der sig en veltilfreds stemning omkring bordet. 

Undskyld! Sagde Ingrid, jeg har slet ikke præsenteret mig endnu. 

Jeg hedder Ingrid Bergman – nej ikke hende! Sagde hun hurtigt. Bergman er ligeså almindeligt i Sverige som 

Stravinsky er i Rusland.  

Han lo. Jeg er sygeplejerske, og jeg var på vej til en lejr lidt uden for Berlin for at hente Danske og Norske 

Fanger hjem til deres lande.  

Vores Bus blev ramt af en bombe, men det så du jo selv.  

Jeg havde været på stedet hele dagen før, og ydet førstehjælp, med de små midler jeg havde til rådighed.  

Natten var ikke god! Sagde hun, og for første gang siden Bomben, kunne hun mærke, at bevægelsen kom op i 

hende.  



Hun fik tårer i Øjnene, og kunne ikke undertrykke en lille snøften.  

Igor rakte hende et stort militært Lommetørklæde med Monogram på, og lagde trøstende sin hånd oven på 

hendes.  

Hvor er han rar og sympatisk tænkte hun - hans hånd var varm og blød og medfølende.  

Hun tog sig sammen, og sank klumpen hun havde i halsen, hvorefter hun fortsatte.  

Min far er Overlæge og min mor er sygeplejerske ligesom jeg selv. Jeg har en Lillebror – en lille efternøler på 

14.  

Han drømmer om at blive en kendt Filminstruktør – han hedder Ingmar Bergman ligesom min far.  

Og så ved i alt om mig! Sagde hun smilende. 

Igor opdagede pludselig, at han stadigvæk sad med Ingrids ene hånd i sin. Han tog hånden til sig med en fjoget 

mine.  

Undskyld! Det var ikke meningen at… Han fuldførte ikke sætningen. 

  

Hvad går der af mig! Tænkte han, jeg er begyndt at opføre mig som en komplet idiot. 

Han kunne se, at Chaufføren også sad og slugte hende med øjnene, fuldstændig tryllebundet. 

Han følte allerede en svag jalousi, selv om hun ikke på nogen måde var hans. 

Skal du ikke ’ha vasket op! Sagde han til Chaufføren. Og bagefter kan du holde fri.  

Han lavede et kast med hovedet - mod døren. Chaufføren rejste sig øjeblikkelig, og gik i gang med at vaske op.  

Ingrid rejste sig, og gik hen og tog viskestykket, ligesom hun gjorde derhjemme, og i løbet af ingen tid skinnede 

det hele. 

Chaufføren gjorde honnør for Igor, og Ingrid fik et lille buk, og derefter forsvandt han ud i natten. 

  

Ingrid havde siddet og kigget på Igor engang imellem. Han var et hoved højere end hende, havde hun set. Mindst 

190! Tænkte hun.  

Han havde et stort og fyldigt mørkt hår, som han døjede med at tæmme. Han var mørklødet, og hans næse var en 

lille smule krum.  

Han lignede ikke en almindelig Russer. Han havde flotte hvide tænder, og dertil et lille overskæg. 

Han var bredskuldret og muskuløs, og ydermere havde han varme brune øjne.  

Veninderne fra sygeplejeskolen ville gå ud af deres gode skind, hvis de så det her! Tænkte hun.  

Dengang han havde lagt sin hånd oven på hendes, var der løbet en varm og god fornemmelse igennem hendes 

krop.  

Ham kunne jeg godt gå hen og forelske mig i! Tænkte hun, men det går ikke, du skal hjem Ingrid. 

  

Hvad med dig! Sagde hun, hvem er du så? 

Du har hørt mit navn! Sagde han – Igor Stravinsky – og nej, jeg er ikke engang i familie med ham. 

Stravinsky er ligeså almindeligt i Rusland, som Bergman er i Sverige! Sagde han smilende. 

Jeg er kurer for Hæren, men laver også visse andre ting som jeg ikke kan komme ind på endnu. 

Vi kom for øvrigt fra de allieredes hovedkvarter på Lüneburger Heide, da vi stødte på dig. 

Jeg vidste godt, at du højst sandsynlig var Svensk! Sagde han, vi var underrettet om, at i var i området.  

Jeg har aldrig set nogen se så fortabt ud, i hele mit liv! Grinede han. 

Hun tjattede ham på armen – du var heller ikke selv for god! Sagde hun, du lignede ’en der skulle kaste op, da du 

så mig.  

De kom begge to til at grine.  

Ved du hvad! Sagde han, jeg har en flaske Vodka et eller andet sted, trænger vi ikke til et eller andet.  

I Berlin har de været fulde i dagevis, så kan vi vel også tage et enkelt glas. 

Jeg laver også lige et kop kaffe. 

  

Da han havde gjort det, satte han sig igen over for Ingrid. 

Han skænkede en velvoksen Vodka op til dem begge, og derefter skålede de med hinanden. Efter Russisk skik 

bundede de. 

Den var ikke så stærk som hun havde frygtet, men hun kunne alligevel godt mærke den hele vejen ned i maven. 

Ved du hvad! Sagde han, jeg kunne godt tænke mig at høre om alle dine oplevelser fra i kørte ind i Tyskland.  

Jeg ved godt, at du er sygeplejerske, men i ser jo slet ikke, sådanne ting til daglig. 

Nej det gør vi gudskelov ikke! Sagde hun, i begyndelsen var jeg også lige ved at dø af skræk - 

men til sidst tænkte jeg, at de bare kunne skyde mig, hvis de ville.  

Jeg havde set så mange skrækkelige ting, der kunne simpelthen ikke ske noget værre. 

  



Og så fortalte hun sin historie.  

Om turen ned igennem Danmark, hvor folk stimlede sammen, hvor de kom frem, og råbte hurra. 

Folk så glade ud, og ænsede tilsyneladende ikke de få Tyskere, hun havde set i gadebilledet. 

Alle vidste at krigen var slut, og der var ingen grund til at risikere liv og lemmer her til sidst. 

De kørte i en stor bue uden om Hamborg, men var ikke længere væk, end at de kunne se, at den var bombet 

tilbage til stenalderen.  

Efter Hamborg satte vi Kursen mod Berlin. Vi skulle dog ikke helt til Berlin, men kun til en by der hedder 

Neuruppin.  

Ikke i selve byen, men en lille landsby lidt uden for. 

Men det nåede vi altså ikke! Sagde hun med sørgmodig stemme. 

Er der mere Vodka! Sagde hun. Undskyld! Sagde han. Han havde siddet og kigget forelsket på hende, under 

hendes beretning.  

Han skænkede et par velvoksne glas op, og skålede. 

  

Den næste times tid lod han hende bare snakke. Han kunne mærke, at hun havde mange ting der skulle have ud 

af systemet.  

En gang imellem skænkede han en Vodka op til dem, men ellers sad han kun og lyttede.  

Denne kvinde kunne jeg lytte og se på i mange tusinde år, sad han og tænkte. 

Der skulle selvfølgelig meget mere til at chokere ham, end hendes oplevelser, han havde trods alt været i krig fire 

år nu - 

men han kunne ikke lade være med at føle den dybeste medfølelse med hende. 

  

Og så mødte jeg dig! Sagde hun smilende, og fra nu af kender du selv resten. Skal vi skåle. 

Jeg er glad for at jeg mødte en Russer, og ikke en Tysker! Sagde hun. 

Jeg er ikke engang rigtig Russer! Sagde han lidt efter, jeg er Hviderusser og kommer fra Minsk. 

Fortæl lidt om dig selv! Sagde hun, du har snart fået hele mit liv på en Sølvbakke. 

Så er du også selv ude om det! Sagde han, jeg skal lige ud og tisse først, og så mener jeg, at jeg har en flaske 

Vodka et eller andet sted. 

Ingrid var fuldstændig ør i hovedet, men det kunne ikke være Vodkaen! Tænkte hun, den har jeg jo dårlig rørt.  

Jeg er forelsket for første gang i mit liv. Fy Fan hvor er det dejligt. 

Igor kom ind, og fandt selvfølgelig Vodkaen med det samme.  

Mens jeg stod og tissede! Sagde han, stod jeg og lyttede til de lyde der altid er om natten. 

Du ved - ugler og den slags. Og ved du hvorfor jeg kunne høre dem. Det skyldes selvfølgelig, at der ikke er krig 

mere.  

Det er først når de ikke er der, at man lægger mærke til dem.    

Han åbnede den ny flaske Vodka og hældte op. Hvad vil du gerne høre? Spurgte han. 

Alt! Sagde hun.  

  

Min far er Musikprofessor ved Musikkonservatoriet i Minsk, og min mor går hjemme! Begyndte han. Dvs.  

De har været i Moskva hele krigen, da de nåede, at flygte før Tyskerne kom. 

Det er meningen, at de flytter tilbage til Minsk så snart, som det er praktisk mulig.  

I modsætning til dig, har jeg tre søskende, to søstre der går i skole, og så har jeg en lillebror, der går i vores fars 

fodspor som Klavervirtuos.  

Han er faktisk rigtig god! Sagde han. 

Hun fornemmede en svag misundelse bag hans ord. Har du selv spillet klaver!? Spurgte hun. 

Jeg spillede indtil jeg var atten, men fandt ud af, at jeg simpelthen ikke var god nok. 

Jeg kunne også høre, at min lillebror, i en alder af 14 år, for længst havde overhalet mig rent teknisk.   

Men ved du hvad! Sagde han, jeg har fundet min rette hylde.  

Ser du – jeg har altid været glad for at læse, og jeg var så heldig at vi boede næsten lige ved siden af den største 

Bog Antikvariat i Minsk.   

Allerede fra barnsben kom jeg i butikken, hvor jeg hurtigt blev gode venner med indehaveren, Stanislav Bubka.  

Hør - vi skal have en mere! Sagde han, man bliver så tør i halsen, når man snakker. De lo begge. 

  

Efter at have drukket ud - fortsatte han sin historie. 

Jeg startede selvfølgelig med at købe børnebøger og den slags. Senere blev jeg opslugt af Rejsebeskrivelser, og 

Arkæologi.  



Takket være min Amerikanske mor talte og læste jeg Engelsk, så jeg var også interesseret, hvis Bubka havde fået 

noget litteratur på Engelsk. 

Min far er uddannet på Musik konservatoriet i New York, og der mødte han min mor.  

Han kunne ikke finde sig til rette i Amerika, og emigrerede den anden vej, hvis man kan sige det!  

Han kom aldrig rigtig i gang med Solist karrieren, da Amerika vrimlede med dygtige pianister. 

Et stykke tid underviste han sammen med min mor, der spiller Violin. 

Da han så hørte, igennem en ven, at der var slået en ledig stilling op som Musikprofessor i hans fødeby Minsk, 

behøvede han ikke så lang betænkningstid.  , 

Han overtalte min mor, som oprindelig kom fra Italien, til at give det en chance nogle år, da de altid kunne tage 

tilbage til Amerika igen, hvis det fejlede. 

Hun kom hurtig til at elske livet i Minsk, og besluttede sig til, at blive gammel i byen. 

Men så kom den forbandede krig. 

   

Ingrid der havde siddet og fordybet sig i hans ansigt, kom tilbage til virkeligheden med et sæt. 

Han kunne ikke lade være med at grine, da han så hendes befippelse. 

Hun slog ham igen på armen og sagde, skal vi aldrig ’ha en Vodka, jeg er tørstig. 

Han skænkede beredvilligt op i glasset. 

Det var dog utroligt! Tænkte hun, det der glas hører ikke til det mindste, og jeg kan overhovedet ingenting 

mærke.  

Hun fnisede pludselig – undskyld! Sagde hun, jeg syntes bare, at du er så sød. 

Han kiggede alvorligt på hende. Ved du hvad! Sagde han, jeg blev forelsket i dig med det samme, da jeg så dig 

komme ind fra badet.  

Gjorde du? Spurgte hun, og rødmede lidt. 

Ja det gjorde jeg, og det er jeg forfærdentlig glad for!   

Hvis jeg skal være helt ærlig, syntes jeg, at du var dum, da jeg mødte dig første gang, du kiggede på mig, som 

om jeg havde pest! Sagde hun.  

Han kiggede drillende på hende. Du lignede også ’en der havde Pest! Lo han. 

Hun slog ham igen på armen – denne gang hårdere.  

Han tog fat i hendes i hendes håndled, og trak hende blidt op af stolen, og ind over det lille bord imellem dem.  

De kiggede hinanden dybt ind i øjnene.  

  

Hun havde rødmende fortalt ham – inden - at hun var Jomfru.  

Han havde været utrolig hensynsfuld og forstående under akten, og hun følte sig så lykkelig som ingensinde før.  

Det havde været nøjagtig som hun havde ønsket, og drømt om. Hun var selvfølgelig ikke helt uden erfaringer, da 

hun Onanerede som de fleste andre.  

Der var også et par unge mænd hun var gået temmelig langt med. Men aldrig over grænsen.  

Hun havde en intuitiv fornemmelse af, at den oplevelse ville hun dele med den, hun skulle dele resten af livet 

med.   

Så hun gav sig hen, og nød det i fulde drag. 

Senere - da de lå på sengen og røg en Cigaret, fortalte han lidt mere om sin baggrund, og sine fremtidsplaner. 

Jeg blev indkaldt til hæren i 1941 i en alder af 26. efter en særdeles hård grundtræning var vi en del der blev 

udvalgt til videre træning på en Kaserne der lå i Sibirien.  

Det var en slags Sabotørskole, og der lærte vi alt om sprængstoffer, og sabotagehandlinger.  

Jeg har endda en Faldskærmsuddannelse. Jeg har godt nok aldrig brugt den - men det kan da være - her efter 

Krigen.  

Han prikkede hende i siden, og grinede. Det gør du ikke! Sagde hun, du bliver her hos mig. 

Der i Sibirien! Sagde han lidt efter, det er det mest dødssyge sted jeg nogensinde har opholdt mig. 

Dårlig mad – dårlig indkvartering – ingen orlov, og så det værste, ingen Kvinder.   

Nåå! Sagde Ingrid, det var synd. Hun trykkede et kys på hans mund, et kys som han gengældte. 

  

Lang tid efter.  

Nu regner jeg ikke med, at du er Svensk Spion! Sagde Igor. Men hvis du var, er du den sødeste jeg har mødt.  

Men det kan også være lige meget nu, da Krigen gudskelov er slut.  

Jeg har nu ikke været Spion, men Agent. Typisk har jeg bragt hemmelige Dokumenter og andre ting over 

grænserne.  

Både de autoriserede og de uautoriserede grænser. Jeg har også været med til større aktioner hvor flere af mine 

kolleger var med.  



Kurertjenesten kom ved en tilfældighed, da nogen kiggede i mine papirer, og opdagede, at jeg foruden Russisk 

også talte Engelsk. 

Jeg kunne også gøre mig forståeligt på Fransk. Vores Kokkepige var Fransk! Sagde han forklarende. 

Jeg vil da heller ikke påstå, at jeg har kedet mig et sekund. Jeg har stort set været ’på hele tiden.  

Og hvis jeg ikke havde haft det her arbejde havde jeg jo heller aldrig mødt dig. 

Han vendte hovedet og gav hende et kys – et kys som hun gengældte. 

  

Lang tid efter.  

Jeg har for øvrigt næsten lige været i Minsk på Orlov! Sagde han, helt oplivet.  

Han følte sig i høj grad ovenpå. Han elskede hende, og han var nødt til at fortælle hende om sit liv.    

Af vores hjem var der ikke meget tilbage, men hvis du havde været vågen en halv time før vi kom til lejren ville 

du have set alle de Tyskere, der nu marcherer mod øst igen - 

og de får rigeligt at gøre de næste mange år, med at bygge Rusland op igen. 

Det var for øvrigt ikke det, jeg ville fortælle dig. Jeg gik en tur i mit gamle kvarter, for at se, hvor slemt det stod 

til.  

Det hus jeg allerhelst så uskadt, var Stanislav Bubkas Bog Antikvariat. 

Og det var den næsten. Der manglede kun en lille del af taget. Stanislav Bubka sad foran forretningen, på en 

gammel stol, og nød de sidste stråler af Solen. 

Vi omfavnede hinanden længe og inderligt.  

Bubka var faldet af på den, kunne jeg se.  

Han lignede ’en der var ældre end halvfjers. Vi gik ind i butikken, og Bubka låste omhyggeligt døren inden han 

gik ud i baglokalet. 

Der rumsterede han lidt rundt kunne jeg høre. Lidt efter råbte han, kom bare indenfor, jeg har gjort plads til os!  

Da jeg trådte ind, forstod jeg hvad han mente.  

Hele baglokalet var fyldt op med bøger fra gulv til loft, endda i flere lag. Udover bøgerne var der lige plads til et 

lille bord og to stole. 

Det var der han sad og Katalogiserede bøgerne, inden de kom ud i forretningen, så der var et eller andet der 

tydede på, at han var kommet bagud. 

Vi satte os, og Stanislav skænkede en velvoksen Vodka op til os.      

Vi venter lidt med mig! Sagde jeg, jeg har bare været i Hæren, og det er ikke så spændende. 

Igor vendte sig om mod Ingrid og kiggede kærligt på hende. Jeg troede du sov! Sagde han. 

  

Bubka havde klaret sig nogenlunde igennem Krigen! Fortalte han.  

Han småsultede som alle andre, og indimellem havde han da lyst til, at opgive de hele og lægge sig til at dø.  

Paradoksalt nok, havde han en del Tyske kunder. De havde en større Garnison i byen med mange tusinde mænd. 

En Officer var tilfældigvis kommet forbi, og det varede ikke længe inden han fik følgeskab, af andre Officerer.  

Jeg indrømmer gerne, at jeg tit doblede prisen når jeg handlede med Tyskerne! Sagde han, og lo lidt for sig selv.  

Han så ned i bordet - min kone er død! Sagde han pludselig. 

Jeg havde ventet på, at han skulle sige det. Hun havde hjulpet ham i forretningen i næsten 40 år. 

Jeg kunne ikke huske bare ’en gang, hvor hun ikke havde været til stede i forretningen. 

Hvad skete der! Spurgte jeg. Noget ganske udramatisk! Sagde han.  

Hun blev kørt over af en Sporvogn. Kalder du det for udramatisk! Sagde jeg.  

I forhold til hvordan man ellers kan komme af dage, i disse tider, var ulykken aldeles udramatisk! Sagde Bubka.   

Jeg måtte give ham ret, selv vores egen hær har flere våben der kan gøre ondt på enhver Fjende. 

Nåh! Lad os få en Vodka mere! Skål sagde han, da han havde skænket op. 

Ved du hvad! Sagde han, da han havde hostet færdig. Han kiggede på flasken. Gad vide hvordan det sprøjt er 

blevet lavet.  

Han kiggede over på mig. Jeg tænker alvorligt på at sælge forretningen! Sagde han pludselig, er det ikke noget 

for dig. 

Jeg kiggede himmelfalden på ham. Hvad skal den koste? Spurgte jeg, inden han kunne nå at fortryde.  

  

Igor vendte sig forsigtigt om, og kiggede kærligt på Ingrid.  

Under den sidste del af sin fortælling kunne han mærke, at hendes åndedræt blev dybere og dybere.  

Han var nødt til at fortælle hende i morgen, at han havde købt Antikvariatet af Bubka.  

Forsigtigt gjorde han sig fri af hendes arme, og rejste sig op. Han satte sig hen til bordet i al sin nøgenhed, og 

skænkede en Vodka op.  



Han sad og betragtede hende, mens han drak. Da solens første stråler lyste ind af det ene lille vindue i teltet, var 

flasken tom.  

Så forsigtigt som muligt – for ikke at vække hende – kravlede han tilbage i sengen. Han gav hende et kys på 

kinden, og lagde sig til at sove.   

  

Han vågnede næste morgen ved, at det lugtede af kaffe. Han strakte sin arm ud for at mærke om hun stadigvæk 

var der.  

Det var hun ikke. Han åbnede langsomt øjnene på klem, og så, at hun stod ved det lille Feltkøkken og gjorde klar 

til morgenmad.  

Det eneste hun havde på, var militærskjorten. 

Hun ved garanteret ikke selv, hvor sexet hun ser ud! Tænkte han, hun gik bare rundt i sine egne tanker og laver 

det hun plejer, at gøre om morgenen. 

Hun har i hvert fald ikke underbukserne på! Tænkte han, de går helt ned til knæerne. 

Han blev pludseligt grebet af begær efter Ingrid, et begær der næsten gjorde fysisk ondt. 

  

Hun vendte sig om og så, at han var vågen. God morgen Elskede! Sagde hun, har du sovet godt, det har jeg.  

Hun kom æggene ned i vandet, og kiggede på sit armbåndsur. 

Det var godt du vågnede nu, der er morgenmad. Hun gik hen til sengen for at gi ham et kys.  

Han tog fat i hende, og prøvede at trække hende ned til sig.  

Vent nu til efter morgenmaden! Sagde hun, jeg er lige ved at dø af sult, og desuden vil jeg også have et bad først. 

Lidt efter sad de og spiste morgenmad sammen for første gang. Igor var helt nøgen. 

Og Ingrid havde bare militærskjorten på. Skal du ikke ’ha lagt den ’der ned! Sagde Ingrid, og fnisede, du må 

hellere blive siddende, ellers vælter du bare bordet. 

Min pik fører sit helt eget liv for tiden, jeg har slet ingen kontrol over den! Sagde Igor. 

Hun grinede højt, og hjerteligt. Da de havde grinet færdig, sad de og kiggede hinanden ind i øjnene. 

Ved du hvad! Sagde hun, det her med, at vi to skulle møde hinanden, på en sønderslået landevej i Østtyskland, 

det er det bedste, der nogensinde er sket i mit liv.  

Jeg føler helt ind i mit hjerte, at du er manden i mit liv, og jeg elsker dig. 

Igor kunne mærke, at tårerne pressede sig på. Vil du følge med mig til verdens ende! Spurgte han. 

Ja! Sagde hun.  Du kan lige vente dig, til jeg har været i bad! Sagde han. Hun fnisede igen. 

  

Der var pludselig en, der sagde noget på Russisk udenfor. Hun genkendte Chaufførens stemme. 

Igor sagde et eller andet til ham, og hun kunne høre, at han forsvandt. 

Jeg gav ham fri et par dage! Sagde Igor, men det havde jeg nu gjort alligevel, da det meste af hæren stadigvæk 

fejrer sejren.  

Soldaterne har fundet et kæmpelager af snaps, af et udenlandsk mærke ved navn Rød Ålborg – er den ikke fra 

Sverige, for øvrigt?  

Nej den er fra Danmark! Sagde hun - en afskyelig drik, men det er den mest populære smuglervare i Sverige, 

men må jeg så ’be om en Vodka. 

Snapsen forsinkede faktisk fremrykningen med et par dage, men deres overordnede har åbenbart også trængt til 

et par fridage, så soldaterne fik lov! Sagde Igor. 

Der er heller ingen der kan stoppe en hær, hvis den har besluttet sig for, at få en brandert på. 

Nu går jeg i bad! Sagde hun. Hun rejste sig, og begyndte at tage ud af bordet. Du må hellere blive siddende! 

Sagde hun drillende. Bare den da ikke er syg.  

Hvis den er, så er det jo godt, at du har en frisk sygeplejerske i huset.  

Skulle du ikke i bad! Sagde han, og klaskede hende blidt bagi. 

Mens hun var i bad, sad han ligeså stille og glædede sig over tilværelsen. De kunne blive her nogle uger endnu, 

da lejren foreløbig blev stående.  

Det værste var - at fortælle hende - at han stadigvæk skyldte Hæren 6 måneder, og dem slap han ikke for, det 

vidste han.  

  

Lang tid senere. 

Der er noget jeg er nødt til at fortælle dig! Sagde han pludseligt. Det gav et lille sæt i hende, og han kunne 

mærke, at hun drejede hovedet og kiggede på ham.  

Er du gift? Spurgte hun, med en anelse frygt i stemmen. Nej! Sagde han, men jeg er gift med den Røde Arm’e 6 

måneder mere. 

Sikkert ikke mere som Agent, men derimod et lille job hvor jeg kan bo hjemme, sammen med dig. 



Men jeg ved ingenting! Sagde han efter en lille pause.  

Jeg var lige ved at tro, at du skulle til at fortælle mig, at du var gift, og havde tre børn, og med svigerforældre og 

alting! Sagde hun.  

Tre børn er for øvrigt det, jeg altid har ønsket mig, de to ældste skal være piger, til sidst kommer der så en lille 

dreng. 

Og han bliver selvfølgelig  forkælet af sine storesøstre, og snotforkælet af sin bløde far! Sagde hun drømmende.  

Hvad er nu det, hvorfor har du rejst et telt på maven, skal du til at lege Cirkus? Spurgte hun.  

Hmm. Jeg gad vide om der er nogen inde i teltet! Sagde hun lidt efter.  

  

Noget senere. 

Jeg købte Bog Antikvariatet! Sagde han, jeg fortalte det i nat, men jeg opdagede pludselig, at du sov.  

Bubka havde mistet gnisten, efter at konen var død. Nu ville han sætte sig ned, og få læst alle de bøger, han 

aldrig havde haft tid til at læse.  

Og så ville han hver dag gå hen til sit yndlings værtshus og få sig lidt mad, og et glas skummende fadøl.  

Hans to sønner var blevet indkaldt allerede i 41. Den ene af sønnerne faldt med det samme. 

Han var så uheldig, at befinde sig i første linie, da tyskerne kom tromlende. 

Den anden blev taget til fange, og fordi han var Elektroingeniør, blev han sendt til Peenemünde, hvor han var 

med til at samle V 2 Raketter.  

(da han kom hjem fra tyskland opsøgte han Overkommandoen og tilbød dem at lave raketter – og nogle få år 

senere var han indblandet i bygningen af de første rumraketter) 

Der faldt en ned i Danmark! Sagde Ingrid, en Dansk Officer – tror jeg nok – lavede en tegning af den, og den 

blev sendt til England.  

England vidste tidligt, at der var noget på vej, de vidste bare ikke hvad. 

  

Stanislav har for øvrigt også en datter – Hun er Lærerinde på en lille landsbyskole lidt uden for Minsk.  

Under hele krigen har hun arbejdet på en stor rustningsfabrik et godt stykke Øst for Moskva. 

Der har hun drejet Granathylstre på en stor drejebænk. Nu bliver hun gudskelov snart Arbejdsløs. 

Han holdt en lille pause i talestrømmen. 

Vil du med mig til Minsk? Sagde han pludselig – jeg får ikke fred med mig selv, før jeg får spurgt. 

Du skulle se dig selv i hovedet! Grinede hun.  

Selvfølgelig vil jeg det! Sagde hun, jeg har jo sagt, at jeg vil følge dig til verdens ende.  

Ved du for øvrigt, hvad jeg fuldstændig har glemt – han rystede på hovedet – mine stakkels forældre. De må 

være ude af sig selv af ængstelse. 

Mens du lå og sov i bilen på vej her ud, tog jeg min frihed til, at kigge lidt i din håndtaske! Sagde Igor.  

Jeg lånte dine identifikationspapirer, og absolut ikke andet! Smilede han beroligende til hende. 

Kan du huske, at jeg stod af bilen da vi lige var kommet ind i lejren. Hun nikkede. 

Jeg havde en kuffert til Generalen inde i teltet, og ved samme lejlighed bad jeg om tilladelse til at sende en lille 

besked til dine forældre.  

Jeg skal derover om en halv times tid, for at se om der er kommet besked tilbage.  

Ved samme lejlighed bad jeg dem undersøge, hvad der er blevet af fangerne i skulle hente.  

De ringer eller Telegraferer til Ambassaden i Stockholm, og så er det deres problem at få beskeden frem. Det 

nemmeste er som regel bare at ringe.  

Vil du godt være bekendt, at møde frem, med sådan en bule i bukserne, for din General! Sagde hun drillende.  

Han opdager ingenting, jeg har nemlig tænkt mig, at tage et stort regnslag på! sagde Igor. 

For øvrigt vil jeg prøve at arrangere, så du kan tale med dine forældre selv, en af de nærmeste dage.  

Vi har 25 minutter endnu! Sagde Ingrid, hvad skal vi dog få tiden til at gå med. 

  

!9 minutter senere. 

Igor sprang ud af sengen, og tog tøjet på med en vis hast. Han trykkede et kys på hendes læber og hastede ud af 

døren. Ingrid gik i gang med aftensmaden. 

Han kom tilbage, præcis som maden stod og dampede på det lille bord.  

Han havde et mellemfornøjet udtryk i ansigtet, kunne hun se, og hjertet sank en smule i livet på hende. 

Er der noget galt? Spurgte hun. Nej ikke sådan rigtig! Sagde han, men jeg skal til Stettin, som Polen har fået nu.  

Det er et område som Tyskerne og Polakkerne har slåsset om, siden Stenalderen, og nu er den altså Polsk.  

Jeg tror for øvrigt også, at vi har været ude efter den, en gang imellem. 

Nåh. Jeg skal hjælpe polakkerne med at identificere, de enorme strømme af mennesker som befinder sig, eller 

snart vil ankomme til byen.  



Dem, jeg især skal lede efter, er højtstående folk inden for Partiet. Vi er selvfølgelig også på jagt efter personale 

fra Koncentrationslejrende.  

De blev som regel drevet af SS.  

Men ved du hvad skat, det er kun til Jul! Sagde han. 

Han snusede ind – Hvad har du lavet til os! Spurgte han, jeg syntes bestemt, at det lugter af Bø.. 

Bøf Stroganoff, fuldførte Ingrid sætningen. Ja det er også rigtigt. 

Hvor har du oksekød fra? Spurgte han, og kiggede mistroisk på hende.   

Fjodor - din Chauffør - var her, mens du var væk! Sagde hun. Han havde fourageret på en af gårdene der ligger i 

nærheden.  

Han havde mest fundet grønsager, men det bedste af alt, stod ude i stalden.  

Nemlig en Ko. Han havde trukket den hjem til lejren, hvor han fik en af Vagtposterne til at skyde den.  

Kokken, og en Menig, der i det civile liv var slagter, fik hurtigt parteret koen.  

Det var ellers hurtigt, som du er kommet på fornavn med min Chauffør! Sagde Igor. 

Hun grinede højt - slap nu af! Sagde hun, du ved godt, at jeg kun elsker dig. 

Undskyld! Sagde han, jeg ved godt. at jeg er barnlig, jeg skal prøve at lægge det af mig. 

Han så oprigtig brødebetynget ud. Hun gav ham et kys, og sagde! Nu spiser vi! 

Bagefter sad de og talte den slags snak, som unge forelskede mennesker altid har gjort. 

Øhh..! sagde han, jeg har helt glemt at spørge, vil du med et smut til Stettin? 

Jeg troede aldrig, at du ville spørge! sagde hun drillende, hvornår skal vi af sted. 

  

7 år efter. 
Minsk – Berlin 

  
Ingrid Bergman havde selvfølgelig set, at soldaten med det magre og markerede ansigt kiggede på hende, men 

det gjorde alle de andre soldater der var i kupeen også.  

Han kiggede ikke på nogen grim måde. Han kiggede bare. Han var klædt ligesom alle de andre, i en slags militær 

uniform, blandet med enkelte civile elementer.  

Både tøj og støvler havde set bedre dage. Meget bedre dage. Deres få ejendele kunne sagtens være i en bylt eller 

en lille kuffert. 

De var stået på, et stykke uden for Minsk på en lille Station. De var blevet løsladt af myndighederne nogle dage 

før, og var nu på vej tilbage til Das Vaterland. 

De fleste af dem havde deltaget i forsvaret af Berlin, og var ikke i tide undsluppet til den Amerikanske del af 

fronten.  

De blev af russerne, i store kolonner ført øst på, og i de efterfølgende mange år, havde de været med til at 

genopbygge Rusland.  

Obermekaniker Eberhardt Fledermaus og hans kammerater havde et stykke tid været klar over, at de skulle 

løslades, da de alle sammen havde vrøvl med helbredet.  

Eberhardt havde frost i hænderne, og et par andre genvordigheder, så Russerne vurderede, at han ikke var til 

glæde for dem mere. 

  

Tonen var en anden end dengang de drog den modsatte vej.    

Der var ingen sang og skrålen, men kun en stille glæde over, at være sluppet med livet i behold. 

Ingrid satte sig godt til rette i det ene hjørne af kupeen og lukkede øjnene.  

Hun havde rullet sin store tykke frakke sammen og brugte den til hovedpude, så hun sad nogenlunde. 

Der var ’en der spillede på sin mundharmonika et par kupeer væk. Det var fædrelandssange kunne hun høre.  

Enkelte rustne stemmer sang stilfærdigt til. Der var jo ingen grund til at genere de få russere der også var med 

toget.  

De var kun få, for selv russerne kunne godt regne ud, at ingen normaltysker kunne finde på at flygte. 

  

De sidste par uger havde taget hårdt på hende. Først begravelsen – derefter den smertelige afsked med Igors 

familie.  

Især familien havde det været hårdt, at sige farvel til.  

Efter at Igor og hun var gledet fra hinanden havde hun stadigvæk holdt forbindelsen ved lige med hans familie, 

til deres store fælles glæde.  

Hun elskede sin violinspillende svigermor, som bag sit sarte ydre skjulte en rigtig typisk Italiensk Mama. På godt 

og ondt.  



Normalt er en Italiensk Mama yderst kritisk over for deres kommende svigerdatter, da der absolut ikke er noget 

der er for godt til deres lille Dario. 

Men Guiliana overgav sig med det samme. Hun kunne sikkert se en pige der ikke forstillede sig, og opførte sig 

ganske naturligt.  

Sergei Stravinski - hendes svigerfar – kyssede på hånd for første gang i lange tider. En besynderlig fornemmelse, 

kunne hun huske så lang tid efter.  

Det var første gang, at der var nogen der havde kysset hende på hånden. 

  

Det var der hun var, når Igor ikke lod høre fra sig i flere uger.  

Når han så kom tilbage med blodskudte øjne, og snavset i tøjet, var det ikke kun Ingrids bebrejdende øjne han 

fik, men hele hans families.  

De sagde dog ikke noget, da hans humør ikke var til spørgsmål.  

Når Ingrid gik ham på klingen, påstod han, at han løste specialopgaver for Kgb. Han kunne se på ham, at han løj. 

I begyndelsen havde hun været rasende. Men så kom hun til at tænke på alle de tegn som hun havde set i tidens 

løb.  

Det startede med at hun fandt Vodkaflasker bag bøgerne i reolen. Det var dengang de stadigvæk havde 

Antikvarboghandelen.  

I stedet for at blive flov og gå til bekendelse, blev han rasende og beskyldte hende for at blande sig i hans ting. 

Han slog hende ikke ved den lejlighed, det var først senere.  

På deres første møde i teltet havde han drukket to flasker Vodka, uden at blinke med øjnene, og uden at snuble 

med ordene – huskede hun. 

Til sidst gad han dårligt nok skjule det.  

  

Hun fik ret hurtigt arbejde på sygehuset, da Rusland, som så mange andre lande manglede sygeplejersker til at 

pleje alle krigsinvaliderne.  

Det gav i det mindste ’en fast indtægt til huset. 

Den var der så sandelig også brug for.  

Bog antikvariatet blev solgt omkring 1950 da den alligevel ikke havde meget åben.  

Det meste af tiden sad han i baglokalet og drak Vodka sammen med den forrige ejer - Stanislav Bubka. 

Hvor han fik pengene fra, kunne hun ikke regne ud, men for øvrigt var hun ligeglad. 

I begyndelsen var det ikke så slemt, for da kunne han stadigvæk bære en brandert.  

Men i takt med, at der gled mere ned, forandredes totalt hans humør og psyke.  

Hun holdt fuldstændig op med at gå i seng med ham. Hvis hun altså kunne undgå det.  

Det kunne hun ikke nogle gange, hvor han nærmest tog hende med magt.  

Hun ville ikke gå så langt som til sige, at hun lukkede øjnene og tænkte på fædrelandet, men hun fandt ud af, at 

de følelser hun havde næret for Igor, nu var ikke eksisterende. 

Den sidste gang han voldtog hende, var også den sidste gang hun så ham, inden hun og familien samledes om 

kisten i Moskva.  

Kort tid efter at butikken var solgt forsvandt Igor endeligt. 

Efter en rådslagning med Stravinskis flyttede Ingrid ind på det værelse som Igors lillebror klavervirtuosen Fjodor 

Stravinski havde boet.  

Han havde allerede i flere år studeret i Moskva, og det officielle musikmiljø ventede sig meget af ham. 

  

På en måde havde hun det godt i Minsk. Den virkede næsten sydlandsk på hende.  

Slet ikke som Sverige. Svenskerne blev ofte beskyldt for at være stive og formelle, og det passede, tænkte hun tit.  

Hun nød den åbne måde man talte til hinanden på, og hun elskede at komme på det store marked hvor der blev 

solgt alt mellem himmel og jord.  

Også ting og sager man ikke kunne købe i de officielle statsbutikker. 

Det var som oftest sin svigermor hun havde med på markedet, da hun følte sig hensat til markedet i Modena, 

hvor hun var født.  

Der var noget af den samme stemning, syntes hun. 

Hun savnede ikke en mand. I hvert fald ikke ret tit. 

Hun havde en kortvarig affære med Fjodor, der stoppede, næsten før den fik begyndt. 

Hun overraskede ham i badet en dag hun kom hjem fra arbejde. Forældrene gav undervisning på Konservatoriet, 

og hun troede sig alene hjemme.  

Hun ville tage sig et bad efter dagens møje, og afførte sig alt sit tøj på værelset, og begav sig helt nøgen til det 

fælles badeværelse. 



Hun nåede at komme helt ind på badeværelset inden hun opdagede ham.  

Det var stort set kun munden og næsen der var oven vande, resten af hans krop var sænket ned i vandet. 

  

Da han ikke kunne høre for vandet, opdagede han heller ikke hende med det samme.  

Da den første forskrækkelse havde lagt sig, kom de begge til at grine.  

Hun gad ikke dække sig til da han havde set alt hvad der var at se.  

Hun kiggede ned i vandet hvor hun kunne se skyggen af hans pik, og pludseligt kunne hun mærke begæret skylle 

igennem sin krop.  

Fjodor rakte hænderne ud efter hende og hjalp hende op i badekarret. Det havde været en uforglemmelig 

oplevelse – så uforglemmelig –  

at de gentog seancen hver dag, mens han var hjemme på ferie. 

En uges tid efter, at han var taget tilbage til Moskva, fik hun et brev, hvor han takkede for den store oplevelse 

hun havde givet ham.  

Samtidig måtte han bedrøve hende, da de ikke kunne fortsætte, dels ville han ikke være det bekendt over for sin 

bror og sine forældre.  

Desuden elskede han også sin forlovede højt, og det var hende han ville have børn sammen med. 

   

Ingrid skrev et sødt brev tilbage, hvor hun også takkede ham, og gjorde rede for sine egne følelser. 

Hun skrev til sidst i brevet, at de bare skulle opføre sig som de plejede når han var hjemme på ferie. 

Og sådan blev det.  

Hun måtte indrømme over for sig selv at det var rent begær der havde fået hende i badekarret med Fjodor.  

Det havde dog den positive effekt at den vækkede de slumrende seksuelle følelser hun havde holdt nede længe.  

Kort tid efter indledte hun et forhold til en af lægerne på hospitalet hvor hun arbejdede. 

Hun var ikke forelsket i ham, og han ikke i hende. Det var rent begær. 

Det stoppede desværre da lægen blev udnævnt til overlæge, og flyttede til et andet afsnit. 

En kort overgang havde hun et forhold til naboen som kom for at låne en kop mel. 

Efter en kort snak ved køkkenbordet - satte han hende op på det – og gjorde det, hun havde længtes efter, siden 

han havde stået uden for døren, med en kop i hånden.  

Det gled også hurtigt ud, da han løb tør for historier, som han kunne bilde sin kone ind. 

Igen måtte hun indrømme over for sig selv, at det kun havde været begær. Og hvad så! Sagde hun til sig selv - 

var der noget i vejen med det – selvfølgelig var der ikke det. 

  

I 1951 modnedes en tanke hun havde haft længe. Hun ville ud af Rusland. 

Ikke for, at rejse til Sverige. Ikke i første omgang i hvert fald, men for, at rejse til Tyskland. 

Så kunne rejsen til Sverige komme senere. Hun havde hørt om den store mangel på uddannede sygeplejersker der 

var i Tyskland.  

Det var der selvfølgelig mange steder, men især i Tyskland var der en følelig mangel, på grund af krigen.  

Der var nemlig rift om de unge piger efter krigen, da det var dem der stort set holdt samfundet i gang.  

De arbejdede alle steder, både i industri og landbrug. Og det var heltidsarbejde og der var ikke meget tid til 

studier om aftenen. 

Så hun regnede med, at som Svensker, og med hendes erfaring ville hun blive modtaget med kyshånd på et af de 

Berlinske hospitaler. 

Det var hendes svigerfar der havde skaffet hende plads på et Røde Kors tog, der skulle til Berlin med løsladte 

fanger. 

Hvad det havde kostet ham i bestikkelse ville han ikke ud med.  

Efter en tårevædet afsked på perronen havde hun siddet alene i toget indtil det stoppede lige uden for byen. 

Hun kiggede ud af vinduet og så, at det var et lille trinbræt.  

Flere hundrede soldater var linet op i et noget brøstfældigt geled. Mange var på bårer og de blev omhyggeligt 

læsset ind i de sidste vogne i togstammen.  

De soldater der var nogenlunde raske hjalp til, med at få deres sårede kammerater ombord. 

Et øjeblik tænkte hun på at melde sig frivilligt til at passe de sårede, men besluttede sig til, at holde lav profil, da 

hun skønnede, at det var bedst. 

Lidt efter lidt blev kupeen fyldt med soldater. De var oprømte, men på en stilfærdig måde. 

Det var som om, de ville vente med jubel hylene til de havde passeret grænsen. 

  

Da Ingrid efter, at havde sovet et stykke tid, åbnede øjnene, havde der længe været tavshed i kupeen.  



De fleste sov, og resten sad og tænkte på hjemmet. Eller pigen de havde haft for 7 år siden. Ventede hun 

stadigvæk? 

Manden der havde kigget på hende før, var også faldet hen. Hun benyttede sig af chancen, og kiggede nærmere 

på ham.  

Under søvnen var mange af rynkerne glattet ud, og det forandrede hans ansigt en hel del. Det gjorde ham i hvert 

fald yngre.  

Hun ville skyde på, at han var omkring halvtreds. Trods sin alder kunne hun se, at han stadig holdt sig godt. 

Skikkelsen var pæn og slank, for ikke at sige mager.  

Der var heller ikke meget sul på de andre kunne hun se. Russerne havde sikkert ikke været særligt rundhåndede 

med kosten.  

Hun kendte nu heller ikke mange russere der var fede, det var forsyningssituationen ikke til. 

Hendes blik standsede ved hans hænder. Han manglede yderste led på tre af fingrene på hver hånd. 

Det ligner en frostskade! Tænkte Ingrid. Men han er nu ikke så hårdt ramt som dem der ligger nede bagi. 

  

Ud på aftenen standsede toget pludseligt op ved en lille station. De skulle have nyt lokomotiv og ny togfører.  

En af de russere der var med toget, annoncerede en halv times pause. 

Ingrid besluttede sig til at strække benene lidt, og få sig noget frisk luft, så hun rejste sig sammen med de fleste 

andre i hendes kupe.  

Hun mærkede efter, om hun havde cigaretterne i lommen. Det havde hun.  

Manden fra hendes kupe var kommet først ud, og han rakte sine arme op imod hende, løftede hende ud, og satte 

hende blidt ned ved siden af sig selv. 

Tak! Sagde hun, og sendte ham et lille forsigtigt smil. Hun fandt cigaretterne frem, og klappede sig på den anden 

lomme hvor tændstikkerne skulle befinde sig. 

Det gjorde de ikke, da de befandt sig i hendes vadsæk.  

Undskyld, de har vel ikke noget ild – sagde hun til manden. Han fandt øjeblikkelig de tændstikker frem, han lige 

havde brugt til, at tænde sin pibe med.  

Han havde ingen problemer med at håndtere tændstikken, selv om han manglede noget af fingrene, lagde hun 

mærke til.  

Han blev stående, mens han bakkede hyggeligt på piben.  

Det blev ham der brød isen.  

Må jeg ikke ha lov til at præsentere mig! Sagde han. Vi skal jo være sammen nogle dage endnu. 

Mit navn er Eberhardt Fledermaus, og som du sikkert kan regne ud er jeg netop blevet løsladt af russerne efter 

næsten 8 års fangenskab. 

Jeg hedder Ingrid Bergman – nej ikke hende, sagde hun hurtigt – og jeg er på vej til Berlin fra Minsk, hvor jeg vil 

tilbyde min arbejdskraft som Sygeplejerske.  

Hvor stammer din accent fra? Spurgte han. Dit tyske er vældig godt, men jeg kan alligevel høre et eller andet 

udefinerbart.  

Det skyldtes nok, at jeg kommer fra Sverige! Sagde hun leende. 

Hvad laver du i Rusland? Jeg går da ud fra, at du ikke har siddet i fangelejr? Spurgte han. 

  

Jeg mødte en Russer lige uden for Berlin i 45. Ham blev jeg forelsket i, og flyttede senere med ham til Minsk.  

Efter hans død er der ikke noget der holder mig tilbage i Rusland! Sagde hun. 

Der blev en lille pause, hvor de bare stod og røg. 

Du må undskylde, hvis jeg roder op i nogle ting der ikke vedkommer mig! Sagde Eberhardt. 

Det gør du ikke! Sagde Ingrid, jeg har ikke levet sammen med ham siden 1950. 

  

Ja, jeg ved heller ikke om jeg er gift endnu! Sagde Eberhardt. Min kone og sønnen var da i live da jeg sidst var 

hjemme på orlov i 43.  

Jeg blev taget til fange under tankslaget ved Kursk samme år, og har været i arbejdslejr siden.  

Men jeg har hørt, at de bombardementer der var i 43, ikke kan sammenlignes med dem der kom senere. 

Jeg har ikke hørt noget fra hende siden jeg var hjemme, så enten er hun død, eller også er hun videre med sit liv.  

Det er heller ikke hende som bekymrer mig! Sagde han, det er min søn. 

Min kone og jeg var for længst vokset fra hinanden, og det kunne vi begge to mærke, så det har sikkert været en 

lettelse for hende, da jeg tog toget tilbage til fronten. 

Vi var begge to fortvivlende unge da vi blev gift! Sagde han forklarende, min kone var 18 og jeg var 20. 

Hvad lavede du for øvrigt i Tyskland da du mødte ham Russeren? Spurgte han. 



Jeg var sygeplejerske på en af de såkaldte hvide busser, der hentede Norske og Danske koncentrationslejr fanger 

lige inden Fredsslutningen! Sagde hun.  

Min bus blev bombet, og jeg blev samlet op af ham, der senere blev min mand. 

  

De blev afbrudt af et fløjtesignal, og mændene begyndte at entre toget igen. 

Eberhardt sørgede for, at hun kom sikkert ind i toget. 

De havde ikke kørt mere end en times tid, da toget sagtnede farten, og til sidst holdt helt stille. De var kørt ind på 

et vigespor, kunne de se ud af vinduet.  

Et øjeblik bredte der sig en utryg stemning blandt soldaterne, der holdt sig, indtil der drønede et godstog forbi i 

modsatte retning. 

Alle trak vejret lettet. Også Ingrid, der havde været ved at fortælle Eberhardt, om hendes samliv med Igor. Eller 

rettere – hendes manglende samliv med Igor. 

Jeg fortryder ingen ting sagde hun. Hvis ikke jeg havde mødt Igor, havde jeg ikke fået alle de oplevelser, som jeg 

kan leve på resten af livet.  

Da det begyndte at gå galt med Igor, allerede sidst i fyrrerne, kunne jeg bare være taget hjem til Sverige igen.  

Der manglede bestemt heller ikke opfordringer fra mine forældre, om at komme hjem.  

Hjem! Tænkte jeg, mit hjem er i Rusland, sådan må det være. 

At jeg så alligevel vælger at rejse til Berlin kan jeg heller ikke selv helt forstå.  

Det var som om, at det bånd som bandt mig til Rusland, blev klippet over, da vi samledes om kisten i Moskva. 

  

Hun sad lidt og tænkte. Og dog! Fortsatte hun. Jeg har tænkt mig at holde forbindelsen med mine svigerforældre 

ved lige.  

Mage til venlige og generøse mennesker som dem, støder man yderst sjældent på.  

Er du ikke ved at være sulten? Spurgte hun pludselig.  

Jeg har noget brød og noget pølse i Vadsækken, som jeg sagtens kan undvære noget af, da min svigerfamilie gav 

mig mad med til en mindre hær.  

Undskyld sammenligningen! Sagde hun, da det gik op for hende hvad hun havde sagt.  

Hans første indskydelse var at sige nej tak til tilbudet, men da han og kammeraterne, stort set kun havde brød i 

vadsækken, måtte han indrømme, at pølsen fristede ham. 

Jeg har brød nok! Sagde han, men det ville være dejligt med et lille stykke pølse. 

Ingrid kunne se på de andre fire der var i kupeen, at de også syntes, at det ville være dejligt med et lille stykke 

pølse. 

Hun rejste sig resolut og fiskede vadsækken ned fra hylden. 

Hun tog den største af pølserne og skar den omhyggeligt i skiver, under Soldaternes udelte opmærksomhed.  

Hun sørgede for at alle fik lige mange skiver hver, og et øjeblik efter sænkede der sig en veltilfreds stemning i 

kupeen, mens de nød deres pølsemadder.    

  

Efter at de havde spist, fiskede hun sin cigaretpakke frem og sendte den rundt i kupeen. 

Eberhardt afslog, da han for en gangs skyld havde tobak til sin pibe.  

Han havde sparet op af sine knapt afmålte rationer et stykke tid inden løsladelsen, og havde nok til den første 

svære tid i Tyskland. 

Efter, at de havde spist, bredte der sig en velbehagelig stemning i kupeen.  

Eberhardt sad og bakkede på sin pibe, og hans soldaterkammerater talte stilfærdigt om det de havde talt om hele 

dagen.  

Står mit hus stadigvæk der, hvor det stod, da jeg sidst var hjemme på orlov. 

Er min lejlighed udbombet, og har jeg mistet alt. Står min pige eller min kone på perronen, og tager imod mig 

når vi kommer til Berlin.  

De vidste udmærket at de fleste af Tysklands større byer var bombet tilbage til stenalderen, det var de allerede 

inden, de blev taget til fange. 

Den knude de havde haft i brystet af bekymringer, voksede efterhånden som toget åd kilometer efter kilometer af 

skinnerne.  

Selvfølgelig var følelsen blandet. De var lige blevet løsladt efter mange år i Russisk fangelejr, og denne følelse 

havde været helt speciel. 

  

Soldaternes lavmælte Samtale gjorde Ingrid døsig, kunne hun mærke.  

Hun tog sin frakke af, og lavede den om til en hovedpude, hvorefter hun satte sig godt til rette i hjørnet, og 

hurtigt faldt i søvn.  



Hun vidste ikke hvor lang tid hun havde sovet, da hun pludselig slog øjnene op. 

Eberhardt der havde fordybet sig i hendes ansigt mens hun sov, trak øjnene til sig med en skyldbevidst mine. 

Ingrid kunne ikke lade være med at smile til ham.  

Han smilede tilbage, og tænkte, er det kun fordi jeg har været uden kvindeligt selskab i mange år efterhånden, at 

jeg syntes, - 

at hun er den smukkeste kvinde som jeg nogensinde har set. 

Nej, det har slet ikke noget med det at gøre, for trods hendes gyselige tøj, kunne hun ikke skjule sit ansigts rene 

linier, og de flotte tænder.  

Og selv om tøjet var gyseligt, kunne det ikke skjule hendes kvindelige former. 

Var det begær! Havde han spurgt sig selv om. Måske! Han var ikke helt sikker. Først og fremmest følte han sig 

godt tilpas sammen med hende.  

Hun var åben og venlig og deltagende. Og det var egenskaber han altid havde sat pris på.  

Desuden ville han ikke putte blår i øjnene på sig selv, og tro noget som helst.  

Han var halvvejs invalid, og anede ikke, om det nye Tyskland overhovedet havde brug for ham. 

  

Hvad skete der med dig! Spurgte hun. De sad og drak et krus te.  

En af Røde kors folkene havde lige været forbi med en stor beholder, med rygende varm te, som han delte ud 

med rund hånd 

Han sad lidt og funderede. I mit indre blev jeg fange mange år før, jeg blev taget til fange i Rusland! Sagde han.  

Jeg var en fange af det forbandede system, som jeg selv var med til at bringe til magten, da jeg stemte på dem 

første gang. 

Sammen med millionvis af andre idioter, der ikke havde den fjerneste anelse om, hvad der ventede dem.  

I starten kunne de bruge vores stemme, og da den ikke var nødvendigt mere, tog de den fra os. 

Han smilede til hende, som for at tage brodden af ordene. 

  

Han sad igen og tænkte over sine ord. Der er kun en ting jeg fortryder mere, end min egen lille andel i krigen.  

Og det er, at jeg fik rodet min søn ind i den. Det var mig der overtalte ham, ved at love ham alt muligt mellem 

himmel og jord.  

Jeg skulle have lyttet til hans mor, der helt fra begyndelsen var imod. Jeg var stolt af ham, når han tog uniformen 

på, og gjorde sig klar til at gå til møde.  

Og jeg var også stolt af ham når han kom hjem fra øvelse, snavset, og med alle indtrykkene printet i ansigtet. 

I 43 kunne jeg mærke, at der skete en forandring med ham. Han blev mut og svarede stort set kun med 

enstavelsesord.  

Hvis han i det hele taget svarede. Jeg havde en fornemmelse af, at han ikke kunne li’ mig, og jeg spekulerede 

som en rasende over grunden.  

Efterhånden gik det op for mig, hvad det hele drejede sig om.  

Jeg fik desværre aldrig talt ordentlig med Leopold, inden jeg skulle tilbage til Kursk, og intet som helst var 

afklaret.    

Det der med følelser har vi aldrig været særlig gode til i vores familie! Sagde han lavmælt.  

Jeg har virkelig altid været stolt af den dreng! Sagde han, og smilede til Hende  

Af en eller anden grund kunne Ingrid godt li’ når han smilede.  

Det gjorde hans ansigt mere ungdommeligt og levende, selv om han ikke havde barberet sig siden han stod på 

toget, og allerede var begyndt, at få mørke skygger på kinderne.  

Hun havde skudt ham, til at være omkring 50 år, da hun så ham første gang, men nu ville hun nærmere skyde 

ham til at være midt i fyrrerne.  

Men alligevel var han ældre, end de fleste, af de andre Soldater. 

  

Jeg er 43 år! Sagde han – han kunne åbenbart læse hendes tanker - og som du nok kan regne ud var jeg ikke 

frontsoldat.  

I det civile liv var jeg bilmekaniker. Jeg havde et rimeligt stort værksted sammen med min onkel Karl Heintz 

Fledermaus.  

I fyrrerne havde jeg ikke fået løbet de politiske horn af mig endnu, og jeg må da sige, at også der, havde Karl 

Heintz fat i den lange ende.  

Jeg kan endnu høre hans advarsler i mine ører, hvis jeg gør mig umage. Han lo lidt ved sig selv. 

Jeg nåede dog, at blive gode venner med ham igen de sidste par gange jeg var på orlov. 

Jeg blotlagde simpelthen hele min sjæl for ham, og bad om tilgivelse.  

Og den fik jeg af en yderst tolerant og storsindet Onkel, som havde været som en far for mig.  



Når jeg tænker her bagefter – hvor må han have været skuffet over den nevø, som for en stor del, var opdraget af 

ham selv.  

Han lovede mig, at uanset hvor mange år der ville gå, skulle der stå et par værelser til mig, når jeg kom hjem.  

Trods alt ejer jeg også stadigvæk halvdelen af værkstedet! Sagde Eberhardt. 

Hvis der er noget værksted tilbage, selvfølgelig. Han kiggede ned på sine hænder. 

For første gang så Ingrid, at han fik et mistrøstigt udtryk i ansigtet. 

  

Jeg meldte mig selv frivilligt i 1940 til en panserdivision! Fortsatte han. 

Der gennemgik jeg først rekrutskolen, og efter den blev jeg fortsat til værkstederne, der vedligeholdt alle 

køretøjerne ved Panserarme’en.  

Jeg var fyldt med energi ’der først i fyrrerne, og det varede ikke længe inden de gjorde mig til Obermekaniker.  

Det gav en vinkel mere på uniformen, og den gang var min søn stolt af sin far.  

Han klarede sig også godt i Hitler Jugend, og vi kappedes såmænd om, hvem der havde de fleste udmærkelser.  

Senere fik tonen jo en anden lyd! Sagde han, og kiggede igen på sine hænder.  

Jeg vil håbe, at hans søn lever! Tænkte Ingrid ved sig selv. Det fortjener han. 

Jeg fik for resten sendt en besked med det hold der afgik for et par måneder siden! Sagde han helt oplivet.  

Jeg skrev et brev til Karl Heintz, og fortalte ham, at jeg havde overlevet, og jeg ville komme hjem senere på året.  

Da jeg intet havde hørt fra min familie i 7 – 8 år, gik jeg ud fra, at de troede, at jeg var død.  

I brevet bad jeg Karl Heintz, om ikke at underrette min familie, det ville jeg selv gøre, når jeg kendte de nærmere 

omstændigheder.  

Hvad med dig? Spurgte han Ingrid. Har du nogen steder at bo, når du kommer til Berlin. 

  

Hun rystede på hovedet. Jeg håber på, at hospitalet kan anvise et lille værelse hvis jeg får arbejde som 

sygeplejerske.  

Rede penge har jeg ikke mange af, da det viste sig at være umuligt, at veksle de Rubler jeg havde, om til Mark.  

Mine svigerforældre havde lidt Dollars liggende fra deres tid i staterne, og dem fik jeg.  

Jeg har også nogle få smykker, og dem er jeg villig til at sælge, eller pantsætte måske. 

Hvis du bryder dig om det! Sagde Eberhardt, og hvis lejligheden stadigvæk er der, kan du sagtens bo hos mig, 

indtil du får et overblik over tingene.  

Jeg skal selvfølgelig nok lade være med og tro, at du er min kone! Tilføjede han.     

Ingrid kiggede på ham. Det ved jeg godt! Sagde hun. Og lige nu frister du mig over evne. 

Jeg må indrømme, at jeg har tænkt en del på min bolig situation, det er nemlig slet ikke sikkert at hospitalerne 

stiller et værelse til rådighed for deres sygeplejersker. 

Tænk over det! Sagde han. Lad være med at svare før vi når Berlin. Det er tidsnok.  

Med den her fart vi kører, varer det garanteret også en dag eller to inden vi er fremme. 

Med jævne mellemrum kørte de stadigvæk ind på vigespor for, at lade forbipasserende tog passere. 

De kendte heller ikke navnene på alle småbyerne de kørte igennem, men de kunne se, at navnene havde skiftet 

fra Russisk til Polsk. 

Ingrid sad og betragtede Eberhardt, der var blundet hen igen. Turde hun overgive sin skæbne i hans hånd! 

Tænkte hun.  

Hun kiggede igen på hans ansigt. Det var et ansigt, helt uden svig, åbent og ærligt.  

Han var ikke det, som man kalder køn, og han kunne sagtens have mere hår på hovedet. 

Men et eller andet sagde hende, at hvis man først havde fået ham som ven, var det for hele livet  

  

Berlin 

  

Ingrid sad på en bænk, mens alle soldaterne blev læsset af og registreret.  

Toldbehandling var der ikke noget af, og de havde kun holdt et kort øjeblik på den Polsk Tyske grænse, for at få 

et stempel i papirerne.  

Ved den Østtyske grænsepost gik det også bemærkelsesværdigt hurtigt. 

Der var mødt mange pårørende op, og der udspilledes mange rørende gensynsscener. 

Især ’en scene printede sig i hendes hukommelse.  

Hun så en lille pige, der sikkert var blevet undfanget på den sidste orlov inden det store slag, blive skubbet hen til 

en fremmed mand i laser. 

Han var også langskæget og usoigneret, og moderen opfordrede hende til at sige far. 

Pigen var rædselsslagen. 

Og hun så de mange Soldater der stod og spejdede efter familien. En familie der måske slet ikke eksisterede mere 



  

Ingrid var der ikke nogen der interesserede sig for, så hun sad bare, og ventede på sin bænk.  

Allerhøjst var der en og anden, der sendte hende et langt anerkendende blik. 

Efter at Eberhardt havde givet en hånd med aflæsningen af kammeraterne, kom han hen til hende med et stort 

smil på læberne. 

Jeg kan ikke rigtig fatte det! Sagde han. Dette øjeblik har jeg ventet på siden 43, og jeg vil inderligt håbe på, at 

jeg ikke bliver skuffet. 

Nu skal vi bare finde Samsöstrasse, og da det just ikke vrimler med hyrevogne, er jeg bange for, at vi er nødt til 

at gå! Sagde han.  

Efter at have trukket Berlinerluften ind et par gange, mens han slog sig selv på brystet og udstødte et par 

forkølede junglehyl - 

og Ingrid undertrykte et par smil, hankede han op i sin bagage, og begav sig på vej til Samsöstrasse. 

Her er sket meget siden sidst! Sagde han, da de havde gået et stykke tid. I 43 da jeg sidst var her, lå der 

murbrokker helt ud på vejen, og alle husene var udbombet.  

Han kiggede sig omkring. I hvert fald i den her gade. Jeg ved godt, at det blev meget værre siden, da vi i 

Rusland, fik efterretninger udefra.  

Vi fik nu også efterretninger fra russerne, da de ikke kunne lade være med at prale af deres sejre. Og sejre – det 

gjorde de jo altid i den periode. 

Det var både godt og skidt, at høre nyt hjemmefra da krigen stadigvæk rasede. 

Vi vidste jo aldrig om det var ens egen familie der var blevet udslettet. Eller ens hus.  

Han standsede op uden for en forretning der solgte Cykler. Her har jeg kommet en del! Sagde han. 

Dengang var det ikke cykler, men autoreservedele som de solgte.  

Indehaveren Gotfred Fherdes og hans kone Sybilla Fherdes hørte faktisk til vores nære venner! Sagde han.  

Gad vide om de lever endnu? Sagde han eftertænksomt.  

Han vendte sig om mod hende, og sendte hende et smil. Det finder jeg nok ud af engang. 

  

Efter en halv times forhindringsløb mellem murerstilladser og brugte mursten, der omhyggeligt var afpudsede for 

gammelt mørtel, standsede Edelhardt pludselig op.  

Han pegede på et skilt der mirakuløst havde overlevet bomberne. Samsöstrasse stod der. 

Han stod og kiggede ned af gaden. Skiltet er der endnu! Sagde han, kendeligt oplivet. 

Og så vidt som jeg kan læse, står der Fledermaus på det. 

Han hankede igen op i bagagen, og satte tempoet op. Han haltede næsten ikke mere, lagde Ingrid mærke til.  

Han havde fortalt hende i toget, at han også manglede et par tæer, udover fingrene. 

Det med fingrene var ikke blevet til det handikap som han havde frygtet.  

Der manglede kun det yderste led og med visse undtagelser kunne han stort set det samme som altid. 

  

Samsöstrasse 

  

De standsede op uden for indkørslen. Eberhardt måtte synke en ekstra klump. 

Det lignede næsten sig selv. Selv de biler der stod rundt omkring, kørte også i fyrrerne.  

Der var kommet nye benzinstandere kunne han se, men ellers var alt ved det gamle. 

Uden for værkstedet stod en mand med hele overkroppen nede i motoren på en bil.  

De eneste de kunne se af manden var hans omfangsrige røv og et par kraftige ben. 

Den røv kender jeg! Sagde Eberhardt med et grin til Ingrid, nu skal du bare se.  

Han stillede sin vadsæk fra sig, og listede sig hen til bilen. 

Og så gav han manden et ordentlig klask bagi. Manden udstødte et brøl – rejste sig op – og knaldede hovedet op i 

kølerhjelmen.  

Han satte sin ene hånd på den endnu varme motor, og knaldede igen hovedet op i Kølerhjælmen.  

Han udstødte en serie kraftige eder, hvoraf Ingrid kun forstod de halve. 

Han gjorde sig fri af bilen, og rejste sig op i sin fulde højde – kokrød i hovedet – og gjorde sig klar til kamp.  

Ingrid trådte automatisk et par skridt tilbage, mens Eberhardt tog sin soldater hue af, og smed den på jorden.  

Ingrid glemte aldrig det udtryk af uhæmmet glæde, der ’for hen over ansigtet på Karl Heintz, da han fik øje på 

Eberhardt. 

  

Eberhardt strakte armene ud, og de to mænd faldt hulkende i hinandens arme.  

Jeg vidste næsten, at det var dig! Sagde Karl Heintz – Dybt bevæget og med grødet stemme. 



De stod stadigvæk og bankede hinanden på ryggen. Jeg vidste, at det var dig! Sagde han igen, for du er den 

eneste, der tør slå mig i røven på den måde. 

Traudel og jeg, var selvfølgelig forberedt på, at du kom, for vi fik nemlig din besked af en soldat der skulle 

videre. Hamborg tror jeg.  

Og det var godt, at vi fik en lille frist til, at få smidt de lejere ud som boede i din lejlighed. Han lo fornøjet.    

Eberhardt der fuldstændig havde glemt Ingrid, kom pludselig ned på jorden.  

Må jeg ikke præsentere Ingrid Bergman for dig - nej ikke hende – sagde han inden Karl Heintz kunne nå at sige 

noget. 

Han tog hendes hånd og efter et fast håndtryk, tog han hendes hånd op til munden og trykkede et kys på den. 

Det er anden gang, der er nogen der kysser min hånd! Tænkte hun.  

Trods sin størrelse var han yderst elegant i sine bevægelser, og det buk han leverede - med samlede hæle – var 

der ikke mange franskmænd der kunne gøre ham efter. 

Og så hans vidunderlige frække grin, der tog brodden af alle hans falbelader. 

Øjeblikkelig besluttede Ingrid sig til at elske Karl Heintz.  

  

Pludselig gik døren op ind til privaten, og ud kom, hvad Ingrid regnede med var Traudel, Karl Heintz kone, og 

Eberhards faster.  

Eberhardt løb hende i møde, greb hende i sine arme og svingede hende rundt i luften mens hun skreg højt af fryd.  

Han satte hende ned på jorden, og gav hende nogle solide smækkys. 

Det var godt du kom hjem! Sagde hun, vi har savnet dig. Hun kiggede undersøgende på ham. 

Du har tabt dig! Sagde hun, men det findes der råd for. Har du det godt ellers. 

Eberhardt fortalte kort, om sine forskellige skavanker, men afbrød sig selv og sagde – du skal hilse på Ingrid. 

De to kvinder hilste hjerteligt på hinanden, og ivrigt snakkende begav de sig til privaten. 

Min lejlighed ligger på første! Sagde Eberhardt til Ingrid, og pegede på trappen der førte ovenpå. 

Jeg går ud fra, at i gerne vil have et bad! Sagde Traudel, vi har en bruser nede i kælderen, og der er endda varmt 

vand i hanen.  

Jeg har selv lavet det meste af det! Sagde Karl Heintz stolt, og der er ikke mange her i kvarteret der har et oliefyr. 

Du ser ikke ud til at have meget tøj med! Sagde Traudel med et blik på Ingrids vadsæk 

Nej! Sagde Ingrid, jeg har kun noget undertøj. Jeg ved godt mit tøj er grimt og kedeligt, men det er højeste mode 

i Rusland lige for tiden.  

Vi havde ingen symaskine, ellers havde jeg syet noget selv. 

Kan du sy? Spurgte Traudel. Ja det kan jeg! Sagde Ingrid. Jeg lærte at sy i skolen, og blev ret god til det.  

Jeg har altid været god til det der interesserer mig.  

Allerede som stor pige ville jeg være Syge plejerske, og så bestræbte jeg mig på at få nogle gode karakterer som 

kunne hjælpe mig ind på uddannelsen. 

Så har jeg andre dunkle sider som vi ikke skal tale om i dag! Sagde hun og lo. 

Men det var syning vi snakkede om. Jeg elsker at sy. 

  

Traudel målte hende med øjnene. Jeg er vist en anelse større end dig, så vidt jeg kan se! Sagde hun. 

Jeg tror jeg har noget hængende fra dengang jeg vejede ti kilo mindre, men det kigger vi på, når i har været i bad.  

Hun vendte sig om mod Eberhardt, Dit gamle tøj hænger stadigvæk i skabene, og der bliver vist ingen problemer 

med størrelsen, sagde hun med en latter. 

Nu vil jeg gå ud i køkkenet, og se om jeg har noget på hylderne der kan spises.      

Det har hun! Sagde Karl Heintz med et svedent grin, ellers ved hun godt, at jeg finder mig et andet pensionat.  

Din pjatterøv! Sagde Traudel med en perlende latter, du går sgu ingen steder. 

Nu går vi ovenpå med bagagen! Sagde Karl Heintz, så kan i også finde ud af hvor i vil sove. 

  

Ingrid kiggede sig nysgerrigt om i den lille taglejlighed. Der var skrå vægge, ligesom på hendes værelse hjemme.  

Hun fik pludselig en klump i halsen, da hun så de skrå vægge.  

Hold nu op! Sagde hun til sig selv, da hun havde pudset næse, du er en sentimental gammel tøs. 

Og sentimentale gamle tøser, er der ikke nogen der har brug for mere. 

Der var et lille køkken ved siden af stuen.  

Helt lille var det nu ikke, da der sagtens kunne sidde fire omkring det lille bord der stod under vinduet.  

Der stod to gasblus på en bordplade der var belagt med hvide fliser. Ved siden af stod der en Primus. Sikkert som 

reserve. 

Alt var i den fineste orden i køkkenet, og det var nemt at se, at her herskede en erfaren husmor, der havde 

ordenssans, og samtidig kunne rubbe neglende. 



Hun åbnede den franske dør, som hun havde skottet til længe. Hun havde kigget ud af vinduet og set at der var en 

lille altan uden for døren.  

Må man gå ud på altanen! Spurgte hun Karl Heintz. 

Selvfølgelig må du det! Sagde han. Det var nemlig kram vi lavede før krigen.  

På grund af årstiden var der selvfølgelig ingen blomster i krukkerne.  

Men oven på altankassen var der lagt gran, og det skjulte sikkert nogle løg, der ville komme op om foråret, og 

sprede glæde i en vase inde på bordet. 

Vil du se dit værelse? Spurgte Karl Heintz. Han gik i forvejen, og åbnede døren for hende. 

Det var et ganske almindelig lille loftsværelse, med skrå vægge, og to små vinduer.  

Hun sank igen en klump i halsen. Det kunne være hendes værelse hjemme i Karlskrona. 

Traudel kom op af trappen med hænderne fyldt med tøj og håndklæder.  

Kik på det her! Sagde hun, du finder sikkert et eller andet du kan bruge. Der er også en badekåbe.  

    

Eberhardt var i fuld gang med at tage sit gamle værelse i besiddelse. Det værelse han havde haft fra han var 

femten til han blev gift.  

Hans forældre var omkommet på en vinterferie i de Bayerske alper.  

De blev fuldstændig begravet under en lavine, der samtidig jævnede en hel landsby med jorden.  

Det varede fire dage inden Eberhards forældre blev fundne, men da var de selvfølgelig for længst døde. 

Karl Heintz og Traudel var mødt op på Kostskolen hvor han gik i skole. De ville helst underrette ham selv, inden 

han læste det i Avisen.  

Imidlertid kom de for sent, da han havde hørt det af rektor, som havde hørt det i Radioen.  

Eberhardt kastede sig grædende i deres arme, men snart efter tørrede han øjnene og sagde – hvad gør vi nu.  

Han havde ikke sørget meget efter, at han fik det af vide. Han så stort set aldrig sine forældre i forvejen. Kun i 

jule og sommerferien, og enkelte helligdage ind imellem. 

Hans far havde investeret i store landområder efter første verdenskrig, og solgte dem med store fortjenester, da 

Hitler kom til magten, og der kom gang i hjulene igen. 

Enkelte måneder havde Parret Fledermaus været det mest fotograferede par i Tyskland, og de blev anset for at 

være eksperter i alt fra boligindretning til børneopdragelse. 

De fleste af pengene var desværre forduftet, inden der blev lidt til Eberhardt. Næsten femten tusind mark og 

nogle få møbler, som nu prydede den lille lejlighed under kvisten.  

De ti tusind Mark havde han brugt til at købe sig ind i værkstedet da Karl Heintz havde klaret sig dårligt under 

krigen på grund af, - 

at man stort set kun så militære køretøjer på vejene. 

De tre tusinde brugte han til at købe en Mercedes fra 36 som han ville lave i stand i fritiden. 

  

Der var ikke råd til skolen mere, og da han i forvejen hadede at gå i skole, meddelte han sin onkel at han ville i 

lære som mekaniker.  

Karl Heintz der altid havde betragtet Eberhardt som sin egen søn, blev usigelig glad ved at høre disse ord.  

Han vidste godt, at de boglige fag aldrig havde passet ham særligt godt, og hans karakterer aldrig havde været 

særlig gode, - 

men dem der mistroede drengens evner, de skulle bare se ham skille en bil fuldstændig ad, og samle den igen på 

rekordtid. 

Eberhardt havde hjulpet til på værkstedet siden han var en lille dreng.  

I alle sine ferier havde han tilbragt det meste af tiden med at hjælpe onklen med forefaldende arbejde. 

I virkeligheden var det Karl Heintz og Traudel der havde stået for det meste af opdragelsen af Eberhardt. 

Så det endte med at han flyttede ind på det værelse han stod i nu, og klædte sig om. 

  

Han tænkte på alle de gange han havde sneget en pige forbi Traudel og hendes legendariske hørelse. 

Til at begynde med, var det Købmandens Beate, som han forsøgte at røve dyden fra. 

Det var lige før det lykkedes. Beate havde desværre sin mors formaninger til at køre rundt i hovedet.  

Hun havde heller ikke lyst til at komme på mødrehjem, hvor barnet blev bortadopteret, og de unge mødre blev 

sendt ud for, at hakke roer. 

Denne og lignende vanskæbner oprullede Beates mor, for det tilfælde, at hun kom i ulykke og kom hjem med et 

barn. 

Der kom mange andre, da der var mange der syntes, at han var en flot fyr. Han var aldrig på jagt efter nogen, det 

kom altid helt naturligt. 

Der kom engang en ung pige ind på tanken i en lille rød MG.  



Mens han kom benzin på hendes vogn, kiggede han nærmere på hende, og han tabte halvvejs kæben ned på 

brystet.  

Han må have set ualmindelig fjoget ud, for hun gav sig til at grine.  

Han grinede med, og så var den gode stemning slået an. Han kom sammen med hende sommeren over, så rejste 

hun til England hvor hun skulle studere. 

Flere år efter sagde Karl Heintz til ham; at de sagtens kunne høre, når han havde kvindelige gæster med hjem, to 

af brædderne knirkede nemlig på trappen. 

Med hensyn til alle dine erobringer, er det er en af de få gange, hvor jeg har været uenig med Traudel! Sagde 

Karl Heintz.  

Jeg måtte minde hende om, hvor gammel hun var første gang jeg fik hende med i høet. Og så vidt jeg husker, var 

det hende der tog initiativet.  

Hun kunne godt huske det.  Han grinede larmende.  

  

Ingrid og Eberhardt kiggede begge to vantro, da de så bordet, som Traudel havde dækket i spisekøkkenet.  

Traudel grinede fornøjet da hun så deres måbende ansigter. Jeg troede i var sultne! Sagde hun, sæt jer ned.  

Udover et overdådigt bord, med pølser og postejer og landskinke, og flere slags oste, stod der en gryde og 

snurrede på gasblusset, - 

og sendte dufte ud, der mistænkeligt mindede om Eisbein mit Sauerkraut.   

I er så heldige at komme på en torsdag! Sagde Traudel, så får vi altid Sauerkraut.  

Jeg laver altid til et regiment Soldater, da Karl Heintz kan spise det hver dag. Udover benene var der blandet små 

tykke saftige pølser i.  

Ingrid nøjedes med en lille portion, da hendes erfaring med Sauerkraut ikke var særlig stor.  

Hun havde fået Sauerkraut en enkelt gang til noget Gullasch, i Stettin sammen med Igor.  

Hun smagte på det. Himmelsk tænkte hun, men hvis jeg skal være ærlig, kunne jeg sikkert have spist en ko.  

De havde heller ikke spist noget siden morgenmaden. Eller morgenpølsen. 

Hun havde delt sin sidste Pølse med sine rejsekammerater, og de var ligeså glade som den første gang de fik et 

stykke pølse. 

Nu må i gemme noget appetit til de andre gode sager! Sagde Traudel. Som enhver god kok elskede hun, når folk 

de spiste hendes mad med synligt velbehag.  

Da de var færdige med Sauerkrauten foreslog Karl Heintz en lille rygepause.  

Senere når vi skal have kaffe og Cognac, har jeg gemt et par store Cigarer, som jeg hittede et par år efter krigen, 

som betaling for noget Benzin! Sagde han.  

Jeg har gemt dem i vaskekælderen, hvor luftfugtigheden er nogenlunde konstant. Hvis ikke de duer, må vi jo 

ryge en Cigaret! Sagde han og grinede.  

  

Traudel kiggede smilende på Ingrid. Jeg har pumpet Karl Heintz mens i var i bad, om hvem du var! Sagde hun, 

og han vidste ikke noget.  

Han vidste kun, at du hed Ingrid Bergman. 

Det er også rigtigt! Sagde Ingrid. Jeg er sygeplejerske, uddannet i Sverige.  

I 45 tog jeg med de hvide Busser fra Danmark og Sverige for at få så mange som muligt hjem af de Danske og 

Norske Koncentrationslejr fanger.  

Jeg nåede imidlertid ikke at hjælpe en eneste, inden min bus blev bombet sønder og sammen! Sagde hun.  

Som altid, når hun fortalte om bussen, kunne hun mærke at tårerne pressede sig på.  

Det opdagede Traudel med det samme. Hun rejste sig, og gav Ingrid et varmt knus. 

Du behøver ikke at fortælle noget! Sagde hun, hvis ikke du bryder dig om det, det er også bare mig gamle kone, 

der er født nysgerrig.  

Ingrid pudsede næsen, og fortsatte. Jeg blev samlet op af en Russisk Officer og hans Chauffør, da der var gået det 

meste af to dage.  

De kørte mig til en stor teltlejr, der lå tæt på den polske grænse, hvor vi indkvarterede os.  

Resten af staben var flyttet til Berlin, og vi havde stort set det hele for os selv.  

Og der forelskede vi os i hinanden! Sagde hun, mens en svag rødme dukkede op på hendes kinder. 

Det første halve år boede vi i Stettin, hvor Igor var beskæftiget med at afhøre alle de Tyskere, der var forklædt 

som flygtninge. 

  

Derefter flyttede vi til Minsk, hvor Igor overtog det Bog antikvariat, som han allerede købte under krigen.  

Allerede i Stettin havde jeg lagt mærke til, at Igor drak alt for meget, men jeg tænkte hele tiden, at når krigen 

kommer på afstand, og nerverne falder lidt til ro, - 



så får han sikkert et normalt forhold til Vodka igen. Det fik han ikke, tværtimod. 

Vi blev skilt i 1950 efter en del turbulens, og Igor gjorde sig usynlig med det samme. 

Jeg så ham ikke igen, før vi begravede ham i Moskva for ikke så lang tid siden. 

Der er sikkert ikke mange der kan forstå, hvorfor jeg ikke for længst er taget til Sverige igen! Sagde hun.  

Men jeg blev meget hurtigt glad for Minsk, og for Russerne, men efter at Igor døde er der ikke noget der holder 

mig tilbage mere.  

Det er mange år siden, at jeg var forelsket i ham, men man glemmer jo aldrig sin første mand.  

Der blev et øjebliks tavshed.  

  

Er du så på vej til Sverige nu? Spurgte Traudel. Nej det er jeg ikke! Sagde Ingrid. 

Inden jeg vender næsen hjem, vil jeg gerne arbejde på et hospital her i Berlin.  

Dels for oplevelsen, dels for at samle erfaringer op, som jeg bruge, når jeg vender hjem til Sverige. 

Jeg har lovet Ingrid det ene værelse, indtil hun finder noget at bo i! Indskød Eberhardt. Selvfølgelig! Sagde 

Traudel.  

Kan i nu få lagt de Cigaretter, i skal smage nogle af de andre gode sager, og når vi har spist kunne jeg forfærdelig 

godt tænke mig, at høre hvad du har lavet, - 

siden vi var sammen sidst! Sagde hun henvendt til Eberhardt. 

De helligede sig nu den gode mad, kun afbrudt af hyppige skåler i skummende øl, som Karl Heintz havde hentet 

op fra kælderen.  

Der var også en lille en til næsen. Den var lavet på urter som Traudel havde samlet rundt omkring i Berlins 

parker. 

Også den park, som Leopold Fledermaus så tappert havde forsvaret syv år tidligere. 

Hvor selve snapsen blev lavet, var en hemmelighed hun havde sammen med Naboens.  

De havde en lille tøjforretning, hvor de solgte Børne og Dametøj. Når Traudel kunne skaffe noget stof, syede hun 

af og til for forretningen.  

Hun havde en trædesymaskine, som Karl Heintz havde sat en elmotor på. 

Den fungerede udmærket. Forretningen hed ”Berliner Mode”. 

  

Efter middagen (som de senere berømmede, som den bedste de nogensinde havde fået) bredte der sig en 

veltilfreds stemning omkring bordet.  

Mens de to herrer sad og pustede ud, tog pigerne ud af bordet, og satte vand over til kaffe.  

Det er ellers ikke altid vi har kaffe! Sagde Traudel, men som regel er vi heldige, og for øvrigt smager te ganske 

udmærket.  

Den sidste bemærkning var henvendt til Karl Heintz. Te! Sagde han, er en drik for kvindfolk og feminine mænd 

med løse håndled.  

Ingrid grinede! Hun kunne mærke på sig selv, at disse to mennesker kunne hun godt komme til at elske.  

Jeg har grinet mere her på et par timer, end i al tiden i Rusland! Tænkte hun. 

Karl Heintz rejste sig og gik ind i stuen. De kunne høre et skab blive åbnet og en klirren. 

Triumferende kom han ud i køkkenet med flasken højt hævet over hovedet. Det var en gammel flaske Ascbach 

Uralt fra før krigen.  

Først skulle den drikkes når freden kom, men så kom Eberhardt ikke hjem, så jeg besluttede at gemme den til han 

var tilbage! Sagde han.  

Og det er han gudskelov. Et øjeblik så bevægelsen ud til at overmande ham. Han tog sig sammen, stillede flasken 

på bordet, og spurgte?  

Hvor mange vil have en Cigar. I skal ikke holde jer tilbage! Sagde han. Jeg har en hel kasse.   

  

Vi var i fuld gang med at reparere de tanks der var blevet ødelagt under det første angreb! Fortalte Eberhardt.  

De sad behageligt afslappede efter måltidet og nød kaffen og cognacen mens de pulsede på hver sin Cigar.  

Det var typisk larvebælterne der var blevet ødelagt! Fortsatte han.  

Vores opgave var, at få så mange til at køre, på den kortest mulige tid, da de skulle sættes ind i kampen igen.  

Pludselig kom vi under heftig beskydning, og inden vi fik set os om var vi løbet over ende af Russerne.  

De skød et par stykker der ikke fik hænderne hurtigt nok op, og efter den oplevelse var der ikke mere vrøvl med 

disciplinen.  

Jeg nøjedes med at få en riffelkolbe i nakken, og det var nådigt sluppet.  

Vi blev ført til en slags opsamlingsplads for krigsfanger, hvor vi blev afhørt og registreret af nogle Kommissærer.  

Vi hørte til hæren og fik en noget bedre behandling, end dem der var i Panzer SS.  



De var nemme at kende da de altid var klædt i sort. Den der sorte farve, som havde givet dem så mange fordele 

hjemme i riget, var nu blevet en bagdel.  

Mange af dem nåede ikke i fangelejr, de blev skudt ned med det samme.  

Da vi gik ind i Rusland i 41 med den regulære hær, opererede SS i de områder vi lige havde erobret. 

Og det var ikke sarte metoder de brugte. Som de første blev jøderne gennet sammen og skudt. 

Derefter blev intelligentsiaen gennet sammen og skudt ligesom Jøderne. Typisk var det Kommissærer – 

Skolelærere – Apotekere og lignende.  

Altså folk der havde en uddannelse. 

At SS opererede bag vores linier, var først noget der gik op for os senere.  

Den første gang jeg hørte om det, nægtede jeg simpelthen at tro på det.  

Der i begyndelsen af krigen var jeg stadigvæk grebet af den hellige ild, og så vores felttog som retfærdigt. 

Jeg har senere hørt, at selvmordsraten inden for SS var uhyggelig høj, så selv inden for dette forbryderkorps, har 

der været anstændige mennesker.  

Er der mere kaffe? Spurgte han, man bliver så tør i munden af at snakke.  

Efter at Traudel havde fyldt kopperne op, og bekymret strøget ham over håret, fortsatte han sin beretning. 

  

Efter at vi var registreret blev vi samlet i store kolonner, og så var der afgang. Hvorhen var der ikke nogen der 

vidste. 

På solens gang kunne jeg se, at vi vandrede stik syd.  

Jeg tror ikke at Russerne var forberedt på alle de fanger de tog den dag, da der ikke var meget at spise.  

For den sags skyld, var det Russiske bevogtningsmandskab ikke bedre stillet end os andre. 

Der var vand og brød nok, men det var også alt. Nogle dage inde i marchen kom vi forbi en kartoffelmark, og der 

fik vi lov til at forsyne os.  

Bevogtningssoldaterne var sikkert bange for et mytteri hvis ikke vi fik lov til at tage nogle kartofler 

Jeg kogte dem i min hjelm, og det var en himmerigsmundfuld. Der var endda ’en der havde lidt salt.  

Eberhardt så helt salig ud ved tanken, og de andre kunne ikke lade være med at grine. 

Jeg ved ikke om kartoffelavleren fik erstattet sit tab, men det har han højst sandsynlig ikke, det havde vi 

garanteret heller ikke gjort.  

Russerne er bestemt ikke mere sentimentale end vi Tyskere.  

Nåh! Sagde Eberhardt, skal vi aldrig ha’ et glas mere.  

Hvorpå hans ansigt flækkede i et af disse grin der sagde – det kan godt ske, at det er alvorligt det jeg fortæller, 

men jeg har overlevet og jeg sidder her blandt gode venner.  

Jeg syntes tit, at jeg har oplevet nogle forfærdende ting! Tænkte Ingrid, men det er ingen ting ved siden af det.  

De skålede højtideligt, og Eberhardt fortsatte. 

  

Kharkov 

  

Efter en uge på landevejen kunne vi se, en stor by nærme sig i det fjerne. Kharkov. 

I Kharkov blev vi anbragt i en nyåbnet krigsfangelejr, der ikke havde meget komfort.  

Faktisk havde den slet ingen komfort. Det eneste formildende ved den lejr var, at vi fik tag over hovedet.  

Vi fik en nogenlunde behandling i betragtning af, hvordan vi havde behandlet Russerne. 

Det værste var kosten, den var utrolig dårlig og næringsfattig.  

De ville jo have os til at knokle fra tidlig morgen til sen aften på en skål tynd kartoffelsuppe. Han skuttede sig 

ved tanken. 

Arbejdet var sådan set godt nok. Vi ryddede op i ruinerne og, og stablede alt i behørige stakke. 

Træ i en – mursten i en anden – og alt hvad vi kunne redde af vinduer og døre, og den slags.  

Det var da i det mindste ikke idiotarbejde. Jeg ved ikke, om jeg kunne have fået et skånejob på grund af mine 

små handicaps, jeg forsøgte i hvert fald ikke.  

Der var for øvrigt mange der havde det værre end mig, så vi bed tænderne sammen. 

  

Da vinteren kom, og dermed frosten, lærte vi for alvor sammenholdets kunst. Når det fryser i Rusland er det ikke 

som hjemme! Sagde han, og kiggede rundt. 

De sad alle sammen og kiggede betaget på ham. Han kom til at grine.  

Efter mere kaffe og Cognac følte han sig styrket til at fortsætte beretningen.  

Der var kun en kakkelovn i hver Barak Den stod i midten af barakken, og det var meningen at den skulle varme 

100 soldater op.  

Enhver kan sige sig selv, at det kan den ikke. Så vi rykkede sammen. 



Af russerne havde vi fået udleveret nogle gamle og udtjente soldaterkapper, som vi tog på om aftenen når vi kom 

hjem fra arbejde.  

Så kom den daglige kamp med at komme til at sidde så tæt ved kakkelovnen som muligt, uden at blive stegt.  

Dem der sov længst væk fra kakkelovnen kom som regel sidst.  

Som regel var der lidt kartofler eller æbler, der blev stegt, og der bredte sig snart en herlig duft af mad.  

Det var selvfølgelig ikke alle der fik noget, men så havde de måske et par kartofler en anden dag.  

Der var ikke mindre end tre der spillede mundharpe. Det skyldes nok at det er upraktisk at slæbe rundt med et 

Klaver, når man drager i krig! Sagde han med et grin. 

Som regel var der et par stykker der var gode til vittigheder, men de blev efterhånden noget udvandede, da de af 

gode grunde ikke fik tilført nyt stof. 

  

Næsten hver aften sang vi sange. 

Ikke Soldatersangene, men alle dem vi kunne huske fra vores barndom og skoletid.  

Alle de der Nazi sange, var der kun et par enkelte der kunne finde på at synge. Og det gjorde de ikke, det skulle 

vi nok sørge for.  

Behøver jeg at sige hvor de sad omkring kakkelovnen? Spurgte han, nej vel! Svarede han selv.  

For fanden! Sagde han, hvis man skal sidde i en fangelejr og have det dårligt hver dag, bliver man sindssyg.  

Det gælder om at finde de små ting, og glæde sig over dem.  

Juleaften var ikke noget at skrive hjem om, da den stort set var som alle andre dage.  

Vi fik dog en slags kødsuppe, med lidt mere kød i end sædvanlig, og alt det brød som vi kunne spise.  

Jeg spiste selvfølgelig ikke alt mit, men gemte noget af det til senere.  

Egentlig tyveri af mad, oplevede vi kun sjældent, da tyven blev sat uden for fællesskabet, og det var den værste 

straf man kunne få i en situation som vores.  

Det blev en lang vinter. I store perioder frøs det så meget at vi var ude af stand til at arbejde i ruinerne.  

I disse perioder satte Russerne os til at udvide lejren, og bygge nye barakker. 

I april måned fik vi underretninger om, at Russerne gjorde sig klar til at storme Berlin. 

Jeg var blandt dem der troede på, at når det hele var slut, blev vi sendt hjem. 

Jeg blev snart klogere, for maj og juni gik uden, at vi hørte noget.  

Og hørte vi endelig noget, kunne vi være sikre på, at det bare var løse rygter uden bund i virkeligheden.   

  

Jeg var så heldig, at min køje var ud for et vindue, og der kunne jeg følge et gråspurve par, og deres kamp for 

tilværelsen, ikke ulig vores.  

Det var ikke verdens bedste sted at bygge rede, da der ikke fandtes mange krummer inden for lejrens område.  

Det var dejligt at se dette par fugle, og deres rørende omsorg for deres yngel.  

I Berlin vrimler det også med gråspurve, men der lagde jeg aldrig mærke til dem, de var bare en del af bybilledet.  

Men hvem har ikke set en flok gråspurve, deles om en hestepære.  

Han holdt en lille pause, mens Karl Heintz skænkede en ny Cognac op til dem. 

  

Pu ha! Sagde Eberhardt, jeg syntes godt, at jeg kan mærke, at jeg har fået spiritus inden for vesten 

Er der nogen der trænger til noget! Sagde Traudel, jeg har nogle små stykker kage med marcipan, som jeg bagte 

forleden.  

Eberhards fortælling havde bragt alt det moderlige op i hende, og hun ville helst, hvis hun kunne, fodre ham med 

små stykker marcipankage, indtil han vejede ti kilo mere. 

Jeg skal tisse! Kundgjorde Karl Heintz. Nu må du ikke fortælle noget, inden jeg kommer tilbage. 

De benyttede sig alle sammen af pausen til at få tisset af.  

Ingrid var i tvivl om, om det var træthed eller Cognac der gjorde hendes ben en anelse vaklende. 

Højst sandsynlig begge dele, sagde hun til sig selv. Siden afrejsen fra Minsk, havde hun kun sovet en time i ny 

og næ.   

Mens Eberhardt fortalte sin historie, havde hun kigget på ham ufravendt.  

Hun så et smukt ansigt, et ansigt mærket af livet, et vejrbidt ansigt, og med mange små fine rynker.  

Hun så også det humoristiske drag han havde om munden, og den korte vej, der var til latter. 

Hun må være godt dum, hans kone, siden hun siger nej til sådan en mand! Tænkte hun. 

  

Minsk 

  
Da de sad omkring bordet igen, og Karl Heintz havde fyldt glassene op, fortsatte Eberhardt sin beretning. 



I juni 45 fik vi besked om at pakke vores ting ned, og gøre klar til afrejse.  

En vis euforisk stemning kom over os alle sammen, og den gjorde det svært at sove om natten.  

De ældste af os prøvede at gyde koldt vand på bålet, da vi tit var blevet skuffede, men vi talte stort set for døve 

øren. 

Efter en togrejse, der stort set gik vestpå hele tiden, ankom vi til Minsk, hvor det skulle vise sig, at jeg kom til at 

tilbringe de næste syv år. 

Og for første gang under hans lange beretning kunne de se en skygge på hans ansigt. 

Vi blev linet op på Perronen, og så var der afmarch til en ny lejr. Den lignede til forveksling den vi lige havde 

forladt, så modet faldt igen ned omkring sokkerne. 

Den første dag fik vi lov til at indrette os, men det var nu hurtigt gjort, da vi stort set ikke ejede noget som helst.  

Selv om den lignede vores gamle lejr, kunne vi godt se, at den her var meget større.  

Dagen efter vores ankomst blev vi igen linet op af nogle Kommissærer, som spurgte ind til vores civile 

uddannelse.  

Jeg sagde selvfølgelig, at jeg var mekaniker, og før krigen havde et autoværksted sammen med min Onkel. 

Jeg fik besked på at stille mig sammen med de andre mekanikere der var, og afvente ordrer. 

Efter at vi alle var blevet delt ind efter fag, var der afmarch til de nye tjenestesteder. Jeg fik senere at vide, at dem 

uden fag, blev sat til at rydde op i ruindyngerne. 

  

Det var et kæmpemæssigt værksted. Nok det største værksted som jeg nogen sinde har set. 

Der holdt i hundredvis af militære køretøjer af enhver slags. Der var også utroligt mange Tyske, og Amerikanske 

biler.  

Vi blev præsenteret for værkstedschefen, som ganske lidenskabsløst fortalte os, at hvis vi gjorde som der blev 

sagt, ville vi ikke få vrøvl med ham.  

Hvis vi ikke gjorde som der blev sagt - han tog sin finger op til halsen og lavede et snit.  

Det var jo en historie vi havde hørt før, men jeg besluttede mig alligevel for, at lytte til hans visdomsord, da jeg 

havde tænkt mig at gense Berlin på et eller andet tidspunkt. 

Det var dejligt at komme til at rode med biler igen.  

Jeg har altid været glad for mit arbejde, og har aldrig kigget på klokken, hvis der var et problem i kardanakslen 

eller noget andet. 

Kan du huske? Spurgte han Karl Heintz, hvordan vi sommetider knoklede til langt ud på natten for at få en bil 

færdig til en ferietur, eller hvad ved jeg.  

Karl Heintz nikkede, hans øjne var en smule blanke. De tider kommer forhåbentlig tilbage! Sagde han.  

Efter, at vi fik Marshal hjælpen, er der gudskelov kommet lidt mere gang i hjulene. 

  

I kraft af min alder og mine erfaringer! Fortsatte Eberhardt, varede det ikke længe inden de unge betragtede mig 

som en slags læremester.  

Det opdagede værkstedschefen selvfølgelig, og inden årets udgang havde jeg fået et udmærket forhold til ham.  

Jeg gjorde det helt uden at fedte, for han bestemte alligevel ikke hvornår vi skulle hjem. Vi havde bare en fælles 

glæde ved at arbejde med biler.  

Jeg kunne ikke lade være med at fortælle ham om den Mercedes, jeg havde til stå hjemme i Berlin. Han holdt 

inde.  

Han havde glemt at spørge Karl Heintz om bilen. 

Karl Heintz grinede som en flækket træsko og sagde - hvis vi graver i det ene hjørne af værkstedet kommer der 

garanteret en gammel Mercedes frem!  

Han kastede en Cognac ned i halsen, efterfulgt af et par solide sug i Cigaren. Jeg tror næsten, at det er den bedste 

dag i mit liv! Tænkte han 

Det er bare en skam, at der snart ikke er mere Cognac tilbage, men det findes der gudskelov råd for. 

Han rejste sig på noget vaklende ben og gik ind i stuen igen. De hørte igen denne klirren af flasker, 

Og lidt efter kom han ind i stuen med et par flasker som han stillede på bordet. 

Nu må i selv bestemme om i vil have snaps eller likør! Sagde han.  

Jeg ved ikke hvad likøren er lavet på! Sagde han, men det kan i spørge Traudel om, hun har en lille sidegesjæft 

sammen med naboens.  

Det er dem jeg syr for! Indskød Traudel. 

De forsynede sig igen, undtagen Ingrid, der var begyndt at mærke virkningen af de mange glas, og den 

manglende søvn. 

Jeg tror bare, at jeg tager en kop kaffe! Sagde hun. 



Hvis jeg drikker mere spiritus i aften, er jeg bange for at jeg ikke kommer til at høre afslutningen på Eberhards 

historie. 

De satte sig godt til rette, og bøjede sig svagt ind over bordet i retning mod Eberhardt. 

  

Min Chef hed Vladimir Pimonov, og havde akkurat som jeg haft et værksted før krigen.  

Et lille et hvor de arbejdede 3- 4 mand, og havde en ganske god forretning.  

Selv om krigen mere eller mindre var ventet, kom den alligevel bag på os begge. Mere bag på ham end på mig. 

Tyskland og Rusland havde jo en ikke angrebspagt, og den tog vi jo ikke særlig alvorlig.  

Eberhardt kiggede ned i bordet. Jeg havde jo selv været med til at stemme dem ind! Sagde han. 

Det kunne man ikke sige om Vladimir, han var ikke engang medlem af partiet. 

For øvrigt diskuterede vi aldrig krig eller politik, det var udelukkende biler. I hvert fald i begyndelsen.   

Det var først senere, når vi sad på kontoret, så kunne samtalen sagtens komme til at dreje sig om alt muligt 

mellem himmel og jord. 

Jo længere tid der gik, jo mere nærmede vi os hinanden.  

Jeg overskred aldrig den usynlige grænse der skal være mellem en fangevogter og hans fange, og han udførte sit 

arbejde på en anstændig og sober måde.  

Jeg kunne godt li’ ham, og jeg tror også, at han godt kunne li’ mig, selv om jeg var Tysker. 

  

I begyndelsen – lige efter krigen – blev vi udsatte for nogle chikanerier fra den russiske befolknings side.  

De kastede sten efter os, og spyttede på os, og råbte Nazisvin, og det der var værre.  

Hvis det altså kunne blive værre! Sagde han med et grin.  

Det fik Vladimir sat en stopper for. 

Jeg ved selvfølgelig ikke, om det var af humanitære grunde, eller fordi han ikke ville have sine mekanikere 

skadet.  

I begyndelsen var jeg selv i tvivl, men da jeg lærte ham bedre at kende, var motivet til hans handlinger 

indlysende.  

Han var kristen. Han var kristen i et land hvor man havde afskaffet Kristendommen.  

Han kendte sin bibel ud og ind, og han ville hellere end gerne diskutere den med mig.  

Da jeg jo ikke just havde brilleret i skolen, varede det længe inden jeg kunne indfri hans forventninger der.  

Jeg opfatter ikke mig selv som dum, men når man har døjet så meget som jeg har, med verdenshistorien, er der et 

kæmpespring til den højere filosofi. 

De fleste af de kendte filosoffer var jo Jøder, og de var raderet helt ud af det tredje Rige. 

De var fjernet fra bøgerne, og det er tvivlsomt, om jeg havde lagt mærke til dem, hvis de havde været der.  

Han lovede mig bøger på Tysk, men turde alligevel ikke, da han var bange for, at det skulle blive opdaget.  

Han havde nemlig også nogle strenge herrer. Inden man får set sig om, står man og kigger ud over den Sibiriske 

Tundra.  

Faktisk er det hans skyld at jeg sidder her allerede! Sagde han, han trak mig til side en dag og sagde!  

Nu har du siddet her længe nok Eberhardt, der går et Røde Kors tog om en uge, og det skal du med.  

Nu går vi ind på kontoret og udfylder dine løsladelsespapirer.  

Der kommer til at stå, at du er uegnet til manuelt arbejde pga. svære handicaps i hænder og fødder.  

Og sådan blev det.  

Hvis jeg nogensinde kommer til Rusland igen – hvad jeg nu ikke tror jeg gør! Sagde han og grinede, er Vladimir 

den første jeg besøger.  

Forhåbentlig i Moskva, i hans Autoværksted. 

Han kiggede over på Ingrid, som havde fulgt hvert minespil i hans ansigt mens han fortalte. 

Og så mødte jeg Ingrid, og nu sidder vi her! Sagde Eberhardt – og har det skide dejligt, skål! 

De sad lidt og hyggede sig, mens de forsynede sig med Traudels gode sager.  

  

Samsöstrasse nr. 13 

  
Ingrid stod og kiggede på sig selv i spejlet. Hun var gået på toilettet, mens der var en lille pause i al snakken.  

Hun så en pige, eller rettere, en ung dame, i sin bedste alder. Hendes lysblonde hår, var klippet kort, og fremstod 

som en lidt pjusket frisure.  

Jeg syntes også jeg bærer min alder godt! Tænkte hun. Jeg er 32 snart 33, men jeg kan med lethed gå for at være 

sidst i tyverne.  

Mine hofter er blevet lidt bredere, og min bag er garanteret også blevet lidt større, men alt i alt syntes jeg, at jeg 

holder mig godt. 



Hun vendte siden til spejlet, og glattede skjorteblusen ned foran.   

Mine bryster er store, og de hænger ikke, og de er stadigvæk faste! Tænkte hun veltilfreds.     

  

Willy og Heinrich er her ikke mere! Sagde Karl Heintz. De blev begge to indkaldt i 45 da Værnemagten 

skrabede bunden.  

Willy kigger forbi en gang imellem, han overlevede gudskelov, men han bliver desværre aldrig mekaniker mere, 

da han mistede en arm.  

Heinrich derimod! Han holdt en pause, ham har vi ikke set noget til, siden april 45.  

De blev begge to først i april indkaldt til Volksstürm – for øvrigt sammen med din svigerfar. 

Han var den eneste, der slap fra det med alle lemmerne i behold.  

Enten er Heinrich i Rusland, eller også ligger han begravet i de ukendtes grav, et eller andet sted.  

Jeg blev selv indkaldt, men havde en særdeles god grund til ikke at møde op, jeg var nemlig indlagt på hospitalet. 

Der var for øvrigt ligeså meget krig, som der var andre steder. Hospitalet fik jo sin del af, hvad Russerne havde 

med i ærmet.  

De sidste tre uger jeg var indlagt, tilbragte jeg i Hospitalets lange kældergange, som længe havde været indrettet 

til nødhospital.  

Vi lå og lyttede til de hule drøn af bomberne som faldt overalt i byen, og det var fanme ikke hyggeligt, kan jeg 

godt fortælle jer.  

Engang imellem fik Hospitalet også en fuldtræffer, og så rystede alt ned fra hylderne, og vi rystede næsten ud af 

sengene.  

Den virkelige frygt var, at vores kælderafsnit skulle få en fuldtræffer, så redningsmandskabet ikke kunne finde 

udgangen, for så ville vi langsomt lide kvælningsdøden. 

Det var for øvrigt en frygt vi delte med personalet. Han sad lidt og funderede. De kunne se på hans ansigt, at 

tankerne gik tilbage til kælderen under hospitalet.   

Den dag Traudel hentede mig! Fortsatte han lidt efter, var den bedste dag i mit liv. Indtil nu.. 

For nu er du gudskelov kommet hjem Eberhardt! Sagde han, og nu bliver alt godt. 

Selv om han lige havde rejst sig for at skåle for Eberhardt, måtte han igen sætte sig ned, for at finde sit 

lommetørklæde, som han pudsede sin næse med.  

  

Jeg ved godt, at folk taler om de muntre Berlinere! Sagde han, men vi kan sgu også være sentimentale engang 

imellem.  

Han drejede hovedet, og kiggede på Traudel 

Det er godt, at der er kommet nye tider, nu skal de bare blive bedre, og det tror vi alle sammen på. Ikke også 

Mutti! Sagde han til hende. 

Hun rakte sig ind over bordet og gav ham et solidt smækkys. Han grinede velfornøjet.   

Hvis der er to mennesker der elsker hinanden! Tænkte Ingrid, så er det disse to. De tager hinanden som de er - 

uden falbelader og helt naturligt.  

Og Berlinerhumøret - som hun havde hørt så meget om, blomstrede i fuldt flor, tværs over bordet. 

Senere kunne hun af og til høre hvordan Karl Heintz og Traudel tog sig en ordentlig tur nede i køkkenet.  

  

Hun kiggede over på Eberhardt. Han sad og kiggede kærligt på de to mennesker som han holdt allermest af.  

Selvfølgelig holdt han også af sønnen, men det var to vidt forskellige følelser. 

Han vendte sig om mod hende og smilede det smil, som hun var ved at blive en smule afhængig af. Men ikke ret 

meget! Sagde hun til sig selv, jeg skal videre. 

Vi skal jo ind på det! Sagde Karl Heintz. Din kone – hvis man kan kalde hende det – driver stadigvæk Hotellet, 

som hun købte af forældrene.  

Der har været ligeså stor smalhals der som andre steder. 

Hvis det ikke havde været for en håndfuld faste pensionærer kan det da godt være at de havde drejet nøglen for 

længst.  

I mange år boede der en Dansk Bugtaler hos dem, Tripoli tror jeg han hed! Sagde han. Triboni! Indskød Traudel 

med fast stemme.  

Han er for øvrigt skide god! Fortsatte han, vi så ham udendørs engang i sommer.  

Jah, vi går til Parkunderholdning engang imellem, ligesom alle andre mennesker der godt kan li’ et godt 

artistnummer, og en lille svingom bagefter. 

Der er heller ikke kommet gang i noget endnu - sådan rigtigt.  

Når de endelig annoncerer et eller andet, er det utroligt svært at skaffe billetter, fordi folk hungrer efter noget 

kultur. 



Ham Triboni der, det var noget med et par dukker, og dem kunne han synge trestemmigt med… 

Hvordan fanden, at han bar sig ad med at synge trestemmigt, har jeg aldrig kunnet regne ud. 

Nåh! Det var ikke det, vi skulle snakke om! Sagde han. Han havde fået et blik fra Traudel. 

  

Nej det var det ikke! Sagde Traudel, og du står som sædvanlig og vrøvler Karl Heintz. 

Sagen er den, at det ikke er mere end et par måneder, at vi mødte Leopold og hans kone på gaden. 

De havde deres lille søn med i barnevogn. Vi havde stort set ikke set hinanden siden krigen, så gensynet var 

særdeles hjerteligt.  

Vi gik ind på en lille Cafe’ og bestilte kaffe og kage. 

Vi kunne tydelig se, at Valtrudel var gravid igen, skønt drengen dårligt nok var et år. 

 Men det betød ingenting for vi kunne se, at de var lykkelige. Leopold var fuldstændig forandret.  

Først trak han stolen ud for hende, og sørgede for, at hun sad godt, så tjekkede han Barnevognen med sit barn. 

Først da, satte han sig ned ved bordet med et imødekommende, glad og venligt smil.  

Nu ved du jo heller ikke hvad han gik og lavede til sidst i krigen! Sagde hun til Eberhardt, men det var såmænd 

ikke mere end hvad alle andre også gjorde 

Ja nogen er nærmest aldrig rigtig holdt op! Tænkte hun, og sendte en tanke til hjemmebrænderiet, der var i 

naboens kælder, og som hun havde halvpart i.  

Han havde købt en forretning og var blevet selvstændig! Sagde hun.  

Svigerfaderen var død for nylig, og han havde testamenteret forretningen til Konen og Valtrudel.  

Leopold havde lagt lidt til side under krigen! Fortalte han, legale penge (i guld) vel at mærke. (han drev 

sortbørshandel) 

  

Der var jo ikke til at få noget, for sine penge dengang. Desuden kom der jo en pengeombytning senere. 

Hans guld var ikke helt nok, så han lånte resten af pengene i banken.  

Og så købte de moderen ud af forretningen, en forretning hun aldrig havde været det mindste interesseret i.  

For hende var det bare et middel til at få halet så mange penge ud af Bagermesteren som muligt, til alle hendes 

tvivlsomme formål. 

Hvis jeg kender hende rigtig sidder hun nu i et eller andet festligt lag – Ligesom vores! Sagde hun, og lo sin 

perlende latter.  

Skal vi ikke lige ha’ en lille ’en inden jeg kommer for godt i gang! Spurgte hun. 

  

Han fortalte mig! Fortsatte hun lidt efter, at de havde store planer. I løbet af vinteren ville de rydde haven der lå 

ved siden af huset og fælde de fleste af træerne.  

Dog ville de lade de pæneste og mest dekorative blive stående.  

Så skulle der lægges fliser over det hele, og der skulle sættes et dekorativt plankeværk op.  

På den ene ende af haven skulle der sættes et halvtag op, så folk kunne trække i tørvejr hvis der kom en byge, 

eller bare ville sidde i skyggen.  

Der ville være plads til 16 firemands borde. Desuden var der nogle bænke og borde under halvtaget. 

Han havde også planer om at bryde gennem muren fra forretningen ud til haven, og lave en dør.  

Hun afbrød sig selv. Her står jeg og snakker om døre og gennembrud, og jeg ved ikke hvad, men i farten har jeg 

helt glemt at fortælle dig, at din sønnesøn hedder Eberhardt. 

Eberhardt blev kokrød i hovedet, og sank en ekstra klump. 

Jeg har tudet mere her i aften, end jeg har gjort de sidste tredve år! Sagde han lidt efter, skal vi ikke love 

hinanden, at vi ikke tuder i morgen. Alle lo  

De fortalte os, at de skulle fejre jul på Hotel Rottenhaus i år, og at vi skulle være velkomne.  

Vi sagde halvvejs nej, da Hannelore nær havde taget livet af os, sidste gang, med sin kogekunst. 

Men det var selvfølgelig også før du kom hjem! Sagde hun, og kiggede på Eberhardt.  

Der kommer kun den nærmeste familie! Lokkede hun. 

Eberhardt rystede på hovedet. Jeg er ikke klar endnu! Sagde han. Jeg skal først have samlet tankerne og finde ud 

af, hvor jeg står.  

En god del af mig sidder stadigvæk fast i Rusland, og det vil den gøre et stykke tid endnu.  

Den følelse kender du garanteret også! Sagde han til Ingrid. 

Hun nikkede. Det gjorde hun. Et lille stykke af hendes hjerte ville altid være i Rusland. 

  

De var ved at blive matte i sokkerne efterhånden, så de bestemte sig til at gå til ro. 

Ingrid gav de to elskelige mennesker et knus og sagde godnat. Hun smuttede ud på badeværelset og gjorde sig 

hurtigt klar til natten.  



Da hun kom ovenpå, trak hun gardinet fra altandøren og stod og kiggede ud over byen.  

Man kunne ikke rigtig se, at der snart var jul! Tænkte hun, men det skal nok komme.  

Nyder du udsigten! Sagde Eberhardt bag ved hende.  

Hun hoppede en lille smule, da hun ikke havde hørt ham. Undskyld! Sagde han brødebetynget, jeg troede, at du 

havde hørt mig.  

Skal vi ikke lige åbne døren lidt, og få noget frisk luft. 

Han åbnede døren og den friske luft strømmede ind.  

Hun skuttede sig, som om hun frøs, og som en refleks tog han om hende, som for at give hende lidt varme.  

Hun stivnede i en brøkdel af et sekund, men blev så blød i kroppen.  

De stod et stykke tid og kiggede ud over byen – tæt omfavnede. 

Han løsnede langsomt sit tag i hende – lidt modstræbende – kunne hun mærke.  

Jeg afgav jo visse løfter til dig, inden du flyttede ind på værelset! Sagde han. Og dem må jeg hellere overholde. 

Så jeg vil sige godnat. Det har været den dejligste dag i mit liv, og den har du været med til. 

Han gav hende et kys på kinden, og forsvandt ind på sit værelse, hvor hun kunne høre, at han rumsterede et lille 

stykke tid, hvorefter der blev tavshed.   

Hun blev stående et stykke tid, mens hun kunne mærke den kølige luft afsvale sin krop. 

Det var godt, at han gik i seng! Tænkte hun. 

Da han omfavnede mig var jeg stort set parat til alt, og jeg troede næsten, at der var gået ild i min natkjole, så 

varmt fik jeg det. 

Hun stod og smilede lidt ved sig selv.  

Der er ingen grund til at forcere noget! Sagde hun til sig selv, gå nu i seng Ingrid.  

Og det gjorde hun. 

  

Næste morgen da hun gik ned på badeværelset, kunne hun dufte, at der var bagt brød. 

Jeg vil ikke håbe, at jeg er den sidste der er kommet ned! Tænkte hun. Det var hun. 

De sad på de pladser, de havde haft om aftenen. Mændene rejste sig begge to halvt op, da hun kom ind i 

køkkenet.  

Hun gav hånden rundt, og sagde godmorgen, og tak for en dejlig aften. 

Sæt dig nu ned og få dig noget morgenmad! Sagde Traudel, du må være sulten, klokken er snart ti. 

Mændene havde spist, og sad og fik sig en cigaret. 

Det bankede pludselig på døren, og inden der var nogen der kunne svare, gik den op, og åbenbarede en ung mand 

i en kedeldragt der havde set bedre dage.  

Godmorgen Manfred! Sagde Traudel, du kan sidde der hvor Karl Heintz sidder, han er færdig med at spise.  

Det er Manfred Probst! Sagde Karl Heintz, han passer Benzinstanderne, og hjælper mig på værkstedet 

indimellem.  

Jeg har for øvrigt tænkt mig at ta’ ham i lære til foråret, hvis han stadigvæk er interesseret. 

Manfred kiggede op fra sin franskbrød og sagde - det er han - det ved du godt. 

Ja det ved jeg godt! Sagde Karl Heintz, for der er endelig ved at komme mere gang i hjulene. 

Han præsenterede Ingrid og Eberhardt for Manfred.  

Hvis du er ham Eberhardt, som jeg har hørt så meget om, så ved jeg godt hvem du er, du er en af bosserne! Sagde 

han, og grinede. 

Med glubende appetit gik hen igen ombord i morgenmaden. Dvs. for ham var det frokost, han havde været på 

arbejde siden kl.8. 

  

Vi talte om – inden du kom ned – at der ikke er noget der haster, med hensyn til dit værelse! Sagde Traudel til 

Ingrid.  

Hvorfor slapper du ikke bare af, nogle uger, inden du søger arbejde. 

Bliv, og hold Jul sammen med os, så vil du gøre os alle sammen glade. Ingrid kunne mærke at de alle sammen 

kiggede på hende.  

Hvis, i mener, at i kan holde mig ud! Sagde hun, så vil jeg meget gerne.      

De sad og snakkede om løst og fast i en times tid. Klokken i gangen ringede af og til, og Manfred rejste sig 

øjeblikkelig, og gik ud for at betjene kunderne. 

Hvorfor har Manfred ikke et skilt på ryggen hvor der står ”Fledermaus Auto”? Spurgte Ingrid. 

Og måske et lille skilt over brystlommen hvor der står det samme.  

Karl Heintz kiggede grundende på Eberhardt - det ved jeg sgu da ikke! Sagde han, det tror jeg aldrig vi har 

spekuleret over, men det lyder som en god ide. 

Hvis jeg må låne symaskinen en dag, Traudel! Sagde Ingrid, vil jeg gerne sy nogle skilte til Kedeldragterne.  



Det må du gerne! Sagde Traudel, jeg har tonsvis af stofrester i alle farver. 

Jeg har endda tre gamle Frelseruniformer liggende, og vente på en god ide, og det kan jo være, at du får den en 

dag. 

  

Vil du med et smut ud i værkstedet spurgte Eberhardt. Du skal se min gamle Mercedes. 

Karl Heintz og Manfred rejste sig også, og sammen fulgtes de ad ud til værkstedet. 

Det var et rimeligt stort lokale med hele to grave til at køre bilen hen over.  

Der var rent og pænt over det hele, og værktøjet hang i snorlige rækker på væggen.  

Man kunne se, at det var ordensmennesker der rådede her! Tænkte Ingrid.  

Den gamle Mercedes stod ganske vist i det ene hjørne, men den var ikke dækket til som Karl Heintz havde sagt, 

den stod nemlig på fire store træklodser. 

Hjulene var taget af, og stod bag ved bilen. 

Er den ikke flot! Sagde Eberhardt, mens han smilede over hele ansigtet. Der mangler selvfølgelig meget endnu, 

men det kommer.  

Dens fulde navn er Mercedes Benz 540 k, og med det udseende kan den ikke hedde andet! Sagde han, mens han 

nænsomt klappede den på skærmen. 

Jeg har skaffet to bagskærme, mens du var væk! Sagde Karl Heintz, og så kender jeg ’en der har et rat, men ham 

ligger jeg i forhandling med.  

Han er desværre ligeså røget som jeg er speget, så det har trukket lidt ud, men nu tager jeg fat på ham! Sagde han 

og så beslutsom ud. 

  

Mens de stod og beundrede bilen gik døren op bag dem, og en mand stak hovedet ind. 

Willy! Råbte Karl Heintz, du kunne fanme ikke have kommet på et bedre tidspunkt. Ved du hvem der er kommet 

hjem? - Eberhardt! Råbte han. 

Manden kom nu helt ind i værkstedet, og Ingrid så, at han manglede venstre arm.  

Eberhardt og Willy faldt om halsen på hinanden mens de udstødte høje jubelbrøl. Hold op hvor har du gjort os 

bekymrede! Sagde Willy.  

Jeg har mange gange holdt modet oppe på den gamle der! Han nikkede over mod Karl Heintz, det hændte 

indimellem, at humøret var nede i kælderen.. 

Inden jeg fortæller hvad jeg har oplevet, skal du lige hilse på Ingrid der! Sagde Eberhardt. Ingrid er Svensker og 

hun skal bo hos os et stykke tid.  

De hilste pænt, og smilede til hinanden. 

  

Du får kun den korte version i dag! Sagde Eberhardt, så kan du komme over en anden dag og få resten.  

De gik tilbage til køkkenet, hvor Karl Heintz straks forsvandt ned i kælderen, og lidt efter kom op med en 

håndfuld øl.   

Efter, at han i store træk havde fortalt Willy om de sidste 8 års oplevelser, sad de i et øjeblik i deres egne tanker.   

Karl Heintz brød tavsheden og sagde ud i luften! Krig er noget lort, kan vi ikke blive enige om det. 

Du nåede også at komme i krig, hører jeg! Sagde Eberhardt. Ja gud bedre det! Sagde Willy. 

Som du ved, blev jeg kasseret allerede i 1914 pga. af mine fødder.   

To af mine tæer er vokset sammen på hver fod, der er noget jeg er født med! Sagde han forklarende til Ingrid. 

  

I 18 blev jeg alligevel indkaldt, da de åbenbart ikke havde nok, i de Millioner de allerede havde slået ihjel.  

Det samme skete i 45, selvom jeg var over tres. Desuden havde jeg jo allerede været med i ’en verdenskrig, og 

det syntes jeg var rigeligt.  

Jeg blev endda såret 2 gange! Sagde han fortrydeligt – ikke noget alvorligt, men alligevel. 

Har Karl Heintz fortalt, at jeg mødte din svigerfar? Eberhardt nikkede. 

Han gik bare rundt og passede sig selv, og sørgede for, at han ikke kom til skade, og ved et mirakel lykkedes det 

for ham.  

Han har et lille værksted ikke så langt her fra, hvor han sidder og laver tinsoldater. 

Han støber selv soldaterne i små forme, og bagefter bliver de malede efter alle kunstens regler.  

Enhver idiot kan støbe bly, men kunsten ved en tinsoldat er den omhyggelige og korrekte bemaling.  

Efterhånden har han fået så meget at lave, at han overvejer at tage en medarbejder, men det jo et stort skridt.  

Jeg ved ikke rigtig om jeg skal fortælle hvor han har blyet fra! Sagde han med et skævt blik over til Eberhardt.  

Gør du bare det! sagde Karl Heintz, og grinede, Eberhardt ved godt, at han har en initiativrig søn.  

Jeg laver for øvrigt et par småting, for gamle Holenweg engang imellem.  

Jeg skaffer ham, farvelagte bøger af gamle soldateruniformer, da de originale gik tabt under krigen. 



Jeg har jo tid nok til, at rode rundt på alle hylderne i Antikvariaterne rundt omkring! Sagde han  

De første år malede Holenweg dem bare efter hukommelsen, og det var nemt nok, da han kun lavede Englændere 

og Tyskere.  

Og deres uniformer kender han ned i mindste detalje.  

Dem han gerne ville lave - var dem - der er fyldt med detaljer. Fjerbuske og sådan noget. 

Og han har masser af forme liggende, op til flere hære.  

Jeg tror endda, at der var en Regimentshund imellem! Sagde han og grinede. 

Holenweg opsøgte enken Efter Fabrikanten lige efter Krigen, og købte det, der var tilbage af firmaet for en slik.  

Herunder kundekartoteket. Det var meningen, at det skulle være på hobbyplanet, og at han kun ville have sine 

udgifter dækket, men man siger jo så meget. 

  

Ved i hvad! Sagde Willy, hvis ikke det var så forbandet sørgeligt, så var det til at dø af grin over.  

Dagen før, at jeg stod over for Russerne stak de en Panzerfaust (et antitankvåben) i hænderne på mig. 

Så fik jeg siger og skriver et eneste usselt skud mod en gammel madras, der var hængt op mellem 2 pæle. Den 

var ikke engang armeret. 

Det var al den træning jeg fik, inden jeg stod over for den Russiske Bjørn. 

Jeg tror aldrig, at jeg har været så bange i hele mit liv! Sagde Willy. Alle der siger, at de ikke var bange den dag, 

er forbandet fyldt med løgn.  

Vi lå i dækning bagved de murbrokker, som vi havde arbejdet på, hele dagen. Vi havde fået ordre til at lave en 

vejspærring. 

Og jeg må sige, der manglede ikke frivillig arbejdskraft, hverken mænd eller kvinder.  

Folk myldrede ud fra ruinerne og hjalp til hvor de kunne, for heller ikke de, havde den mindste lyst til at snakke 

med Russerne.  

Der florerede også de mest fantastiske historier om, hvordan Russerne skød mændene, voldtog kvinderne, og 

spiste de små børn.  

De spiste i det mindste ikke de små børn! Sagde han.  

Men de skød mændene og voldtog kvinderne. 

  

Vi manglede heller ikke musik til arbejdet! Sagde han med et skævt grin.  

Stalinorglet spillede lystigt det meste af døgnet, og hele tiden kunne vi høre de hule drøn fra kanonerne der skød 

ude fra forstæderne.  

Det var et rigtig godt incitament til at rubbe neglende! Sagde han. 

Pludselig så vi dem. Tre fire Tanks var drejet omkring hjørnet, og holdt med front mod os. 

De drejede kanonerne truende frem og tilbage. Vi kunne se en del fodfolk, der søgte tilflugt mellem ruinerne, og 

bag Tanksene.  

Vores delingsfører råbte! De skal lidt nærmere, så afgiver i ild på min kommando. 

Han havde ikke mere end lige sagt det, så fyrede Russerne med alt hvad de havde. 

Og det er sådan set det sidste jeg husker, inden jeg slog mine øjne op på Feltlazarettet! Sagde han. 

Det kan godt være, at de kunne have reddet den her - han kiggede på sin manglende arm - hvis de havde haft 

noget mere tid. 

Men hvad fanden, jeg overlevede, og det var der mange andre der ikke gjorde.  

Der blev en eftertænksom pause. 

Jeg har stadigvæk et lille job, som jeg har fået af Staten! Sagde han. Vi har en lille Lotterikollektion sammen, 

min kone og jeg. 

Det er selvfølgelig fordi jeg har mistet den her – han rystede med ærmet - at jeg er kommet i betragtning.  

Hvis jeg skal være helt ærlig! Sagde han grinende, er det mest min kone der passer forretningen, det er alt for 

stillesiddende for mig. 

Jeg har mere eller mindre en fast rute rundt i byen, hvor jeg besøger gamle venner, eller som i dag, hvor jeg 

besøger mit gamle værksted. 

Ved i hvad! Sagde han, jeg fylder 68 næste år og har overlevet 2 Verdenskrige, hvor jeg er blevet såret i begge, 

kan man så ikke godt tillade sig, at trække sig tilbage? 

  

Karl Heintz kom tilbage fra kælderen, hvor han havde hentet en ny forsyning øl. 

De sad nu og hyggede sig et par timer, mens de udvekslede historier der gik helt tilbage til tredverne.  

For Eberhardt, stod Willy og Karl Heintz, øverst i hierarkiet, når det gjaldt værkstedet. 

De var begge to omtrent lige gamle, og havde været der altid.  



Efter at han havde købt sig ind i forretningen, havde han stort set været indkaldt hele tiden, og han havde kun 

været der, når han havde orlov, og det var ikke ret tit.  

Han glædede sig til at komme i gang igen med arbejdet, faktisk kunne han næsten ikke vente.  

De havde en del ordrer inde, havde Karl Heintz fortalt ham, mens de stod ude i værkstedet.  

Det er ikke kun biler vi laver! Havde han sagt, men benzinmotorer af alle slags.  

De kommer som regel her med deres motor, men det hænder tit, at motoren er så stor, at vi er nødt til at komme 

til den.  

Som vi siger her i firmaet, stor Motor stor regning! Og så havde han klasket ham på skulderen, og grinet. 

  

Ingrid så ud til, at trives.  Hun sad og talte med Traudel som om de var gamle venner. 

Ingrid havde tilbudt sig i husholdningen, og det havde Traudel taget imod med kyshånd, da hun ud over den 

daglige mad, også skulle passe symaskinen.  

Siden efteråret havde hun haft nogle modeller hængende i ”Berliner mode”, og her op til jul begyndte det at give 

pote.  

De sælger både Børne og Dametøj! Sagde hun, men uden, at jeg kan statistikken, er langt det meste Børnetøj.  

Du skal hilse på Gotfred Daimler og Herta en dag, det er yderst flinke mennesker. 

Hun sænkede stemmen – Herta og jeg har en lille gesjæft hvor vi brænder lidt sprit, og laver lidt kryddersnaps og 

lidt likører.  

Vi starter op i god tid inden Jul, så har vi et stort lager når julemåneden kommer, og som regel har vi udsolgt 

inden første januar.  

Er der et par flasker tilbage drikker vi dem selv! Hviskede hun. Herta sælger dem i butikken til særligt indviede.  

Det er skam med kodeord og det hele! Hun blinkede til Ingrid.   

Tror du, at det gør noget? Spurgte Ingrid, hvis jeg laver en eller anden Svensk specialitet til aftensmad en dag.  

Det ville kun være dejligt! Sagde Traudel – overrask os. 

De sagde farvel til Willy der skulle hjem til sin lotterisælgende kone, og Manfred der skulle hjem til sin mor hvor 

han spiste, og kedede sig.  

Hans far var ikke kommet hjem fra krigen, så han boede alene sammen med sin utålelige overbeskyttende mor.  

Hun havde mistet ’en mand, det ville hun ikke risikere mere.  Så han kedede sig. 

  

Ingrid faldt foruroligende hurtigt til, i det lille hjem. Dagene de fløj af sted, og Julen nærmede sig med hastige 

skridt. Alle havde travlt, også Ingrid.  

Hun hjalp Traudel med at klippe tøjet der skulle være færdigt inden Jul, og hun hjalp hende med at lave noget af 

den traditionelle Tyske Julemad. 

Hun sørgede også for frokost og aftensmad til de sultne Mekanikere, der knoklede ude i værkstedet. 

Indimellem gjorde hun rent, og vaskede op, og den slags. 

Arbejdet i værkstedet gik som en leg for dem, kunne hun høre. Hun kunne tit høre deres latter, når døren blev 

åbnet ud til Tanken. 

  

Siden den første aften havde Eberhardt ikke rørt hende.  

Når de havde sagt godnat nede i stuen, sad de som oftest og talte sammen i stuen ovenpå. Hun blev mere og mere 

opsat på, at lære denne mand, at kende.  

De talte mest om private ting, og ting som voksne mennesker taler om, når de er ved at blive forelskede. Og ved 

at blive forelskede, det var de. 

Eberhardt havde været forelsket i hende siden han så hende første gang i toget. Betaget var måske et bedre ord i 

begyndelsen! Måtte han indrømme over for selv.  

Men betagelsen blev hurtigt afløst af forelskelse. For Ingrids vedkommende sammenlignede hun sin kærlighed 

med en kedel vand der langsomt kommer i kog.  

Hun kunne ikke lade være med at grine da hun tænkte det. 

Han havde været sorthåret engang, kunne hun se, men nu var det de grå, der så småt var ved at få overtaget.  

Håret på issen var ved at blive tyndt, og om nogle år ville han sikkert være skaldet.  

Og om nogle år har jeg sikkert en røv som en ladeport, så kan det gå lige op! Tænkte hun.  

Han nøjedes stadigvæk med at give hende et kys på kinden inden han smuttede ind til sig selv. 

Kan han virkelig mene, at jeg skal løse ham fra hans løfte, inden han rører mig! Tænkte hun. 

  

To dage før Jul, just som de sad ved frokosten, gik døren op og Willy stak sit glade rynkede fjæs ind.  

Han grinede - og åbenbarede et gebis hvor der manglede en tand, hist og pist.  

Kom ind og få et stykke mad! Sagde Traudel, du kan sidde her. Hun gennede katten ned fra stolen,  



Den havde lige drømt om fede mus, stegt lever og villige hunkatte. I den rækkefølge.  

Det var godt du kom! Sagde Eberhardt. Jeg har nemlig en plan som i skal høre. Den er så langt ude i skoven, at 

det aldrig vil ske igen.  

Traudel! Har du stadig Frelseruniformerne spurgte han? Hun nikkede. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg savner min Søn! Sagde han, det er efterhånden snart ti år siden jeg 

sidst har været sammen med ham.  

Han rømmede sig kraftigt, og fortsatte. Jeg har elsket ham siden han kom ud af sin moders skød – helt 

betingelsesløst og ærligt. 

Og jeg har altid gjort hvad jeg kunne for, at være et forbillede for ham.  

Leopold så meget klarere end jeg selv gjorde, og det var sikkert det der gjorde det. Han fjernede sig mere og 

mere fra mig.  

Jeg kunne mærke, at han undgik mit selskab. Når jeg tog ham i at kikke på mig, så jeg, at hans blik var hadefuldt.  

Sådan tolkede jeg det, og det er jo ikke sikkert, at det er hele sandheden. Min dårlige samvittighed, kan sagtens 

have spillet mig et puds.  

Det er også det, jeg har sagt til mig selv i alle de lange år i Rusland. 

Men jeg ved ikke noget som helst om min drengs følelser for mig, for vi talte aldrig om den slags. 

Jeg lyver ikke når jeg siger, at jeg har tænkt på den dreng hver dag, siden jeg var hjemme sidst. 

  

Jeg vil spørge dig Willy, og dig Manfred, om i to vil gøre mig en tjeneste.  

Juleaftensdag anbringer jeg en pakke med de tre Frelseruniformer i en ruin tæt på Hotel Rottenhaus. 

Han kiggede rundt. Han havde hele køkkenets udelte opmærksomhed. 

Der mødes vi klokken 6 – tager tøjet på, og gør klar til lidt frelsergerning.  

Husk! Vi synger ikke, da jeg sikkert ikke er den eneste der ikke kender nogle frelsersange. Desuden synger jeg af 

helvede til.   

Der er 10 Mark til hver, og en flaske kryddersnaps. 

Jeg vil bare se hvordan de har det, og hvis stemningen er til det, smider jeg frelserklunset. 

Hvad med Gamle Holenweg? Spurgte Willy – han genkender os med det samme, selv om vi har Frelsertøj på.  

Ham må du tale med i dag! Sagde Eberhardt, han må endelig ikke sige noget. 

Vi har raslebøsser med, men det er ikke det, der er det primære, vi skal helst inviteres helt ind i stuen.  

Så improviserer vi os frem. Men husk! Han kiggede sig omkring – endelig ingen sang. 

  

Endelig skete der noget! Tænkte Manfred. I de få dage som Eberhardt havde været hjemme, var der sket mere, 

end de sidste mange år forud.  

Gad vide hvad moderen ville sige! Tænkte han. 

Julen var hendes helt store højtid hvor traditionerne blev holdt i hævd, som de havde holdt den hjemme i 

Flensborg i hendes barndom.  

Den fik ikke for lidt med nisser – og juleneg – og konfekt og andre gode sager.  

Hver Jul tvang hun ham i misforstået godhed til at spise Cognacbønner, selv om han ikke kunne fordrage dem.  

Som regel var det æsker med fire lag. Men nu er det også slut! Sagde han til sig selv.  

Når jeg kommer hjem i aften, siger jeg til hende, at jeg først er hjemme kl. 8 Juleaften, fordi jeg har vigtige 

forretninger at foretage. 

Bagefter siger jeg til hende, at hun kan spise sine Cognacbønner selv. Han sad lidt og tænkte! Narj! Det det gør 

jeg nok ikke.   

  

Er alle med! Spurgte Eberhardt. Willy og Manfred nikkede henrykt. Selvfølgelig var de med. 

I første række var det for at gøre Eberhardt en tjeneste, i anden række var det eventyret som de regnede med 

ventede forude.  

Jeg havde nær glemt noget! Tænkte Eberhardt. Har du noget imod, at vi rykker Julemiddagen et par timer? 

Spurgte han Traudel. Hun rystede smilende på hovedet. 

For øvrigt! Sagde hun til Willy, har jeg nogle bøger til Gamle Holenweg fra Gotfred. Jeg fortalte ham, at du 

skaffede ham bøger om gamle soldateruniformer.  

Han kom i tanker om en kasse der stod i kælderen, helt fra hans fars tid, fyldt med farvelagte tegninger af 

uniformer, helt fra firserne, tror jeg han sagde. 

Hils ham endelig og ønsk ham god Jul, og sig til ham, at vi kommer en af Juledagene. 

  

Om aftenen da Ingrid og Eberhardt sad i sofaen ovenpå i den lille lejlighed, kunne hun ikke holde sin mening 

tilbage.  



Er det nu også klogt, at komme brasende ind i en familie på den måde! Sagde hun. De får jo slet ingen valg.  

Og hvad får du ud af det. Din kone er gift igen, fordi hun tror, at du er død. Hvis hun pludselig genkender dig, får 

hun et chok. 

Jeg ved det godt! Sagde Eberhardt, men det gør hun ikke. Karl Heintz har et fuldskæg liggende, der forandrer ’en 

fuldstændig.  

Min egen mor ville ikke kunne ville ikke kunne genkende mig hvis hun så mig med det skæg. 

Desuden har jeg tænkt mig at stoppe komedien første Juledag! Sagde han.  

Jeg har tænkt mig at opsøge dem uden Frelsertøj, eller noget som helst.  

Juleaften vil jeg bare se dem som de er, og så vil jeg have et sidste minde om en lykkelig familie, hvis Leopold 

ikke vil se mig mere. 

Det er derfor, at det er så vigtigt for mig, at være der Juleaften! Sagde han.  

Hun droppede emnet, men var ikke ganske overbevist. Det mindede lidt for meget om Spejdersjov, syntes hun. 

  

De sidste to dage gik lige så hurtigt som de forudgående 22.  

Mændene på værkstedet havde afleveret den sidste bil allerede dagen før, og gav nu værkstedet en ordentlig 

overhaling ude og inde.  

Manfred havde som regel nok at gøre med Benzinen og Olien til de Julerejsende, indtil det ebbede ud hen på 

eftermiddagen. 

Systuen havde også gjort rent bord, og personalet var i fuld gang med de sidste Juleforberedelser. 

Ingrid og Traudel kunne den kunst – ikke at gå i vejen for hinanden, når de stod i et køkken. 

Uden at sige mange ord delte de opgaverne mellem sig, og arbejdet gik som en leg.  

Når de gik og arbejdede, fortalte Traudel om alt hvad der var sket i Berlin, siden Eberhardt sidst var hjemme.  

Det var ikke alt Tysk, som Ingrid forstod. Især ikke, hvis der var blandet dialekt ind i det, så kunne det godt 

smutte. 

Traudel var født i Berlin, og talte selvfølgelig byens dialekt. 

   

Du skal aldrig misunde dem der var tvunget til at bo i Berlin under krigen! Sagde Traudel.  

Alle uden undtagelse havde vrøvl med nerverne. De allierede fløj nat og dag, og kastede deres last af bomber ud 

over byen.  

Søvn fik man intet af. Mad fik man kun i den udstrækning, at man havde noget. Eller kendte nogen der havde 

noget.  

Nætterne tilbragte man i kolde kældre, hvor man rystende krøb sammen for at holde varmen.  

Hvis man ikke var hjemme, når der var luftvarsel, måtte man hurtigst mulig finde en ny kælder eller 

beskyttelsesrum, man kunne være i.  

Man var tvunget til at sidde tæt på ildelugtende fremmede mennesker.  

Mulighederne for at få et varmt brusebad var nærmest ikke eksisterende, så alle lugtede.  

Drengene løb rundt og legede, fordi drenge det er drenge. 

De store piger sad med lillesøster på armen, mens moderen sad med den helt nye lille, der skreg.  

Gråd det smitter jo! Sagde hun, så det varede ikke længe inden alle de andre små børn skreg.  

Når det så havde stået på et stykke tid, begyndte nogle af mændene at røre på sig.  

Mænd der normalt, når de var hjemme, var milde og gode ægtemænd for sin kone, og en god og eftergivende 

Bedstefar over for sine Børnebørn.  

Nu hidsede denne Bedstefar sig op, mens han udøste bandbuller til højre og venstre, og lovede de frækkeste af 

drengene øretæver. 

Alt sammen til ingen nytte, det hele blev bare mere stressende. 

Det skete også jævnligt, at nerverne slog klik på en eller anden, der ikke kunne klare det mere. 

Det værste var næsten, når der var afblæsning, og vi skulle ud af bunkeren igen.  

Sommetider kunne vi næsten ikke få døren til bunkeren op, fordi ligene af dem der kom for sent lå udenfor og 

blokerede.  

Prøv at forestille dig, at alarmen lyder, og du er ubehagelig langt fra en Bunker. 

Du sætter farten op. Alle sætter farten op. Og lige pludselig deltager du i et kapløb. 

Lige inden du når Bunkeren, ser du portene blive smækket i. Der er simpelthen ikke plads til flere.  

Du er nødt til at blive, da du ikke kan nå at løbe til en anden bunker.  

Hun stod lidt, og lod tankerne gå tilbage. Forfærdentlig! Sagde hun, det er godt det er slut nu 

  

Jeg undgik at blive voldtaget! Sagde hun. Karl Heintz havde lavet et hemmeligt rum i kælderen til mig, endda 

med en lille seng.  



Han gjorde sit bedste for at se gammel og affældig ud, da Russerne kom.  

Han havde ikke behøvet at gøre sig nogen anstrengelser, da de knap nok ænsede ham.  

De var på vej til Rigsdagen, da alle gerne ville være den første der plantede Hammer og Segl på toppen af 

Rigsdagsbygningen.  

Vi blev enige om, at indtil situationen havde normaliseret sig, skulle jeg blive i det hemmelige rum.  

Efter nogle dage mente den Russiske Generalstab, at nu måtte den største tørst efter kvinder være slukket, og 

forbød voldtægter. 

Det hemmelige rum er nu viktualierummet, hvor jeg har mit henkog og sådan noget. Du har jo selv været 

dernede.  

  

Hotel am Rottenhaus  
Juleaften 

  
Er i klar? Spurgte Eberhardt. Han kiggede rundt på de to andre. Han kom til at grine. I sku’ se jer selv, i ser 

farlige ud.  

Tøjet er i hvert fald ikke for småt! Sagde han. 

Især Manfred havde svært ved at fylde uniformen ud.  

Hatten var også for stor, og havde det ikke været for hans store ører havde den siddet på skuldrene! Som Willy 

bemærkede.  

Da de havde grinet af, begav de sig på vej. 

  

Lidt efter stod de i Receptionen på Hotel Rottenhaus.  

På disken stod der en lille klokke, og ved siden af klokken var der et lille skilt, hvorpå der stod – Hvis de behøver 

hjælp, så ring. Det gjorde de så. 

Døren gik op bag disken, og en ung mand kommer ind. De fleste piger ville sikkert sige en pæn fyr. 

Han var også en mistænksom pæn fyr. Han kigger op og ned af dem. Der er et eller andet der ikke rigtig 

stemmer! Tænkte han ved sig selv.  

Og det der skæg, er næsten for meget af det gode, 

Er det ikke en dårlig dag og rasle ind! Sagde han, alle folk sidder jo ved Julebordet. 

Netop! Sagde ham med skæget, så er alle folk hjemme, når vi kommer.  

Men vi var nu også ved at fryse lidt! Sagde han, og kastede et stjålent blik mod stuen.  

Leopold følte sig ikke ganske overbevist om lødigheden af de tre herrer, men valgte alligevel at invitere dem ind 

i stuen til en drik, så de kunne få varmen.  

Gamle Holenweg har garanteret en finger med i spillet! Tænkte han, men lad os nu se hvordan det udvikler sig.    

Inde i stuen præsenterede Leopold sin familie for dem. Den unge smukke dame der sidder med min søn, er min 

kone Valtrudel.  

De to der sidder ved spisebordet er min Mor Irmgard, og hende mand Ingolski Lebbethov. I sofaen sidder min 

mors forældre Hannelore og Gamle Holenweg. 

Herren der sidder ved siden af min svigermor Fru Schmith, er Dansker og en meget gammel ven af familien, vi 

har stået utallige prøvelser igennem sammen.  

Han er artist i verdensklasse. 

Han tog sig ikke af Børges, knapt hørlige protester, og afværgende bevægelser.  

Han er bugtaler, Og hedder Børge Madsen Men han optræder under navnet Triboni! Sagde Leopold stolt. Og 

stolt det var han.  

Han betragtede mere eller mindre Børge som en slags far, og det var også ham der havde fået ham på den rette 

vej, et stykke tid efter krigen.  

Og det var på høje tid. De typer, han var begyndt at handle med, var han ikke helt tryg ved.  

Der var et par stykker der ikke var klar over, at krigen var forbi, og da to af hans gamle venner blev fundet skudt 

i ruinerne -  

skudt ned med koldt blod, besluttede han, at han ville gøre sig usynlig et stykke tid.  

Han gemte sit guld et sikkert sted, og flyttede sammen med Valtrudel på hendes værelse.  

Bagermesteren og hans kone sagde ingenting, udover, at da han havde dasket rundt i huset et halvt års tid, tilbød 

Bagermester Schmith ham lærekontrakt og arbejde. 

Og det var et tilbud han ikke kunne sige nej til.  

Den tid i Bageriet, når han og mester mødte før fanden fik sko på, og æltede dej, til rundstykker og franskbrød og 

kringler, hørte til den bedste periode i hans liv.   



Moderen så de ikke meget til. Hun sad som regel muret inde på sit værelse, hvor den eneste der havde adgang var 

Købmandens bybud, og den stedlige Rutebilejers kone.  

Bertha Struckmaier, som hun hed, havde længe følt, at hun trængte til ny luft underne vingerne, og den fik hun 

åbenbart i et godt tilrøget soveværelse.  

De to kvinder drak bravt, fra morgen til aften, mens hele livet passerede forbi uden for vinduet.  

Bagermesteren var ligeglad. Tilsyneladende. Men Leopold havde set ham bekymret op til flere gange, når hun 

havde været syg af sprutten.  

Og så blev det ham der døde først! Tænkte han. 

  

Soldaterne gav hånd hele vejen rundt. Gamle Holenweg blinkede til Eberhardt, da han hilste. 

Snart blev de bænket omkring spisebordet. Leopold der åbenbart var huslig, dækkede hurtigt op og skænkede en 

kop dejlig varm kaffe.  

Han hentede en flaske bitter, som Eberhardt med det samme så, var lavet af Traudel.  

Willy rakte sit glas frem for at få det fyldt, og Eberhardt trampede ham hårdt på foden. Au… Nej tak! Sagde 

Willy – I Frelsens Hær nyder vi ikke Spiritus. 

Leopold bemærkede straks det lidende udtryk som Willy fik i ansigtet, selv om han prøvede på at smile. Leopold 

besluttede sig for, at ha’ et øje på hver finger.   

Valtrudel var ved at være klar til at lægge den lille i seng, og Leopold gik hen for at sige godnat til ham.  

Må jeg også se ham! Sagde Eberhardt, jeg er fuldstændig vild med børn. Han rejste sig og gik over til sengen.  

Hvad hedder han! Spurgte han. Han hedder Eberhardt! Sagde Leopold, det er efter min far. Han blev i Rusland! 

Sagde han forklarende. 

Leopold bøjede sig ned over den lille og begyndte at snakke babysprog med ham. 

  

En utrolig forandring! Tænkte Eberhardt, lige før var han den barske, beskytteren af familien, nu snakker han 

babysprog. Han kiggede ømt på dem begge. 

Leopold, kommer du lige! Det var Valtrudel der kaldte, vi skal have lagt mor i seng. 

Det var tidligt! Sagde han og kiggede på uret. Nå, men vi var jo forberedt.  

Hun bliver ikke sjov at få bakset med hjem! Tænkte han. Jeg køber også snart den lille varebil som jeg har kik 

på, så kan vi bare læsse hende ind i bagenden.  

Og mens Leopold baksede med sin svigermor, bøjede Eberhardt sig ned over vuggen, og begyndte at tale 

Babysprog med den lille.  

Lille Eberhardt grinede over hele hovedet, og prøvede at trække hans skæg af. Det lykkedes næsten, indtil 

Eberhardt kom i tanke om, hvor han var. 

Der er et eller andet galt med de Frelsersoldater! Tænkte Børge.  

Jeg har rejst i hele Europa, på alverdens Variete’ Scener, og kan nok kende et falsk skæg når jeg ser et.  

Jeg kan bare ikke regne ud, hvorfor han går rundt med falsk skæg.  

Gad vide om han gemmer sig for nogen. Og så ham den lille med den store hat, han ser heller ikke for kvik ud.  

Men foreløbig virker de meget harmløse, men det kan da godt være, at jeg lige skulle lade et par ord falde til 

Leopold. 

Leopold kom tilbage til stuen. Han rystede lidt på hovedet, men kunne ikke lade være med at smile. 

Hun gik ud som et lys! Sagde Valtrudel, jeg havde ellers sagt til hende, at det jo ikke er sikkert, at din familie, vil 

blive ved med at se os - 

hvis hun hver gang kommer i en Kanonbrandert. 

I min familie er der højt til loftet! Sagde Leopold, en lille brandert eller to, har aldrig skadet nogen. 

  

Gamle Holenweg havde det godt. Dette herlige maskespil kunne Wolfgang Goethe ikke havde skrevet bedre.  

I modsætning til de fromme Frelsersoldater, var der ikke noget til hinder for, at han kunne drikke en lille ’en. Og 

det gjorde han så. 

Vil i ikke godt synge den der ”Jesus elsker mig” råbte han til Frelsersoldaterne. De havde rejst sig, og var ved at 

gøre sig klar til afgang.  

Desværre! Sagde Eberhardt, vore stemmer er ikke hvad de har været. Han hostede hult.  

Jo kom nu” sagde Irmgard, den er da så køn. Eberhardt sendte sin ekskone et sygt blik. Jeg er bange for, at vi har 

forlagt teksten til ”Jesus elsker mig” sagde han. 

Så syng en anden! Råbte gamle Holenweg. Eberhardt sendte ham et blik, der kunne få en fugl til at visne, og 

falde ned fra sin gren.  

I ville gøre os alle sammen glade, hvis i synger en sang før i går! Sagde Leopold.  

Jeg vil vædde hvad det skal være på, at de ikke kender en eneste sang fra Frelsens hærs sangbog! Tænkte han.  



Da deres skæbne var beseglet, var der ikke andet at gøre end at synge. 

  

Vi tager Lili Marlene hviskede Eberhardt til de andre to. Sangen gik forbløffende godt, når man tager i 

betragtning, at de aldrig havde sunget sammen før.  

Især Manfreds stemme gik klart og smukt igennem. Gamle Holenweg skrålede med, det bedste han havde lært.  

Det samme gjorde de andre, da den første overraskelse over sangvalget havde lagt sig. 

De sang et par andre soldaterslagere, under Leopolds kraftige opfordringer, indtil Eberhardt syntes, at nu var det 

nok.  

Lille Eberhardt lå og klukkede i sin lille seng, og så ud til at nyde sangen.  

Eberhardt gik over til den lille, og stak sin finger ned til ham.  

Den lille greb øjeblikkelig fingeren og prøvede at stoppe den i munden. Eberhardt grinede lykkeligt, og måtte 

næsten rykke sig fri. 

Da han sagde farvel til Gamle Holenweg, hviskede han til ham! Vi ses i morgen – din forræder. 

De hårde ord blev fulgt, af et umærkeligt blink i øjenkrogen, og et lille smil i mundvigen. 

Ingolski Lebbethov, som var gift med Leopolds mor, troede langt op i halvtresserne, at de sange de havde sunget 

den aften hørte til den Officielle sangbog for Frelsens Hær.  

Leopold fulgte dem helt ud i Receptionen, da de havde sagt farvel inde i stuen. 

For den gode underholdnings skyld! Sagde han, har min kone lavet en lille madpakke til jer. 

Øh! Sagde han, som i selvfølgelig skal give videre til de værdigt trængende.  

Det er sgu godt med dem! Tænkte han, den madpakke ryger indenbords i den første den bedste ruin.  

Bortset fra, at de er en flok svindlere, har det faktisk været meget underholdende.  

Højst sandsynligt er det gamle frontsoldater, der prøver på at hutle sig igennem tilværelsen, med lidt plat og 

svindel.  

Men det er da i den harmløse ende. Jeg har selv været med til noget, der ville gi mig adskillige års fængsel hvis 

det blev opdaget. Men det gjorde det ikke.  

Da gamle Holenweg bad dem om at synge en sang, var det kosteligt at se den skæggede i ansigtet. 

Han lignede ’en, der lige pludselig havde set ’en, han troede, var død. 

Kan i fortsat have en god jul! Sagde han, det kan jo være, at vi ses i jeres Kirke en dag.  

Med mange taksigelser forsvandt de ud i natten.  

  

Samsöstrasse 

Juleaften 

  
Efter, at have fortalt Ingrid om de to begivenhedsrige timer, begyndte de at gøre sig klar til Julemiddagen. 

Ingrid var næsten lige kommet op. Det sidste hun havde lavet var at dække bordet.  

Flæskestegen var i ovnen og sendte dufte ud i hele huset, også ovenpå, hvor den mindede dem om at de ikke 

havde fået noget at spise siden middag. 

En utrolig pæn og velskabt dreng! Sagde Eberhardt, det er sjældent man ser, så udtalt en lighed mellem en dreng 

og hans Bedstefar.  

Du er glad for børn, kan jeg ligesom fornemme! Sagde Ingrid og grinede. Vil du gerne selv have børn, eller vil 

du nøjes med dem din søn får.  

Han blev lige pludselig alvorlig. Jeg vil meget gerne have børn! Sagde han langsomt og tøvende, hvis jeg kan 

finde en kvinde der er ledig, og som vil føde mine børn. 

Hvad med dig! Spurgte han, Vil du også gerne have børn. 

Ja! Sagde hun, jeg vil meget gerne have børn. Mindst to, gerne tre. Jeg mangler sådan set bare en god, 

humoristisk stabil Mekaniker, som far til mine unger. 

Hun gik hen og stillede sig lige foran ham, lagde begge sine hænder op på hans skuldre og sagde! Hvis ikke, du 

kysser mig nu, skriger jeg. Så det gjorde han. 

Et stykke tid efter, viklede de sig ud af hinanden, og gjorde sig færdige til Juleaften. 

  

Nå, sagde Karl Heintz, hvordan gik det så, i Hotel Rottenhaus. Vi er ved at gå ud af vores gode skind, ikke også 

Mutti 

De sad med kaffen og cigaren efter Julemiddagen. Karl Heintz havde egenhændigt besøgt en af sine gamle 

venner, og købt en original flaske gammel Cognac.  

Jeg er bange for, at vi blev totalt til grin! Sagde Eberhardt. Min søn er slet ikke dum, så jeg tror, at han allerede 

fra starten var sikker på, at der var ugler i Mosen. 

Til gengæld tror jeg aldrig, at han fandt ud af hvad slags ugler det var. 



Men jeg har jeg en lille høne at plukke med Gamle Holenweg. Da det kom til stykket, kunne han jo ikke holde 

kæft, men sad og kom med hentydninger.  

Nå, men der skete nu ikke det helt store med det, kun, at han fik os til at synge, og det må have været en styg 

oplevelse, for de andre.   

Udover, at få hilst på min søn, fik jeg også hilst på lille Eberhardt, og det er en af de største oplevelser i mit liv.  

Det nærmeste jeg kommer, er dengang min kone fødte Leopold. 

Jeg må indrømme! Sagde han, at sådan en lille størrelse, kan man godt blive afhængig af. 

I yderste konsekvens må man jo få sine egne børn selv. 

Han kiggede over på Ingrid! Og smilede til hende. 

Da der ikke var noget der undgik Traudels opmærksomhed, heller ikke forelskede smil, varede det ikke længe, 

inden hun havde lagt to og to sammen.  

Allerede da de flyttede ind, havde hun fornemmet et eller andet udefinerbart, som hun havde lovet sig selv, at 

holde øje med. 

Børn! Sagde hun, ja det ville være dejligt med små børn i huset. Karl Heintz og jeg fik jo aldrig Børn – desværre 

- vi kunne jo ikke få nogen.  

Eberhardt rømmede sig – Ingrid og jeg har besluttet os til, at slå kludene sammen! Sagde han. 

  

Den eneste der blev overrasket var Karl Heintz. Han var netop ved, at føre et glas god gammel Cognac til 

munden, med det resultat, at han spildte det hele ned af sig.  

Hvad siger i? Sagde han overrasket, slå kludene sammen. Mener du, at Ingrid bliver boende?  

Eberhardt nikkede! Ja det gør hun, i hvert fald så lang tid, der er plads ovenpå. 

I år behøver jeg ingen Julegave! Sagde Traudel, den i lige har givet mig, det er den bedste som jeg har fået i 

årevis.  

Hun rejste sig og gav Ingrid og Eberhardt et varmt knus.  

Traudel havde normalt ikke let til tårer, men hele situationen, med Eberhardts hjemkomst, og hans følgeskab med 

en ung blond Svensker - 

som hun allerede satte umådelig stor pris på, var næsten for meget for hende. 

Eberhardt kunne se, et par forræderiske tårer glimte i øjenkrogen.     

Karl Heintz havde ikke den slags hæmninger, så han græd, som om han var blevet betalt for det. 

En pige som hende! Tænkte Traudel, der kan alt i et hjem, og ikke er bange for at tage fat, skal man godt nok 

lede længe efter. 

Hun er heller ikke bange for at sige sin mening, blandt mandfolkene. 

Vi har længe savnet sådan en type. Jeg kunne lide hende med det samme, og jeg tror det er gengældt.  

Jeg elsker dem alle sammen! Tænkte Ingrid. Mest Eberhardt selvfølgelig, men disse to elskelige mennesker kan 

man slet ikke lade være med at elske.  

De sidste 14 dage havde hun været sikker i sin sag. Det var Eberhardt hun elskede, og det var ham hun ville have.  

Hvis der findes en mere lykkelig mand en jeg! Tænkte Eberhardt, så gad jeg godt se ham.  

  

Efter desserten var det tid til Julegaverne.  

Jeg har været i byen, for at købe stort ind, kundgjorde Karl Heintz. Han stod med en stor pakke, der vejede 

adskillige kilo.  

Den er ikke rigtig til nogen! Sagde han, den er nærmere til os. Vil du være sød og åbne den?  Spurgte han Ingrid. 

Spændt åbnede hun pakken. 

Det var tøj af en slags, kunne hun se, men det var først da hun fik pakket helt ud, at hun så hvad det var. 6 helt 

nye kedeldragter beregnet til folkene på værkstedet. 

Så har vi ’en at skifte med, sagde Karl Heintz, men hvis jeg skal være helt ærlig havde jeg nær kun købt tre 

kedeldragter.  

På vej ud af butikken kom jeg i tanke om, at det ville da være rart at have noget tøj at tage på, når det andet var til 

vask. Så jeg måtte tilbage og købe tre sæt mere. 

Jeg fik ideen, da du foreslog, at vi skulle have ens skilte på ryggen! Sagde han til Ingrid.  

Jeg syntes med det samme, at det var en god ide’ men jeg syntes ikke, at vi ville   

være bekendt, at sætte et nyt skilt på de gamle kedeldragter.  

  

Jeg har selvfølgelig en anden gave til dig! Sagde han, og den er også fra Traudel.  

Hun kiggede målløs på uret der lå i den fine æske. Et Omega ur! Tænkte hun, hvorfor giver de mig så fin en 

gave.  

Det er da alt for meget! Sagde hun, jeg har aldrig fået sådan en fin gave før.  



Ved du hvad! Sagde Traudel – siden du kom for 3 – 4 uger siden har du knoklet som en besat, og det har du gjort 

helt af dig selv.  

Jeg spørger jo ikke, om du gider hjælpe med dit eller dat, alt det der finder du selv ud af.  

Jeg havde – som jeg plejer - sagt ja, til alt for meget her i Julen. En stor del af vores omsætning, både den legale 

og den illegale -  

hun blinkede til dem - ligger i Julen, og derfor har jeg været glad for din kolossale indsats.  

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg tjener penge på både Snapsen og Tøjet, men jeg har ikke hørt dig forlange 

penge, for alle de mange timer som du har knoklet. 

 Så det ur, som du har fået af Karl Heintz og jeg i aften, er yderst velfortjent. 

  

Med disse ord rejste hun sig, og gav Ingrid et varmt knus. På dette tidspunkt nærmede Karl Heintz  

sig sin komplette opløsning. Det bliver værre og værre med årene, med de tårer! Tænkte han. Hvad var det de 

sagde om børn? Ville de have børn?  

Hvis de vil have børn, vil jeg prøve på at være den bedste Bedstefar der nogensinde har levet! Sagde han 

lykkeligt til sig selv. 

Så vil jeg droppe arbejdet på værkstedet, og kun vise mit fjæs, når der var problemer, som de ikke selv kan klare.  

Resten af tiden, ville jeg være sammen med lille Karl Heintz, og lære ham alt om livet. 

Jeg har også en lille gave til dig! Sagde Eberhardt, den er ikke helt i samme kaliber som Traudel og Karl 

Heintzes gave, men jeg håber du bliver glad for den alligevel.  

Han bøjede sig over til Ingrid og gav hende et kys på munden. Han blev en smule rød i hovedet, og trak sig lidt 

kejtet tilbage. 

Han så, så sød ud, at de ikke kunne lade være med at grine. Og han grinede sammen med dem. 

Der er meget, som jeg skal have genopfrisket sagde han, vi Kurtiserede ikke ret meget i Rusland. 

Faktisk har jeg aldrig været særlig god til at Kurtisere! Sagde han eftertænksomt, men det kan jo være, at du kan 

lære mig det, sagde han til Ingrid.   

Hans gave var i en lille firkantet æske. Han havde gjort sig megen umage med indpakningen. 

Han havde rodet i Traudels æske, med Julebånd i alle farver, og efter længere tids søgen, havde han fundet det 

bånd, der nu prydede æsken.  

Hun bandt båndet op med forsigtighed – sådan nogle kan jo bruges igen – og åbnede æsken. 

Indeni lå der et halssmykke af Guld med et Jugend motiv. I midten af smykket var der en Diamant. 

Eberhardt! Sagde hun, du er ikke rigtig klog, hvad tænker du på. 

Det har været min mors! Sagde han. Hvis jeg skal være helt ærlig, havde jeg faktisk købt noget helt andet til dig, 

men så, ovenpå i aftes!  

Han kiggede kærligt på Ingrid, kunne det kun være ’en ting. Irmgard har aldrig set den, den har ligget i min 

skuffe og ventet på den rigtige. 

  

Min mor havde den på, da de fandt hende, efter lavinen. Den var gået op i låsen, og sad fast i hendes striktrøje.  

En af redningsfolkene samlede den op, og gav det senere til min Onkel der! Sagde han, og grinede til Karl 

Heintz.  

I al den lange tid der er gået siden, har smykket såmænd befundet sig i skrivebordsskuffen ovenpå.  

Men du skal nu ikke snydes for den gave, som jeg oprindelig købte! Sagde han. Den siger nok også mere om 

mig, end guld og diamantsmykker gør.  

Pakken var blød kunne hun mærke. Hun trængte efterhånden også til at få noget nyt tøj, da hun stadigvæk i en vis 

udstrækning gik rundt i Traudels.  

Det var en Nederdel, et par strikkede varme Handsker, og en Vinter hue med en pelskant. 

Med tanker på den halve meter sne der lå udenfor, blev Ingrid glad for gaven. 

  

Jeg har også en lille ting til jer fra mig! Sagde Ingrid, det har ikke været særlig kostbart, men jeg håber, at i kan 

lide det alligevel.  

Til Traudel havde hun købt et Sjal, og Karl Heintz fik ti Cigarer i en fin Æske. 

Det var Traudel der havde skaffet Cigarerne gennem en af sine talrige forbindelser, hun vidste nemlig godt, hvad 

hendes mand satte pris på.  

Til Eberhardt havde hun købt nye Barbergrejer. 

I æsken lå der en barbermaskine – en barberkost – sæbe – og ekstra barberblade.. 

Hun havde ikke kunnet undgå, at se den miserable tilstand hans barbermaskine var i, når hun var på 

badeværelset. 

Det ligner noget, han har haft med i Rusland! Tænkte hun. 



De sad nu og hyggede sig nogle timer, hvor Eberhardt gav et fyldigt referat, af de begivenhedsrige timer han 

havde tilbragt sammen med sin gamle familie.  

Han havde fået det lidt på afstand, og kunne godt se komikken i de forskellige situationer som var opstået.  

  

Ved 11 tiden blev de enige om at bryde op, da det efterhånden havde været en lang dag. 

Ingrid sad sofaen, da Eberhardt kom op fra badeværelset. Han gik hen og satte sig ved siden af, og tog hende i 

sine arme.  

Hun havde sin Kimono på, og han kunne mærke, at hun var nøgen nedenunder. Ingrid! Sagde han, du er det 

bedste der nogensinde er hændt mig, jeg elsker dig. 

Jeg elsker også dig, sagde hun, og kiggede ham dybt ind i øjnene. 

Ti minutter senere. Skal vi sove inde ved mig, eller inde ved dig? Spurgte Ingrid, og fnisede. 

  

Jeg har nogle få Dollars! Sagde Ingrid, hvor skal man veksle dem, i Banken eller? 

De sad ved morgenbordet, og gjorde sig til gode med Traudels, friskbagte brød, med resterne af stegen fra i går.  

Hvor mange har du! Spurgte Traudel, det var hende der ordnede den slags. 

Karl Heintz, havde slet ikke nerver til sådan noget. 

Næsten 1000 Dollars! Sagde Ingrid. Der blev en larmende tavshed i Køkkenet. 

!000 Dollars! Sagde Traudel, det er jo næsten en formue. Er du klar over hvor mange ting man kan få for 1000 

Dollars.  

Nej det er jeg ikke! Sagde Ingrid, jeg har jo været i Rusland, og har ikke fulgt med i Kurserne.  

Jeg kan jo heller ikke blive ved med at leve på frihjul her hos jer.    

Må jeg være fri! Sagde Traudel, det er tværtimod os, der skylder dig penge, for det arbejde du har lagt her, siden 

du kom.  

Desuden! Sagde hun, er du en del af familien nu, og i den snakker man ikke om penge. Det kunne lige passe! 

Sagde hun til sig selv. 

Men du kan give mig de Dollars du har, så skal jeg få dem vekslet til en god kurs. 

Og så syntes jeg, at vi to skal tage os en Indkøbstur efter Nytår, hvor vi kigger efter en ny garderobe til dig.  

Jeg trænger for øvrigt også, til en ny klud eller to. 

  

Når vi har fået morgenmad gider du så hjælpe mig med at flytte lidt rundt ovenpå? Spurgte Eberhardt Karl 

Heintz.  

Vi flytter Ingrids seng ind på mit værelse, da det er det største, og så bytter vi rundt på kommoderne, og et par 

andre småting.  

Traudel undertrykte et lille smil. 

Eberhardt skal nok få kam til sit hår! Tænkte hun, det er også sådan det skal være. 

Eberhardt kunne så småt begynde at mærke sommerfuglene i maven. Faktisk havde han mærket dem siden han 

slog øjnene op.  

Han var vågnet ved siden af Ingrid der stadigvæk sov. 

Han lå og kiggede på hende, og han kunne mærke, begæret vågne i sig igen. 

Det er helt utroligt! Tænkte han, for mindre end en måned siden var jeg stadigvæk i en fangelejr, 

Og nu ligger jeg her ved siden af verdens flotteste pige, som jeg har tænkt mig, at få børn med. 

Leopold! Ja hvad med Leopold. Han kunne mærke, at den knude han havde i maven voksede. 

  

Bagermester Leopold Fledermaus 

  

Eberhardt standsede op et lille stykke fra butikken. Han vidste ikke rigtig hvad han havde forestillet sig.  

Forretningen var større end han havde regnet med, og han kunne se tre unge piger der havde nok at gøre med at 

ekspedere en kø der strakte sig helt ud på fortovet.  

Til højre for butikken var den have, som Leopold havde planer med. En god ide! Tænkte Eberhardt, der er i hvert 

fald plads nok. 

Han sprang køen over, da han ikke skulle have noget brød, og henvendte sig, til en af pigerne.  

Undskyld! Sagde han, træffer jeg Bagermesteren. Et øjeblik! Sagde pigen, og forsvandt ud bagved. 

Knuden i hans mave sad nu helt oppe i halsen, kunne han mærke. 

Leopold kom ind i butikken, mens han tørrede sine hænder i et viskestykke.  

Han standsede op som ramt af lynet. Far! Råbte han, er det virkelig dig. Al farven forlod hans ansigt. Vi troede 

jo, at du var død! Råbte han.  

Han smed viskestykket fra sig på disken, og faldt hulkende i Eberhards arme. 



  

Vi fik jo brev fra Overkommandoen! Sagde Leopold, om at du var død, og da du så ikke kom hjem. 

Mor giftede sig med Ingolski et par år efter krigen, og han er fin nok, men han bliver aldrig en far for mig.  

De sad i stuen i privaten, hele den lille familie. Eberhardt sad med lille Eberhardt på Skødet.   

Jeg bor foreløbig hos Karls Heintz og Traudel! Sagde han, men jeg ved ikke om det går på længere sigt, da jeg 

skal til at giftes. De kiggede vantro på ham.  

Jeg mødte en ung Svensk pige i toget hjemad, og vi er blevet enige om, at slå kludene sammen for altid. Jeg er 

faktisk snotforelsket! Sagde han grinende. 

Det der ar, du har bag øret! Sagde Valtrudel, hvor længe har du haft det.  

Siden Kursk! Sagde han, jeg fik ikke mine hænder hurtigt nok op, og fik en geværkolbe i nakken. 

Det ar har jeg set før! Sagde hun, jeg kan bare ikke huske hvor. 

Det kunne være, at jeg skulle hjælpe lidt på din hukommelse! Sagde han. 

Kan i huske, at i fik gæster i går, lige efter middagen. Nåh ja, Frelsens hær! Sagde Leopold. 

Leopold! Du ved jo godt, at din far ikke er den store Ørn til at synge, og da så Gamle Holenweg ville have os til 

at synge - 

 ”Jesus elsker dig” troede jeg bestemt, at jeg ville blive afsløret. 

Leopold kiggede på ham. Hvorfor kom du ikke bare og bankede på! Sagde han. 

Jeg vidste jo ikke om jeg var velkommen. Vi skiltes jo ikke på den bedste måde! Sagde Eberhardt.  

Far! Sagde Leopold, hvad der skete dengang, er skide lige meget nu.  

Jeg må indrømme, at mit humør bestemt ikke var i toppen dengang, men det var dit så sandelig heller ikke.  

Det meste af tiden sad du bare og gloede ud i luften, og sagde ingenting. Jeg kunne sagtens forstå dig, for hvem 

gider fare i Krig for en eller anden galnings skyld.  

Allerede før den tid, havde jeg gennemskuet de fjolser. 

Krig er noget lort hele vejen igennem. 

  

Efter en længere snak, over et yderst veldækket kaffebord, viste Leopold Eberhardt rundt i Bageriet. 

Det var noget større end han havde regnet med, da man ikke kunne se selve Bageriet ude fra vejen. 

De tre Bagersvende og de to lærlinge var ved at gøre sig klar til at holde en velfortjent fyraften. 

De var mødt ind kort tid efter midnat, for at bage brød til Berlinerne. 

Jeg mangler kun en lille Varebil! Sagde Leopold. Så kunne vi også køre brød ud til kunderne. 

Vi har en dreng der kører ud på varecykel, men med alt det sne der ligger lige for tiden, er det svært for ham.  

Hvis vi havde den bil, ville vores radius også blive større. 

Hvis jeg var dig! Sagde Eberhardt, ville jeg tale med Karl Heintz, om den bil.  

Han har foden på bilmarkedet, og kan sagtens skaffe dig en god og billig ’en.    

Jeg har selv flere gange tænkt på Karl Heintz! Sagde Leopold, men jeg har jo ikke holdt kontakten ved lige.  

Det er Karl Heintz og Traudel ligeglade med! Sagde Eberhardt.  

Jeg står og får en god ide’! Sagde Leopold.  

Min mor og Ingolski har inviteret hele familien til Julefrokost i morgen, og jeg syntes det ville være helt oplagt, 

hvis i kommer også. 

Jeg ringer til mor senere i dag og forbereder hende. 

Fortæl hende også lige, at jeg er kommet hjem! Sagde Eberhardt, ellers besvimer hun bare, når hun ser mig 

komme anstigende. 

  

Hvem er ham Ingolski egentlig? Spurgte han, han er Russer, ikke? 

Jo! Sagde Leopold, han blev taget til fange i Kursk ligesom dig, men af vores Soldater. 

Han blev sat til at rydde op i ruinerne i Berlin sammen med andre krigsfanger, fra jeg ved ikke hvor mange 

Nationer.  

I januar 45 arbejdede han i ruinerne tæt på Hotel Rottenhaus, og vi kunne se fra vinduet, hvor ussel en 

behandling, man gav krigsfangerne.  

Slag og spark hørte til dagens orden. Især gik det ud over Ingolski, uvist af hvilken grund. Højst sandsynligt var 

det bare fordi han var Russer.  

En dag, han havde fået særlig mange tærsk, besvimede han simpelthen. 

Du skal regne med far! Sagde han, de fik jo heller ikke mere mad end, at de lige kunne holde sig i live.  

Jeg ved selvfølgelig ikke hvad der skete, men de glemte i hvert fald at få Ingolski med sig hjem, da det blev 

fyraften. 

Du kender jo mors hjerte, der er altid plads til ’en til, så da soldaterne var ude af syne, bar jeg og Gamle 

Holenweg, Ingolski ind på Hotellet.  



I mellemtiden var han vågnet op, og bad på gebrokkent tysk om noget vand. Jeg hentede straks en hel kande 

vand til ham. 

Mor smurte også et par stykker smørrebrød med noget steg fra Nytårsaften. 

Jeg har aldrig set et stykke med steg forsvinde så hurtigt. Vi havde selvfølgelig den største lyst til at smøre et par 

stykker mere, men turde ikke. 

Vi havde hørt at maven ikke kunne klare massive mængder af mad, hvis man havde sultet. 

  

Efter en kort rådslagning, blev vi enige om at bære ham ned i det hemmelige rum i kælderen. 

Der havde vi  lidt ekstra forråd, hvis tiderne blev værre. Og det blev de jo. 

Faktisk brugte jeg også rummet en smule! Sagde Leopold tøvende. 

Jeg kan ikke li’ at have hemmeligheder for dig Far! Sagde han, men til sidst i Krigen, og et års tid efter, var jeg 

blandet ind i både det ene, og det andet. 

Sortbørs og smugleri Bl.a. Vi stjal også fra de udbombede huse.  

Efter Krigen kom jeg også med i et Sjak der rullede Amerikanske soldater, når de havde fået sig en tår over 

tørsten.  

Efter at to af mine bedste venner blev skudt, besluttede jeg mig for, at trække mig helt ud af kriminalitet, og få 

mig et ordentligt liv. 

Jeg håber ikke, at du er skuffet over mig Far! Sagde han. Eberhardt gik hen til ham, og gav ham et knus.  

Leopold! Sagde han, du har aldrig nogen sinde skuffet mig, vi har begge to været ude i nogen omstændigheder, 

som vi ikke selv har været herre over, - 

og det kan vi ikke gøre for. Jeg har altid elsket dig, og det vil jeg blive ved med, uanset hvad du går og roder dig 

ind i. Det sidste sagde han med et smil. 

  

Mor plejede og passede Ingolski hele vinteren! Fortsatte Leopold, og undervejs må hun jo have forelsket sig i 

ham, for da Krigen var slut - 

præsenterede hun ham som sin nye kæreste. 

Faktisk viste det sig også, at han var en ganske pæn fyr, da han fik noget mere sul på kroppen.  

Der er ikke nogen der kan gå ind, og erstatte en far som ikke er der, men Ingolski har altid gjort det bedste han 

kunne, for at holde sammen på familien. 

Og det har jeg altid respekteret ham for. 

Den jeg har haft det nærmeste forhold til er ubetinget Børge Madsen. Du ved, ham bugtaleren. 

Han fandt efterhånden ud af, hvad mine små og hyppige besøg i kælderen gik ud på, og ved at læse avisen kunne 

han regne ud, hvad jeg gik og lavede.  

Han trak mig til side en dag, og spurgte mig lidt ud. Jeg var selvfølgelig afvisende over for ham, og bad ham 

holde sin snude for sig selv. 

Det gjorde han ikke – gudskelov.  

Det jeg godt kan lide ved Børge er, at han aldrig blandede min familie ind i det, men prøvede af et ærligt hjerte at 

hjælpe mig på ret køl, uden at forvente noget til gengæld. 

Og jeg må da også sige, at det lykkedes! Sagde han og kiggede sig veltilfreds om i Bageriet. 

Du skal for øvrigt se hans Bugtalernummer engang, jeg har aldrig set noget lignende. 

Du tror garanteret det er løgn, når du ser det, men han kan synge trestemmigt med sig selv, og den ene af 

stemmerne, er endda en andenstemme. Imponerende!  

Jeg har selvfølgelig spurgt ham hvordan han gør, men han ryster bare hemmelighedsfuld på hovedet.  

Skal vi gå ind og se hvordan lille Eberhardt har det! Sagde Leopold, han må snart være færdig med at sove.  

Det er kun et spørgsmål om få dage! Pralede han, så stolprer han rundt. 

  

Hvordan gik det! Spurgte Ingrid, jeg har været så spændt. Det har vi alle sammen! Sagde Traudel. 

De sad i køkkenet med en kop kaffe. Faktisk havde de siddet der siden han gik. 

Han fortalte dem alt, lige fra den ene ende, til den anden.  

Ingrid kunne se, allerede da han trådte ind ad døren, at han var glad, så ganske automatisk slappede hun af. 

Vi er inviteret til julefrokost i morgen på Hotellet! Sagde han. Alle sammen! 

Det er da godt, at jeg har fået en ny nederdel i Julegave! Sagde Ingrid, så har jeg da noget at tage på. 

  

Hotel am Rottenhaus  
En Julefrokost 

  



Alt det der med papirerne! Sagde Eberhardt, det ordner vi efter nytår, så kan vi alle sammen gå derned i samlet 

flok.  

Der var en lille kort rådslagning i Hotelkøkkenet, inden Frokosten. 

Tilstede var Eberhardt, Ingrid samt Irmgard og Ingolski, der stod og smilede genert. 

Leopold havde netop sluttet sig til dem, med 5 øl. 

Jeg har stadigvæk brevet fra overkommandoen hvor de siger, at du er død, det tager vi bare med! 

Sagde Irmgard. Det bliver forhåbentlig ikke aktuelt! Sagde Eberhardt, for vi blev registrerede ved ankomsten, og 

for øvrigt vidste de i forvejen hvem der var med toget. 

Hvis jeg skal være ærlig tror jeg også, at de er glade for de Soldater der kan klare sig selv, og ikke løber det 

offentlige på dørene.   

Skål! Sagde han. De skålede. Vi skal også have ordnet Ingrids Papirer når vi er der, og det drejer sig også om, at 

få sat gang i skilsmissen! Sagde han. 

Ellers kan jeg ikke tillade mig, at gifte mig med hende.  

Hvad med dig Irmgard, skal du have skiftet ud, når du alligevel skal skilles. De lo alle sammen, Ingolski en 

smule anstrengt. 

  

For et kvarter siden havde de haft et stormende gensyn i Receptionen. Irmgard og Eberhardt havde fløjet 

hinanden om halsen uden at sige et ord.  

Nu må de godt snart slippe hinanden! Tænkte Ingrid. 

Han gav slip på hende, holdt hende en armslængde ud, og kiggede på hende. Det er godt at se dig igen! Sagde 

han ømt. 

Det er ikke så sært, at det er følelsesladet for Irmgard og Eberhardt, at sige goddag til hinanden når man tager i 

betragtning, at de troede -  

at de aldrig mere skulle se hinanden! Tænkte Ingrid. Hun følte sig en anelse flov over sig selv, og sin Jalousi.  

Trods alt, havde de kendt hinanden siden skoletiden, og havde et barn sammen.  

  

Da alle havde hilst på hinanden, gik de ind i hotellets lille sal, hvor Irmgard og hendes mor havde dækket et 

festligt Julebord.  

Takket være Børge var der Danske specialiteter på bordet. 

Tolderen havde ikke gjort særlig meget ud af eftersynet, da han så i papirerne, at Børge var Artist. 

Og det kom det lille selskab til gode nu.  

Jeg kan godt li’ Tyskere! Tænkte Børge. Altså den almindelige Tysker.  

Jeg ved godt, at der er mange hjemme i Danmark der ikke kan fordrage Tyskerne, og hader dem, for det de 

gjorde under krigen.  

Det gjorde jeg også dengang, men da kendte jeg heller ingen almindelige Tyskere. 

De eneste vi hørte om, var Gestapo og Hipo og SS, og de var ikke svære at hade. 

Under krigen led den almindelige Tysker ufatteligt meget mere end den almindelige Dansker, og jeg anede intet 

om de forhold der herskede her i 1945. 

Jeg fik et chok, da jeg så hvor smadret byen var. Jeg havde nær drejet om på hælen og var rejst hjem igen. 

Så førte skæbnens uransagelige veje mig til dette herlige Hotel. 

  

Jeg skal snart have taget mig sammen, til at tage mig lidt mere af Hannelore! Tænkte Gamle Holenweg.  

Jeg kan ikke være bekendt at overlade hele ansvaret til Irmgard og Ingolski. 

Jeg tror faktisk ikke, at hun registrerede at det var hendes gamle svigersøn hun hilste på, og hver gang der er ’en 

der kigger på hende, smiler hun bare. 

 Jeg tror ikke jeg kan undvære værkstedet, da det jeg laver der, ikke kan sammenlignes med noget som helst 

andet. Men jeg kan blive nødt til det.  

Efter Nytår tror jeg, at jeg vil begynde at kigge mig om efter en afløser.  

Nu har Hannelore fulgt mig hele livet, nu må det være mig der følger hende. 

  

Hun ser sympatisk ud den Svensker! Tænkte Irmgard.  

Da Leopold havde overbragt hende nyheden om Eberhards hjemkomst, havde han i farten glemt, at fortælle 

hende om Ingrid. 

Så hun havde først registreret hende, da hun havde sagt goddag til Eberhardt. 

Han havde præsenteret dem for hinanden, og umiddelbart kunne hun godt lide hende. 

Hun ser ikke særlig gammel ud! Tænkte hun, og hun har en flot krop. 



Det er garanteret Eberhardt der har købt den nederdel der, det er typisk hans smag, og den der bluse, den syntes 

jeg, at jeg så på Traudel før krigen. 

Gad vide om hun er affarvet, eller om det er ægte, hendes hår! Tænkte hun. 

Ingolski ser ikke særlig munter ud, jeg må hellere tage mig lidt af ham. 

Hun vendte sig mod ham, tog hans hånd, og smilede til ham.  

  

Hvad fanden er det nu for noget! Tænkte Ingolski. Nu gik det lige så godt.  

Selv om det var Irmgard der ejede Hotellet, ville han ikke skjule over for sig selv, at han havde visse ambitioner. 

Sammen med Irmgard selvfølgelig. De var nødt til at finde en måde, at få rejst nogle kontanter på, da hotellet 

efterhånden, trængte til en renovering.  

Hvis ikke de gjorde noget, løste problemet sig af sig selv, så kom der ikke nogen gæster. 

Og så er jeg glad for, at Eberhardt har taget denne unge Svensker med, som han helt åbenlyst, er forelsket i.  

Jeg må indrømme at jeg fik et chok da Leopold ringede, og Irmgard opførte sig som en ung skolepige.  

Jeg tror nu ikke, at hun har flere følelser for ham, end dem man normalt har, når man er fraskilt og har børn 

sammen.  

Jeg har heller aldrig haft grund til at tro, at hun ikke elskede mig. 

Men derfor var det lidt af et chok alligevel. 

  

Det er fanme godt, at se hele familien samlet igen! Tænkte Karl Heintz. Det havde jeg ikke troet for bare en 

måned siden.  

Jeg håber, at Eberhardt og Ingrid bliver boende i Samsöstrasse for evigt. 

Det var godt, at Traudel var med på min ide, om at udnytte tagetagen over værkstedet. 

Jeg ved ikke hvor mange penge hun går og lægger til side, men hun sagde, at penge ikke bliver det store 

problem.  

Der er 100 gode kvadratmeter at hente der, og hvis man lægger dem, til den lille lejlighed bliver der rigeligt.  

Det ville også snart være godt, med lidt barneskrål, og lyden af små fødder på vej ned af trappen. Jeg vil være 

Bedstefar. 

Han kunne mærke, at tårerne pressede sig på igen.  

Hvem fanden skulle have troet, at jeg blev sådan en tude prinsesse på mine gamle dage! Tænkte han, mens han 

famlede efter sit lommetørklæde. 

  

Nå! Nu tuder han igen! Tænkte Traudel. Og det er der slet ingen grund til, da det hele er blevet godt igen.  

Og det var godt, at jeg havde sparet alle de penge op, som jeg har tjent på Spritten. 

De var ganske vist beregnet til en ny bil, men det vidste Karl Heintz ikke noget om, da jeg ikke havde fortalt ham 

noget.  

Og den bil skal vi nok få, på et eller andet tidspunkt. 

Jeg tør heller ikke blive ved med Hjemmebrænderiet, da man ikke skal regne med, at det bliver ved med at gå 

godt. 

Jeg tror, at jeg vil koncentrere mig om at sy tøj til Sybilla og Berlinermode. 

På en måde vil jeg ikke håbe, at Ingrid søger arbejde som sygeplejerske, da hun og jeg, hurtigt fik et glimrende 

samarbejde i stand.  

Som hun selv sagde, havde hun ikke syet i mange år, men det syntes jeg nu ikke man kunne se.  

Faktisk har jeg aldrig haft så mange bestillinger som i år, og det må jo betyde, at folk har fået flere penge mellem 

hænderne.  

Og det skal nok passe, for det har vi jo også. 

Jeg er for øvrigt glad for at Valtrudel ikke har taget sin mor med i dag.  

Det er synd for de unge, når hun tumler sanseløst beruset rundt.  

Jeg kan slet ikke forstå hvordan hun vil bære sig ad med at være mormor for sine børnebørn, når hun aldrig er 

ædru. 

Det er både synd for børnene, og hende selv. 

  

Det er mange år siden, at jeg har set Leopold så glad! Tænkte Valtrudel. Der har også været en mærkelig 

stemning i huset siden Far døde.  

Mor har drukket i mange år efterhånden, men siden fars døde, er det som om det er blevet værre.  

Hun har jo selvfølgelig også pengene nu, da hun har arven. Jeg er også glad for, at Leopold er så tolerant, og ikke 

lader sig mærke med noget.  



Da jeg havde fået Lille Eberhardt og nu venter nummer to, ville jeg gerne have, at hun fik sin egen lejlighed, men 

det satte Leopold sig imod.  

Han kunne ikke få sig selv til, at smide hende ud. Hør her! Sagde han til mig, hun har ikke andre end os.  

Hvis vi smider hende ud, kan vi være drønsikre på at, hun går fuldstændig i hundene inden der er gået et halvt år. 

Trods alt! Havde han sagt, er hun din mor, og børnenes Mormor. 

Hun tog sit glas og skålede med Leopold, der sad imellem Irmgard og Eberhardt. 

  

Skål! Råbte Leopold. De skålede alle sammen. 

Jeg havde aldrig drømt om! Tænkte han, at jeg skulle sidde her mellem min far og mor igen. 

Først får jeg min egen forretning, og min far er kommet hjem efter 8 år i fangenskab, hvad mere kan man 

forlange.  

Oveni har jeg en sød kone, som jeg har elsket, siden jeg mødte hende første gang, og en dejlig dreng, der ligner 

sin far.  

For Valtrudels skyld vil jeg håbe, at den næste bliver en pige, så hun kan få brugt noget af alt det pigetøj hun 

havde skaffet sig. 

Hun troede jo fuldt og fast, at lille Eberhardt ville blive en pige.  

Der kommer heller ikke til at mangle Babysittere med alle de Bedsteforældre. 

Jeg tror også, at jeg vil have en lille sludder med Karl Heintz i dag, om den Varebil som jeg efterhånden mangler 

hårdt. Skål Far og Mor! Sagde han. 

  

Ja! Sådan ligger landet Børge! Sagde Ingolski. Du har jo selv set hvordan det efterhånden ser ud. 

Taget er utæt mange steder, og selve bygningen kunne godt trænge til et par kompetente murere. 

Køkkenet er håbløst gammeldags, og alle værelserne kunne godt trænge til en renovering. 

For at få råd til det, er det nødvendigt med en masse gæster, men så lang tid, at hotellet ser sådan ud  

får vi ingen. Folk stiller også større krav nu til dags, end de gjorde lige efter krigen.  

Jeg vil være ked af det, hvis vi bliver nødt til at sælge det sted som gav mig livet igen, men jeg er desværre bange 

for, at i løbet af næste år, er vi nødt til at gøre et eller andet. 

Takket være Gamle Holenweg er der ikke meget gæld i huset, det eneste vi mangler er penge. 

Skål Børge! Sagde han, du har sgu altid været en guttermand. 

  

Penge! Tænkte Børge, ja de er gode at have. Takket være sit Bugtalernummer var han en holden mand.  

Han skulle selvfølgelig dele med Heidi og Pinokjo, men alligevel var han en holden mand. 

Det havde altid været hans drøm og få sit eget Tivoli, med en lille tribune hvor han kunne optræde, og have andre 

solister ind imellem.  

Og det var det han havde arbejdet på hele livet. 

Men årene var gået uden, at han havde den kapital der skulle til, og nu hvor han havde pengene, var det næsten 

for sent. 

Det var ikke med videre stor beklagelse, at han opgav sin drøm.  

Han var ganske vist kun 38, men han havde indset, at livet som omrejsende Artist i et Tivoli, slet ikke var ham.  

Det var bedre med et fast sted, som en Sommerrevy, eller en Variete’ hvor man kunne slappe af om dagen, og 

måske få set noget af byen man optrådte i. 

I 1947 rejste han en sommer med Nordisk Tivolipark som havde base i Århus. 

Vejret var dårligt det år og det gav ham allerede den første afsmag for Tivoli.  

Og for første gang nogensinde, hørte han også Pinokjo brokke sig, på grund af stress, og regnvand og sure miner. 

Det bedste var næsten at komme hjem igen på hans gamle fødeegn. De stillede nemlig det lille Tivoli op i 

Pindstrup til den årlige sommerfest.  

Børge nød at komme hjem. Han vidste, at han var god, og han glædede sig til, at vise det til hele byen.  

Tilfældigvis var det en af de dage hvor solen skinnede, og hele Pindstrup var af gårde, for at se deres berømte 

bysbarn optræde.  

Den gamle Sognefoged var desværre død året før, men skolelæreren, der havde oversat bogen om Dukker, var 

mødt op. 

De af hans familie der stadigvæk boede i byen inviterede ham om aftenen til fest i Landbohjemmet.    

De var alle sammen blevet gift, og havde alle sammen børn.  

Han mærkede igen dette sug i maven. 

  

Da han fortalte Heidi og Pinokjo om sin beslutning om at droppe sit Tivoli, bakkede de ham op.  

Pinokjo sad på gulvet og legede med de to små, som de havde fået i Julegave.  



Heidi havde trukket Børge til side efter en optræden på Valencia i Århus. 

Børge! Havde hun sagt – vi kommer jo ikke meget ud, når vi er hjemme, faktisk kommer vi kun ud, når vi skal 

optræde.  

Pinokjo keder sig! Sagde hun, han har en fast plads ved vinduet, hvor han sidder og glor ud ad vinduet med en 

kikkert.  

Jeg har prøvet at gøre ham interesseret i at læse, men det gider han ikke. For at gøre en lang historie kort. Hun 

holdt en dramatisk pause 

Vi vil gerne have et par børn. Jeg burde have gættet det! Tænkte Børge. De har det på samme måde som mig, jeg 

vil bare gerne have mig en kone. 

Men det får jeg aldrig, hvis jeg bliver ved med at rakke rundt på landevejen. 

Hele Julemåneden havde han stået i Gamle Holenwegs Værksted og snittet på dukkerne. 

Han gjorde sig yderst umage, for at lave et par pragteksemplarer, som Heidi og Pinokjo kunne være tilfredse 

med, og stolte af.  

Det var en dreng og en pige, og et par ualmindelige søde unger. 

Hvad tvillingerne skulle hedde, overlod han trygt til de vordende forældre.  

Pinokjo vidste for øvrigt ingenting, han skulle nemlig have nyheden i Julegave. 

  

Jeg tror sgu, at jeg går op og snakker med dem nu, inden jeg bliver alt for snalret! Tænkte Børge. 

Jeg er simpelthen genial. Nu skal jeg bare have overtalt de to andre. 

  

Og så får vi et værelse mere! Sagde Børge, der kunne vi indrette et lille børneværelse til de små. 

Pinokjo sad med et barn på hvert knæ, og hyggede sig, og hørte ikke rigtig efter. 

Vil det så sige! Sagde Heidi, at vi kommer til at eje halvdelen af hotellet. Ja, os tre! Sagde Børge. 

Den anden halvdel har Ingolski og Irmgard stadigvæk. 

Vi har snart boet her i 7 år og jeg betragter det efterhånden som mit hjem.  

Syntes du ikke også, at vi snart har rakket nok rundt på landevejene? Spurgte han Heidi. 

Det har jeg syntes længe! Sagde Heidi, Er det ikke rigtig Pinokjo? Hvad? Spurgte Pinokjo. 

Hvis i er med, taler jeg med dem i aften! Sagde Børge. Vi er med! Sagde Heidi.   

  

Du er fra Sverige hører jeg! Sagde Irmgard. Ja det er jeg! Sagde Ingrid, altså ikke sådan direkte. 

Jeg har haft et lille mellemspil i Rusland på 7 år. Jeg mødte en Russer - ligesom dig – og blev forelsket i ham, og 

blev boende.  

Vi blev allerede skilt i 50 og jeg har kun set ham en gang siden, og det var i hans kiste. Han var alkoholiker! 

Sagde hun forklarende.  

Det er ellers et smart sæt tøj du har på, hvor kan man købe sådan noget. Jeg trænger i den grad til noget nyt tøj, 

da jeg stort set kun havde undertøj med fra Rusland. 

Foreløbig har jeg lånt mig frem hos Traudel, og hun og jeg har ikke samme tøj smag, men det er sødt af hende, 

og hun gør det af et godt hjerte.  

Det er to herlige mennesker jeg er dumpet ned iblandt. Ja det er det! Sagde Irmgard, men desværre gled 

forbindelsen ud dengang Eberhardt forsvandt.  

Hvis du er interesseret, kan vi gå i tøjforretninger efter Nytår, jeg kender en del steder hvor det er godt og billigt.  

Jeg plejer at gå på udsalg, sammen med en veninde jeg har, Irma Zimmermann.  

Hendes mand blev for øvrigt ramt af en af de sidste bomber der blev kastet over Berlin. 

De havde lige delt en øl og skålet for, at krigen snart var slut, da han skulle tisse.  

Han rejste sig og traskede over i det fjerneste hjørne af ruindyngen hvor de havde deres midlertidige bolig.  

Pludselig hørte de den karakteristiske lyd af en bombe, der falder. Inden han kunne nå noget som helst, ophørte 

han med at eksistere. 

  

Hun er en sjov pige denne Irma. Jeg er sikker på, at du vil kunne lide hende! Sagde hun. 

Hun er kunstmaler og grafiker. Før krigen var hun ansat på Porcelænsfabrikken Saphiro hvor hun designede nye 

mønstre til deres tallerkner og kopper.  

Fabrikken fik et par bomber og lukkede. 

Under krigen meldte hun sig som sygepasser, og det lavede hun også da krigen var slut. 

Hun takker sin skæbne for, at hun ikke var i Berlin da vi overgav os.  

Det varede jo ikke længe inden alle rædselshistorierne om massevoldtægt var ude over hele Tyskland.  

Hun befandt sig i Rüdesheim ved Rhinen, og der var fredeligt i forhold til så mange andre steder. 

  



Efter krigen tog hun mod til sig, og besluttede sig for at leve af maleriet.  

Hun har åbnet en lille butik hvor hun sælger sine malerier, og alverdens ting, som hun finder i ruinerne eller 

rundt omkring.  

Så kommer tingene under kyndig behandling i hendes hænder og genopstår som et kunstværk. 

Jeg har kun kendt hende et par år. Jeg stod og kiggede på et par billeder hun havde i vinduet, da jeg faldt i snak 

med hende.  

På grund af det gode vejr havde hun sat sig ud på trappen, for at slikke solskin, og så varede det ikke længe, 

inden vi var inde i en lang snak om alverdens ting.  

En snak vi stadig har gang i, for øvrigt.   

Hun talte for resten om, at hun ville kigge ind i aften, når hun havde fået smidt sin lillebror og hans kedelige 

kone ud. 

Jeg syntes at vi skulle følges ad alle tre, og så få en dag ud af det.         

Gider du virkelig det! Sagde Ingrid, så bliver vi fire, Traudel vil nemlig også gerne med. 

  

Jeg har et forslag! Sagde Børge. Han havde sat sig imellem Irmgard og Ingolski. De var ved at blive en smule 

berusede, men ikke mere end de andre.  

Mit forslag går ud på, at jeg køber halvdelen af hotellet. Den kapital i får, er mere end rigelig til at få det 

renoveret fra kælder til kvist.  

De kiggede på ham med en blanding af vantro og nysgerrighed. 

Jeg siger ikke det her, fordi jeg har fået et par snapse! Sagde Børge, det er fordi jeg mener det. 

Jeg aner selvfølgelig ikke noget om byggebudgetter og priser på Mørtel, til gengæld ved jeg, at der er penge nok.  

Når alt kommer til alt er det jo også mit hjem! Sagde han og grinede. 

Jeg er ikke interesseret i, at få noget med den daglige drift at gøre, og har ikke tænkt mig at blande mig i den 

slags, det vil jeg overlade til jer.    

Nu kan i spekulere over det til i morgen, så kan vi tage et møde hernede, når vi er friske i hovedet. 

Måske skulle vi invitere Gamle Holenweg med, han er en klog gammel rad. 

  

Eberhardt var ved at blive fuld. Alle var glade for at se ham, og alle ville gerne skåle med ham.Så han var ved at 

blive fuld.  

Han sad imellem Ingrid og sin gamle kone Irmgard. Troede han nok. Tilsyneladende eksisterede han ikke, da de 

to kvinder ikke lod til at have observeret ham.  

Foran hans næse blev der udvekslet opskrifter om alt mellem himmel og jord. 

De to kvinder var åbenbart ved at finde hinanden. Herligt! Tænkte han.  

Skål Knægt! Råbte han til Leopold der var inde i en lang samtale med Karl Heintz.  

Leopold sad og pulsede på en af Karl Heintzes store Cigarer.  

Skål Bedstefar! Råbte Leopold   

  

Vi skal have reddet det her Hotel! Sagde Børge. Han havde sat sig ved siden af Gamle Holenweg. 

Jeg har besluttet mig til at blive boende i Berlin, men det gør jeg ikke, hvis ikke jeg kan komme til at bo her.  

Vi skal have fundet på noget der kan trække folk til, så der kan komme nogle penge i kassen. Hvad gjorde i før 

krigen, da gik det jo godt. 

Gamle Holenweg sad og tænkte sig lidt om. Vi gjorde da ikke noget særligt! Sagde han, men folk havde jo 

mange flere penge før krigen.  

Vi kan jo heller ikke selv bestemme hvor mange turister der kommer til byen.  

Jeg kommer i tanke om noget! Sagde han, engang imellem, når det kneb lidt med gæsterne, lavede vi specielle 

aftener med egnsretter, til en billig penge.  

Alle de retter som enhver Tysker med respekt for sig selv spiser engang imellem. 

Vi havde en Musiktrio til at spille for os, indtil krigen kom. De var ret gode, fordi de var gode til det meste. 

Salonmusik under middagen, og dansemusik efter.  

Det kunne være at vi skulle begynde med det igen. Det var da en ide. 

  

Her i vinter kan vi starte med det indvendige! Sagde Børge. Der skal males og tapetseres som noget af det første.  

Køkkenet skal rives ned, og vi skal have det bedste nye på markedet. 

Stolene i den store restaurant trænger også til et stykke nyt stof, har jeg lagt mærke til, og så skal vi have 

udskiftet løberne på gangene og tæpperne i Restauranten. 

Børge holdt en pause i ordstrømmen! Går jeg for hurtigt frem! Spurgte han. 

Nej Nej! Sagde Holenweg, husk på, at jeg selv har bygget det her Hotel med de bare næver.   



Næsten! Tilføjede han. 

Jeg holder for øvrigt snart op med Tinsoldaterne. Ursula bliver dårligere og dårligere, hun kan snart ikke finde ud 

af noget mere.  

Ved lyden af sit navn vendte Ursula sig mod ham, og sendte ham et smil. Han smilede ømt tilbage. 

Var det ikke noget for dig Børge! Tinsoldaterne, mener jeg. Hvis du vil til at trappe lidt ned, er der en oplagt 

mulighed for at hygge sig og samtidig tjene nogle penge. 

Det der med at støbe er ikke noget problem, da jeg har tænkt mig, at komme et par timer hver dag, og så være 

hjemme hos Ursula resten af tiden.  

Tænk over det Børge! Sagde han, men lad være med at svare mig i dag, vi er jo ikke helt appelsinfrie.  

Det der med at male Soldaterne kan du garanteret også, jeg har set hvor godt og omhyggeligt du maler dine 

dukker.  

Især tvillingerne var gode, det var hele små kunstværker. De er da for små til at optræde, er de ikke?  

Jo Jo! Sagde Børge, det er bare nogen jeg har lavet for, at holde håndværket ved lige – løj han.   

Der er en grund mere til, at jeg ønsker at trappe lidt ned. Han blev pludselig genert. Jeg er begyndt at savne 

kvindelig selskab.  

I mine unge dage gjorde det ikke så meget, da mødte jeg af og til en sød pige på mine rejser, og når jeg så rejste 

videre, var det altid med god samvittighed. 

Næsten altid, tilføjede han. Hør Gamle! Vi glemmer jo helt at drikke for Hotellet – Skål. 

Kvinden som jeg gerne vil møde, skal være af samme slags som mig selv, sådan lidt kunstnerisk, hvis du ved 

hvad jeg mener.  

Han skævede til Gamle Holenweg. Han så ud til, at kunne trænge til en lille lur. Jeg tror, at jeg går ud og tisser! 

Sagde Børge til sig selv.  

  

Hun er utrolig sympatisk! Sagde Ingrid. Hvem! Sagde Eberhardt. Din gamle kone selvfølgelig. 

Nåh ja! Sagde han, men du er ti gange sødere, og ikke så lidt mere fræk.  

Det sidste hviskede han. 

  

Det er faktisk mærkeligt, at vi aldrig har mødt hinanden! Sagde Irma Zimmermann. 

Det ved jeg nu ikke! Sagde Børge, jeg er jo væk i lange perioder, men jeg mener nu, at jeg har hørt et ord eller to, 

engang imellem.  

Du er Kunstmaler ikke? Spurgte han. Hun nikkede. 

Jeg er også kommet forbi din butik når jeg har gået tur, men jeg har aldrig set nogen derinde. 

Det er fordi jeg sidder og maler ude bagved, og kun er i butikken hvis der er kunder! Sagde Irma. 

Du kan da kigge ind hvis du kommer forbi en dag, du behøver ikke at købe noget! Sagde hun grinende, der er 

ingen købetvang i min Butik. 

Faktisk! Sagde han, er jeg ved at være træt af Kronhjorten i de Bayerske Alper som jeg har på min væg. Endda i 

Olietryk! Sagde han ironisk  

Hvad kalder du din stil? Spurgte han. 

Det er lidt svært at sige! Sagde Irma, men hvis jeg endelig skulle sætte etikette på mine billeder, ville jeg sige, at 

jeg maler som en mellemting mellem Degas – Monet. 

Hvis du altså kender dem. Dem kender jeg udmærket! Sagde Børge. Og det var da også de første jeg tænkte på, 

da jeg så dine billeder.  

Kender du en Dansker der hedder P. S Krøyer, der maler i samme stil som dem. 

Kender og kender! Sagde Irma, jeg så ham som ung kunststuderende på Berliner Stadtmuseum engang i 

tredverne, og så har jeg set ham i et par kunstbøger.  

Han er en glimrende maler, og ham kan i danskere være stolte af. 

  

Mærkelig type! Tænkte Irma. Og så det hentehår. Hvis jeg var den kone, han ikke har, ville jeg tage en saks og 

klippe hele totten af i et klip.  

Ellers er han da meget pæn - men det hentehår. 

Gad vide om han har Paryk på, når han optræder? Sikkert ikke, folk de glor nok kun på hans dukker. Hun 

kiggede diskret på hans ansigt.  

Kløften i hans hage er der sikkert mange piger der er faldet for i tidens løb, kunne jeg forestille mig! Tænkte hun. 

  

Behøver man at klæde sig i mærkeligt kluns bare fordi man er kunstner! Tænkte Børge. 

Det tøj hun har på, ligner noget hun har samlet op i en ruin. Det er mange år siden, at jeg har set pludderbukser.  

Jeg syntes for øvrigt, at hun ligner Margot fra Cirkus Myggen en smule. 



For 10 kilo siden! Tænkte han ved nærmere eftertanke. 

  

De siger, at han har penge nok, så det kunne jo være, at jeg kunne få solgt et par billeder til ham. 

Nej nu bliver jeg grim! Tænkte hun og fnisede, med eller uden hentehår er han sikkert flink nok, når det kommer 

til stykket. 

Dem der har penge, køber ikke kunst lige for tiden, da det eneste de tænker på, er en ny bil, så de kan køre på 

landet i Weekenden.  

Hele året har ikke været særlig spændende, og for det meste har der kun lige været til huslejen og maden.  

Det er da godt, at jeg ikke ryger mere! Tænkte hun. 

  

Ved du, hvad du skal have! Sagde Karl Heintz, du skal have en VW transporter, det er langt det bedste.  

Når du kører ud om morgenen med morgenbrød, kan du have det hele med på en gang.  

Du kunne også lave nogle hylder i bilen og køre rundt og sælge brød på bestemte steder i byen. 

Måske med en kop kaffe til, hvad ved jeg! Sagde han. 

Jeg tager mig en lille sludder med Herbert Frank, han er salgschef for Berlin afdelingen af VW 

Jeg kender ham tilfældigvis, da vi indimellem har repareret nogle af deres forsikringsskader. 

Han er en flink fyr, og han skylder mig faktisk en tjeneste. 

Nåh, skål Leopold! Sagde han, det her det finder vi ud af, det er jeg slet ikke i tvivl om. 

Glimrende! Tænkte Leopold, nu kan jeg begynde, at lægge tilbud ind ved de store kunder.  

Såsom Kantiner, Sygehuse og Lufthavnen måske. Det må jeg tænke grundigt efter i morgen.  

  

Har du optrådt mange gange i Berlin! Spurgte Irma. Utallige gange! Sagde Børge. 

Jeg har optrådt her siden 1945, og jeg ved, at der er mange Tyskere der tror, at jeg er Tysker. 

Selv med det fornavn jeg har, de tror vel, at jeg er i familie med Viktor Borge.. 

Jeg fulgte bogstavelig talt med i bagtroppen, af de Tyske Soldater, da de forlod Danmark dengang. 

Jeg hutlede mig igennem helt til Berlin, da det var her, jeg regnede med, at mit publikum var 

Det er mærkeligt, at jeg aldrig har set dit nummer! Sagde hun, jeg var ganske vist væk under det meste af Krigen, 

men her i tiden efter, har jeg været i Berlin hele tiden. 

I begyndelsen optrådte jeg alle mulige steder – selv i ruiner og baggårde, men nu optræder jeg altid på 

Palladium! Sagde han. 

Der er et stykke tid til næste gang, men jeg kan sagtens skaffe dig en fribillet.  

Så er du ganske vist nødt til at opleve resten af programmet også, men det kunne jo være, at jeg gjorde dig 

selskab, så kunne vi få et glas vin sammen.  

Hvis du har tid altså? Spurgte han usikkert. Han blev pludselig genert igen.  

Hver gang han endelig var begyndt at tale frit fra leveren faldt han tilbage i generthedens sump.  

Han blev usikker - pigerne kunne se det med det samme, og som regel droppede de ham. 

Han var pinligt klar over, at enhver pige vil have en stærk og selvsikker mand. 

Hun lagde en hånd på hans arm og smilede til ham. Det vil jeg meget gerne! Sagde hun, faktisk kommer jeg ikke 

så meget ud, at det gør noget 

Han kom pludselig i tanke om noget. Mangler du arbejde nogle timer om dagen! Spurgte han. 

Hvis du gør, kan jeg muligvis skaffe dig noget. 

Fortæl! Sagde hun. 

  

Karl Heintz! Sagde Traudel, tror du ikke snart vi skal finde Samsöstrasse, jeg syntes du ser noget klatøjet ud.  

Karl Heintz sad med et idiotisk grin omkring munden, og grinede til alle dem der kom forbi.  

Når han grinede det grin, vidste Traudel, så var han fuld og skulle ikke have mere. 

  

Jeg har et forslag! Råbte Irmgard, hvorfor sover i ikke her i nat, alle sammen. 

Det fryser næsten 10 grader udenfor, og det sner en lille smule. 

Nu slår vi gækken løs, og når vi ikke gider det mere, kan vi altid gå op og lægge os. 

  

Hørte du det Eberhardt! Sagde Ingrid, så slipper vi for at gå hjem, der er da et stykke. 

Eberhardt hørte ingenting, han sad og halvsov med begge albuer på bordet.   

Det eneste han havde drukket i de sidste mange år, var noget afskyeligt hjemmebrændt snaps. 

Det blev han tilbudt i den sidste lejr han var i, og det smagte som indholdet i de store kar som garverne brugte til 

deres huder.  



Og det lugtede ligesådan. Han fandt aldrig ud af hvor det kom fra, og han var heller ikke interesseret i, at få det at 

vide.   

Vladimir Pimonov havde kigget mistænksomt på ham, men havde ikke kommenteret det. 

Eberhardt havde mumlet noget om maveonde, og så havde han ellers holdt lav profil resten af dagen. 

Men i aften. Det var mange år siden at han havde haft en aften på højde med denne. 

Det var også mange år siden, at han havde drukket så tæt, som han havde gjort i aften. 

Jeg må hellere holde nu! Tænkte han, ellers bliver jeg ikke kvik nok til at kunne lege med lille Eberhardt i 

morgen.  

Det var godt, at de fik en af bagerpigerne til at passe ham, for han havde ikke rigtig passet ind her i aften. 

  

Hvis, i er lidt utrygge ved situationen! Sagde Børge, så kan vi godt sige 49 % i stedet for 50 %. 

Nej! Sagde Irmgard, det er ikke det. Vi er ikke utrygge, men det er sin egen sag at sælge familiehotellet som min 

far lod opføre i Tyverne.  

Selv om det kun er det halve selvfølgelig. 

Men jeg har lige fået mig en god lang snak med Ingolski og Gamle Holenweg ude i køkkenet. 

Hvis ikke vi gør noget nu, så bliver der alligevel ingen lille familiehotel, for så er det raget ned.  

Så vi har tænkt os at sige ja til dit tilbud Børge! Sagde hun. Hun vendte sig om mod sin mand.  

Er det 50 eller 49 % vi snakker om. Vi blev enige om 50 % ude i køkkenet, så det må være det! Sagde Ingolski. 

  

Så lang tid, at jeg er den eneste bugtaler der synger trestemmig med mig selv, kan jeg selv sætte honorarerne! 

Sagde Børge til Irma.  

Jeg bryder mig ikke om at flyve eller sejle, så derfor er jeg ikke særlig kendt i Amerika, men det kan jo være, at 

det der T V kan gøre en ende på det. 

Sidst jeg var i Danmark, så jeg et prøvebillede, på sådan et lille apparat, med en skærm i. 

De havde sat en film på, med Skoleskibet Danmark. Man kunne da se det meste. 

Jeg tør slet ikke tænke på hvor mange der kan se mig på en gang. Flere millioner måske. 

Her i Berlin har jeg spillet i årevis og der er garanteret mange der ikke har set mig endnu. 

Det samme gør sig gældende i de andre storbyer som jeg optræder i. Jeg Overrender dem ikke og har derfor en 

fyldt sal når jeg kommer.  

Hvis jeg kommer i T V har alle sammen set mig på en gang, og så varer det længe, inden de vil se det samme 

nummer igen. 

Nu tror jeg ikke selv på det der T V! sagde han, men hvis det kommer, er jeg bange for, at der er mange Varieteer 

og Revyer der må dreje nøglen om. 

Hvordan bærer du dig ad med at synge trestemmigt! Spurgte Irma. 

Det er der mange der har spurgt om! Sagde Børge. Øvelse – øvelse! 

Fik du talt med Gamle Holenweg om Tinsoldaterne! Spurgte han. 

Ja, det gjorde jeg! Sagde Irma, vi blev enige om at jeg kigger ud i værkstedet efter Nytår. 

Lad mig gå med, så kan jeg vise dig hvor det er. 

Jeg har taget ferie det næste halve år, og skal kun det, der falder mig ind. 

Det går nok ikke at sige, at Heidi har forlangt barselsorlov i et halvt år! Tænkte han. 

  

Hotel am Rottenhaus 

Dagen efter 
  

Børge var tidligt oppe. Han havde som sædvanlig ikke drukket noget særligt og kravlede ud af sengen allerede 

kl. 7.  

Han klædte sig varmt på, og begav sig ned i køkkenet, hvor han færdedes, husvant rundt.  

Han satte vand over til kaffe, og mens det kogte, nussede han rundt og ryddede op.   

Han skar et par humpler brød og smurte et tykt lag smør på. Oven på smørret lagde han et par solide skiver ost.  

Han tog det hele med ind i spisesalen, hvor han satte sig ved et bord i midten af salen. 

Mens han spiste sin morgenmad, lod han blikket løbe rundt i hele Restauranten. 

Jeg kan godt li’ at man kan se bjælker imellem alle murstenene! Tænkte han. 

Det ser ud som om de er pudset over nogle steder, det skal vi have bragt i orden. 

Og alle hanebjælkerne. Der var lidt Tyrol over det.  

Det eneste der ikke mindede om Tyrol var Receptionen, da disken var lavet af blankpoleret Maghony. 

Heidi havde også straks bemærket ligheden med Tyrol da hun så hotellet første gang.  

Det var måske derfor, at de følte sig så godt hjemme, når de var her! Tænkte han. 



  

Han kunne høre, at der var nogen der var ved at stå op.  

Han rejste sig op, og samlede det brugte bestik og service sammen og gik ud i køkkenet., hvor han satte et par 

kander kaffe over. 

Derefter dækkede han bordet med nogle af resterne fra dagen i forvejen. 

Da han havde gjort det, gik han op på sit værelse, hvor han tog vinterstøvler på, og klædte sig i noget varmere 

tøj.. 

På vej ned ad trappen mødte han Irmgard, der var på vej ned i køkkenet.  

Efter et godmorgen og et smil forsvandt Børge ud i sneen. 

  

En times tid senere, da han kom ind igen, sad de alle sammen omkring morgenbordet. 

De eneste der så lidt visne ud var Karl Heintz og Eberhardt.  

De andre sad muntert snakkende omkring bordet. 

Han var i strålende humør. Han havde set det, han gerne ville se, nemlig et hotel der godt nok havde store skader, 

men så var det heller ikke værre.  

Det meste af pudset var raslet af, når der sprang bomber i nærheden, men træværket så til gengæld ikke ud til, at 

have taget skade. 

Det var egetømmer, det var bygget af, og det var godt fæstnet i hjørnerne, så hvis der faldt en bombe i nærheden, 

hoppede det blot på sokkelen,  

og faldt til hvile igen. 

Jeg føler mig helt nostalgisk, havde han tænkt, når jeg ser sådan et bindingsværkshus, jeg kunne ligeså godt være 

hjemme i Pindstrup. 

Det her er jo selvfølgelig meget større. Gad vide hvor mange værelser der er? Tænkte han.  

Han stod stille, og begyndte at tælle alle vinduerne på begge etager - 20 – 25 regnede han ud i hovedet, det er der 

i hvert fald.  

Han havde stukket hovedet op på loftet forleden dag, for at hente nogle af sine ting, da det slog ham, hvor stort et 

potentiale, der var i det loft.  

Der skulle laves værelser! Sagde han til sig selv. 

Mindst ligeså mange, som der var på ’en af de andre etager, og så var der lige pludselig 37 værelser i stedet for 

25.  

Men taget skulle laves i stand, og det skulle være hurtigt, da det hastede. 

Det dryppede ned flere steder, og det var den sikre død for et hus, vidste han. 

Tømrerne skulle også lave Gesimser, når de var i gang deroppe alligevel. 

Han stod lidt og kiggede sig omkring i baggården. Sneen havde nådigt lagt sig oven på alt det skrammel han 

vidste, der var nedenunder.  

Der er muligheder i den baggård! Tænkte han, lidt kulørte lamper, og et Tyrolerorkester vil gøre underværker. 

Udsigten var til gengæld ikke særlig spændende. Godt nok var der blevet ryddet op de fleste steder, men der var 

stadigvæk langt imellem husene visse steder. 

  

Berlin! Han smagte næsten på navnet. Er det det du vil Børge? Spurgte han sig selv. 

Denne mishandlede by med så mange mishandlede skæbner.  

Hver eneste af Berlins kvadratcentimeter, havde en historie at fortælle. 

En historie om ufattelig grusomhed og sorg.   

Alligevel kan jeg se de små spirer gro i ruinerne, og det giver håb om et nyt Tyskland. 

Et nyt Tyskland, hvor man kan leve i fred med sig selv, og sine naboer. 

Men det kommer til at vare mange år inden Tyskerne har sonet deres skyld. 

Flere generationer! Tænkte han. 

  

Du var tidligt oppe Børge! Sagde Irmgard.  

Ja, vi afholdsfolk er jo friske om morgenen! Sagde han grinende.  

Nej, spøg til side, jeg har såmænd bare været et smut rundt omkring Hotellet et par gange, eller tre. 

Hvordan kom du på ideen med et Hotel i Tyrolerstil! Spurgte han gamle Holenweg. 

Jeg var Soldat i første Verdenskrig sammen med en Arkitekt! Fortalte han. 

Vi sad og ”hyggede” os i pauserne mellem de store slag, med at forestille os, hvad vi ville lave efter krigen, når 

vi kom hjem. 

Jeg havde altid drømt om at etablere mit eget Hotel, og han lovede at tegne det. 

Han kom oprindeligt fra Tyrol, og det var ham der overtalte mig til, at få Hotellet bygget i Tyrolerstil.  



Det har jeg aldrig fortrudt, da der ikke findes mange ægte Tyrolerhytter her omkring.  

Det tror jeg du har ret i! sagde Børge. 

Du kan sidde her Børge! Sagde Irmgard, du kan sikkert spise lidt mere. 

Hun rykkede en stol ud, og han satte sig imellem Irma og Ingolski, der skænkede ham et kop kaffe.. 

  

Jeg har fået en ide! Sagde han til Ingolski.  

Hvad med, om vi fører Restauranten og Festsalen tilbage, til den udformning som den havde, da den blev bygget. 

Er det det gamle Tyrolerhotel du vil have tilbage, altså det fra tyverne? Spurgte Irmgard. 

Ja det er det! Sagde Børge, jeg tror nemlig at det er på tide at Tyskeren kommer ud af busken, og vil til at more 

sig en lille smule.  

Vi kan jo alle sammen mærke, at han har fået lidt flere penge imellem hænderne, og dem syntes jeg vi skal have 

vores andel af. 

Stilen skal bare være gennemført. Vi må ikke slække på kvaliteten og det autentiske! Sagde han. 

I gamle dage! Sagde Gamle Holenweg, var der en frise hele vejen rundt i de to sale med motiver fra Tyrol, men 

de er desværre malet over. 

Ligeledes var der malet vindrueklaser og blade på alle bjælkerne. 

Det er sådan noget jeg mener! Sagde Børge, Vi skal have fat i det helt oprindelige. 

Sådan set skal vi også ha’ fat i en billedskærer, da nogen af udskæringerne er i en sølle forfatning.   

Det her er kun nogen løse forslag! Sagde han, men jeg tror, at Tyskerne oven på Krigen trænger til lidt af det 

oprindelige Tyskland. 

Noget med gamle egns skikke, og lidt ægte tysk gemytlighed. 

De er ved at være trætte af krig og smalhals. 

  

Det tror jeg du har ret i! sagde Irmgard, og det ville være dejligt, hvis vi kunne få lidt af den gamle stemning her 

tilbage.  

Det gælder om at få kastet så mange forslag på bordet som muligt! Sagde Gamle Holenweg, så kan vi altid 

sortere bagefter. 

Det er især vigtigt, mens vi er så mange kloge hoveder sammen. Han grinede. 

Hvad med dans! Spurgte Traudel. Kunne der ikke være dans i den store sal et par gange om ugen. 

Mandag og tirsdag f.eks. Kunne man ikke gøre et kendt par, interesseret i at få deres egen danseskole, eller få en 

etableret danseskole til at skifte adresse.  

Eller kan man selv starte sin egen, og hyre en instruktør i stedet for. Det ku’ vi måske undersøge. 

Det gælder om, at få fat på de børn der er født efter krigen! Sagde hun.  

Bare det ikke er mig, du tænker på, Mutti, når du snakker dans, du ved godt, at jeg ikke kan danse! Sagde Karl 

Heintz.   

Hvad tror du man går på Danseskole for! Spurgte hun. De lo alle sammen. 

Man skal heller ikke se bort fra det som følger med! Sagde Traudel. Danseopvisninger og Dansestævner måske.  

Og det kunne jo også være, at nogle af forældrene kunne finde på at holde deres fester her.  

Men det kræver jo, at der bliver frisket op. Hun kiggede sig rundt i Restauranten med en kritisk mine.  

Ja, det trængte så sandelig til en kærlig hånd! Tænkte hun. 

  

Det bliver dyrt det her, ved du godt det Børge? Sagde Ingolski. Han og Irmgard var kommet ud i køkkenet hvor 

Børge var ved at lave mere kaffe.  

Det ved jeg alt om! Sagde Børge, det har jeg for længst regnet ud, men det kan overhovedet ikke afskrække mig. 

Han smilede til dem. 

Når jeg siger, at jeg ville have købt mig et Tivoli i Danmark, er det også rigtig, men sandheden er, at jeg kunne 

have købt det største. 

Og stadigvæk have en god slat penge på kistebunden, tilføjede han. 

Ydermere disponerer jeg over en større sum penge, som jeg har lov til, at investere med. 

Det er en god gammel øh… ven! Sagde han, der har overladt mig pengene.  

(han sendte en øm tanke til Heidi) 

  

Jeg har været alene om at synge trestemmigt med mine Dukker i mange år nu, og utallige kolleger har prøvet at 

lure mig kunsten af. 

Indtil nu er der aldrig nogen der har gjort det. 

Og indtil da, kan jeg tillade mig, at tage de højeste honorarer inden for Branchen. 

Min agent er heller ikke til at bide skeer med, da hun er en dreven gammel rotte der kender alle knebene.  



(rolig nu! Tænkte Børge, nu passer du lige på, hvad du siger) 

Øh – ja, det er en hun! Hun hedder Heidi Rosenthal og bor i Hamborg! Løj han. 

Så i skal ikke være bange for, at vi står med et halvfærdigt projekt, og så løber jeg tør for penge. 

Det kommer aldrig på tale. 

Som jeg også har sagt til jer, er jeg ikke det mindste interesseret i, at ha’ noget med den daglige ledelse at gøre. 

Det ved i meget mere om end mig. 

Hvis det mod forventning ikke giver overskud det første par år går vi selvfølgelig solidarisk ind og dækker 

eventuelle underskud.  

For at vise min gode vilje, og fordi jeg elsker jeg, vil jeg indbetale 10.000 mark på jeres konto i banken.  

Jeg ved, at der er nogle småregninger der skal betales, men der er også et par tusinde til jer selv. I trænger til at 

forkæle jer selv lidt. 

Jeg har tænkt mig at vi skal have noget optræden og noget musik, og der vil jeg gerne sætte mig på posten som 

kunstnerisk leder, sådan ´en får vi brug for. 

Lyder det godt? Spurgte han. 

Irmgard svarede ved at gå over og gi’ ham et varmt knus, mens Ingolski stod og pumpede hans hånd.  

Jeg har nogle planer som jeg syntes de andre også skal høre! Sagde Børge, skal vi gå ind. 

  

Jeg var jo et smut ude i morges for at kigge lidt på hotellet! Sagde Børge. Jeg ville se hvad hotelgæsten får at se, 

når han ankommer 

Og det syn kunne godt være bedre. Det kunne også være værre, for jeg kunne se, at med nogle dygtige 

håndværkere, kunne man sagtens få det her hotel op at stå igen. 

Lad os starte med taget. Det er utæt mange steder, og der står mindst 15 baljer til at opsamle regnvand. 

Det er jo ikke aktuelt nu, da vi har frostvejr, men bare vent til tøvejret sætter ind til foråret, så skal der tømmes 

vandbaljer flere gange dagligt. 

De fleste af spærene og træværket skal kasseres da det er angrebet af råd. Altså et helt nyt tag. Og det er her, at 

jeg har fået en genial ide!  

Hvor mange værelser har vi nu? Spurgte han. 26 sagde Irmgard.  

Som ved et trylleslag kan vi få 38 værelser ved at udnytte loftetagen. Hvis jeg har målt rigtigt, kan vi nemlig få 

12 nye værelser 

Vi laver en lille Balkon til hver værelse, og den behøver ikke være større end at der kan sidde 2 mennesker på 

den.  

Det er vigtigt at der kommer lys ind på værelset, så udover altandøren skal der også være et par tagvinduer.  

Vi kunne også lave en svalegang hele vejen rundt om huset, tømmeret er nemlig stærkt nok til det. 

Efter mine beregninger er der også plads til 2 toiletter med bad – et herre og et dame. 

Det vil sige, at ligeså snart tømreren er færdig med selve taget, rykker han ind under det, og begynder med 

skillerum og alt det der.  

Der skal nok også et nyt gulv på deroppe, men det kommer an på hvor vandskadet det er.  

Hvad siger i – er der slet ikke nogen, der har nogen kommentarer? Spurgte Børge. 

  

Jo, det har jeg! Sagde Gamle Holenweg. Du skal regne med Børge, vi er jo helt lamslåede over al den 

handlekraft.  

Jeg vil gerne starte med at spørge, om ikke snart vi skal have en øl. 

Mens Ingolski hentede øl i kælderen, bredte snakken sig ved bordet. 

Børge overrasker mig godt nok! Tænkte Irma. Det er åbenbart kun over for kvinder han er genert. 

Her optrådte han selvsikkert, og man kunne tydelig mærke, at han havde tjek på alle detaljerne. 

  

For det første syntes jeg, at det er en god ide med værelserne ovenpå! Sagde Gamle Holenweg. 

Faktisk tror jeg, at de kunne gå hen og blive hotellets bedste værelser. 

Det eneste vi mangler er en dygtig Tømrermester, og jeg tror godt, at jeg kender en. 

Sidst jeg talte med ham, ville han til at lægge op, og det er et par år siden nu. Men det har han sagt før, Såh. Han 

hedder Ferdinand Macke.  

En af hans svende kan også lave billedskærerarbejde, så det kan ikke være mere perfekt. 

Fandens også med den billedskærer! Tænkte Børge, jeg kan jo også et og andet med et huljern. 

Måske kan jeg få lov til, at hjælpe ham med et par små opgaver. 

  

Undskyld, at jeg afbryder! Sagde Leopold.  



Vores barnepige går klokken tolv, så jeg tror, at jeg vil hente Lille Eberhardt, han savner sikkert også sin 

Bedstefar allerede, selv om han ser en smule træt ud i dag!  

De kiggede alle sammen på Eberhardt. Han så ganske rigtig en anelse træt ud – for at sige det pænt.  

Han smilede et parodi af et smil – sukkede højt - og forsynede sig med koldt vand fra en kande på bordet.  

Kunne i ikke holde en lille Øl pause, mens jeg er væk, da jeg nødig vil gå glip af resten! Sagde Leopold.  

Ved ordet øl, skiftede Eberhardt pludselig kulør – flere gange – han rejste sig op, og styrtede ud på toilettet, hvor 

de tydelig kunne høre, at han ofrede sig. 

En del vand pjaskeri senere, dukkede han op igen, med et noget mere normalt udtryk i hovedet. 

Ingrid kiggede indgående på ham. Jeg er helt bekymret for dig! Sagde hun, skulle vi ikke gå en lille tur i den 

friske luft, det kan jo være, at det hjælper lidt. 

Jeg vil gerne med! Sagde Karl Heintz, Det der med den friske luft lyder bestemt ikke dårligt. 

Det er utroligt at jeg aldrig bliver klogere! Tænkte han. Alle og enhver ved, at fed mad og spiritus ikke går 

sammen.  

Han overvejede et øjeblik om han skulle gå ud på toilettet for at brække sig, inden de gik - men besluttede sig for 

at tage chancen, og lade være.  

Vil du med Mutti? Spurgte han. Traudel rystede på hovedet. 

Og med et lidende udtryk, begav han sig i hælene på Ingrid og Eberhardt. 

  

Leopold og lille Eberhardt var ankommet, da de vendte hjem fra gåturen. 

Lille Eberhardt var i hopla. Han havde hilst på sin mor, og så var alt godt. Hun havde sat ham ned på gulvet, hvor 

han kravlede rundt i et rasende tempo.  

Han havde også lært sig selv, at komme op i stående stilling, siden de havde set ham sidst.  

Han tog fat i kanten på en stol, og halede sig langsomt op, indtil han stod oprejst. Han stod så og svajede lidt, 

inden han satte sig på halen med et bump. 

Inden nytår løber han rundt over det hele, pralede den stolte far. 

Så husk hellere, at få alle jeres ting op over nå højde! Sagde Traudel. 

Eberhardt der var kvikket gevaldigt op, ved synet af Lille Eberhardt, lagde sig straks på knæ for at lege med den 

lille.   

Gad vide! Tænkte Ingrid, om Eberhardt selv er klar over, hvor sød han ser ud, når han leger med sit barnebarn.  

Hans ansigt kom ud af de sædvanlige folder, og han havde et grin der gik fra det ene øre til det andet.  

Han syntes også, at det er utroligt morsomt, når drengen stikker ham i øjet med en tommelfinger. 

Lige før bøvsede han den sidste flaske ud over det fineste sæt tøj han har, og han lo bare. 

Eberhardt sidder bare der med hans store grin, og jeg elsker ham! Tænkte hun. 

Jeg håber for os begge to, at vi får et par børn – selv om det bliver mærkeligt for Eberhardt, at hans børnebørn er 

ældre end hans egne børn.  

Hun grinede lidt ved tanken. Jeg har længe været klar til at få børn, og jeg tror faktisk, at hele processen startede, 

da jeg hoppede op i badekarret til Fjodor.  

Inderst inde havde jeg for længst gjort mig klar til at være enlig mor. 

Jeg havde ikke nogen at drage omsorg for. At elske! 

Og når det ikke kunne blive en mand, måtte det blive et barn 

Jeg havde selvfølgelig patienterne, at drage omsorg for, men dem elsker man jo ikke på samme måde som man 

elsker sit barn, eller sin mand.  

  

Det første vi går i gang med efter nytår, er det indvendige maler og murerarbejde! Sagde Børge. 

Højst sandsynlig kan vi ikke komme til det udvendige før engang i marts, så det gælder om at udnytte tiden 

rigtigt.  

Alle værelser og gange skal males og der skal sættes nye toiletter op. 

Jeg har også været rundt og kigge på alle vinduerne, og de ser ikke ud til at fejle noget. 

Det er for øvrigt kendetegnende, at alt træet er i glimrende stand, hvis vi ser bort fra taget. 

Det er jo noget andet, da det skyldtes vandskader. 

Jeg vil gerne lige indskyde igen, at det jeg siger nu, kun er forslag, da det også er første gang Ingolski og Irmgard 

hører om det. 

Der skal selvfølgelig også nye løbere på gangene, og på trappen. Og med hensyn til gangene, da har jeg en anden 

ide, som jeg kommer tilbage til lidt senere. 

Han kiggede sig omkring. Han savnede ikke opmærksomhed. 

Hele Køkkenet skal skiftes ud! Sagde han. Og der mener jeg komfur og ovne, og det meste af køkkentøjet.  



Receptionen ser stort set ud som den gjorde, da den blev bygget, der er kun skranken der skiller sig ud, så den 

skal selvfølgelig udskiftes. 

Han blev afbrudt af et højt frydefuldt barneskrig. Det var Eberhardt og lille Eberhardt der stadigvæk   tumlede 

rundt på gulvet.  

Lille Eberhardt sad på maven af Store Eberhardt og slog ham i hovedet med en tøjdukke.  

Hans lille ansigt smilede så meget, at øjnene næsten forsvandt, og hans latter var utrolig smittende, fordi den lød 

så ægte.  

De andre kunne ikke lade være med at more sig over ham. 

Selv Eberhardt var iført sit nye grin, hvor han grinede fra det ene øre, til det andet. 

  

Børge havde benyttet den lille pause, til at gå op på sit værelse for at hente en flaske Cognac, som han havde 

smuglet på den sidste tur fra Danmark. 

Er der mere kaffe? Spurgte han, eller skal jeg sætte noget mere vand over.  

  

Restauranten som vi sidder i! Fortsatte han lidt efter. Det er den, der skal have den største tur. 

Bindingsværket er pudset over nogle steder, og det skal fjernes. 

Den Frise der løber hele vejen rundt herinde og i salen, skal males op, med de gamle Tyroler motiver.  

Hvis ikke man har tegninger eller fotografier at kigge efter, laver vi nogle nye motiver.  

Den store sal skal stort set bare males op, da den er så oprindelig som den nok kan blive. 

Gulvene fejler ikke noget, da det er nogle yderst solide planker der er lagt. 

Inden for døren i den store sal, skal der laves en lang bar med Fadølsudskænkning.  

Den ende der vender ud mod baggården, skal der være en lille forhøjning til Tyrolerorkestret. 

Eller hvem, der nu skal underholde den aften. Det er ikke meningen at det skal være Tyrolerhalløj hver aften.  

Der findes jo mange slags underholdning, og det gælder bare om, at finde det som publikum kan li, så går det 

hele af sig selv.  

Men det er jo også det, der er det svære! Sagde han. Der skal selvfølgelig indkøbes plankeborde og bænke.  

Det må hellere være noget solidt kram, da jeg har hørt, at tyrolerne står på bordene sidst på aftenen! Sagde han 

grinende. 

Restauranten skal stadigvæk blive ved med at være restaurant. Der skal også være et sted til hotellets gæster at 

spise.  

Og der må vi også være konsekvente, og udelukkende ha’ et spisekort med Sydtyske og Tyrolske specialiteter.  

Vores gæst skal på forhånd vide, at det er her han får mad som vor mor lavede den.  

Det gælder selvfølgelig kun de aftener hvor der er Tyrolermusik, for de andre aftener skal vi have almindelig 

Tysk mad.  

Husk også på, at Berlin er en storby, og det vil vare mange år inden de alle sammen har været her.  

  

Det der Tyrolerhalløj! Sagde Gamle Holenweg, det prøvede vi også i tredverne, og det gik faktisk ganske 

udmærket.  

Det holdt op da krigen kom. Det er for øvrigt mig der har leget murer derovre. Han pegede på vægen bag ved 

Baren.  

Jeg ville prøve at lave en anden stil, med Palmer og Stråhatte, men det blev den rene ynk, for jeg kendte desværre 

ikke Irma dengang. 

  

Nu mens vi taler om Irma! Sagde Børge. Jeg talte før om hotelgangene.  

Hvis den øverste etage bliver bygget til, bliver der tre gange, og dermed 6 vægge.  

Jeg kunne tænke mig at få tre nye billeder på hver væg, og da der er seks vægge, vil det sige atten billeder. 

Og det er der du kommer ind i billedet Irma, da jeg regner med, at det er en opgave for dig.  

Jeg ved godt, at du ikke maler billeder med Tyrolermotiver! Sagde han. Det er heller ikke så meget kunsten vi 

skal have fat i, men det mere dekorative.  

I stedet for et maleri kunne vi jo kalde det for en dekorationsopgave 

Irma nikkede interesseret. Hun var ikke fremmed for en dekorationsopgave, da hun stort set ikke havde lavet 

andet på Porcelainsfabrikken før krigen.  

Men hvad var det, at han havde sagt om Friserne. Hun kastede et stjålent blik op under loftet.  

Et blik der ikke var mere stjålent end, at Børge opdagede det.  

Jah, der kommer din største opgave! Sagde han. Hvor brede er de, Gamle Holenweg? Spurgte han. 

40cm. Sagde Gamle Holenweg. Og jeg mener, at der er omkring 150 meter hele vejen rundt. 

Selv Børge mistede et øjeblik fatningen. 150 meter! Sagde han! Det er sandelig meget. 



Tror du, at du kan klare det på et halvt års tid! Spurgte han Irma.  

Det kommer an på hvor mange detaljer du vil have med! Sagde hun. 

Jeg havde forestillet mig noget med Alper med sne på toppen, og Alpehytter med muntre Tyrolere, der danser 

rundt om Majstangen.  

Noget i den stil! Sagde han. Og så kunne jeg tænke mig en gennemgående Blomsterfrise der løber hele vejen 

rundt. 

  

Man kunne lave en skabelon på en meter eller to, og så tegne den af på frisen.  

Man kan godt male forskellige farver på blomsterne, selv om det er en skabelon man bruger. Mener du ikke det? 

Spurgte han Irma. 

Til så stor en opgave, er en skabelon simpelthen nødvendig! Sagde Irma.  

Man kan sagtens sætte sit kunstneriske præg på en Blomsterfrise selvom der er brugt skabelon. 

Til dit spørgsmål, om jeg tror, at jeg kan nå det på et halvt år, må jeg sige, det ved jeg ikke.  

Det kan jeg svare dig på, når der er gået tre måneder. 

De første par måneder går med at male alle malerierne, og lave skitser til Frisen – og skabelonen selvfølgelig.  

Når jeg er færdig med det, skulle der gerne være klar i begge salene.  

Det hele skal være 100 % tørt inden jeg kan fæstne noget som helst til vægen. 

Det vil sige, at jeg har fire måneder til at male frisen. Hun sad lidt og tænkte sig om.  

Selv om du kalder det dekorationsopgaver Børge, kender jeg mig selv godt nok til, at jeg lægger alt det jeg har, i 

mine malerier. 

Det kan jeg simpelthen ikke lade være med! Sagde hun. Men jeg sidder og får en god ide.  

Jeg har en veninde helt tilbage fra Saphiro, og vi ses stadigvæk en gang imellem.  Hun bor i Østzonen, og kunne 

godt trænge til at tjene en lille skilling.  

Hun kunne jo starte i salen, når der var klar. Der bliver meget opmålingsarbejde, og tegnen af, efter skabelonen.  

Det ville være dejligt, hvis det var i orden, inden jeg startede. 

Tal med hende! Sagde Børge, det sker der ikke noget ved.  

Han kiggede sig omkring og sagde - er der slet ikke nogen der er sultne, jeg kunne snart spise en Okse! 

  

Foreløbig står der dans, på min lille seddel! Sagde Børge. Og det var Traudels forslag. 

Jeg har et forslag mere! Sagde Traudel. Hvad med Bankospil. Jeg går selv hver onsdag i Bankohalle, og det 

trækker mange folk til huse.  

De sælger en del kaffe og Øl på sådan en aften. 

Godt sagde Børge, så skriver vi Banko på. Er der andre forslag? 

Amatøraftener! Sagde Irmgard, det kørte vi de første par år under krigen, og det var faktisk en stor succes, men i 

takt med - 

at det blev sværere at få tilværelsen til at hænge sammen, ebbede det ud.. 

Børge noterede. 

Det drejer sig simpelthen om at der sker noget i salen det meste af tiden! Sagde han. 

Torsdag kunne være Variete’aften med artister og solister i en broget blanding, og fredag og lørdag skal være 

helliget de Muntre Tyrolere. 

Og dem tror jeg personligt at der er flest penge i. 

Søndag kunne vi holde fri, og så er det kun mandag og tirsdag og onsdag, som vi skal have besat.   

Som sagt har Irmgard og Ingolski stort set ikke hørt mere end jer, så senere i dag tager vi en lang snak om, 

hvordan vi skal gribe det an, rent praktisk.  

Skål Sagde han. 

  

Faktisk tænker jeg på, at optræde med mine forskellige numre om torsdagen for at få lidt gang i foretagendet! 

Sagde Børge.  

Og jeg ved, at Palladium bliver sure, men det er der ikke noget at gøre ved, da vi kan annullere kontrakten når vi 

vil.  

Men det taler jeg lige med Heidi om, det er hende der har overblikket. 

Hvem er hende Heidi i grunden! Spurgte Irma.  

Heidi og hendes mand lærte jeg at kende under krigen! Sagde Børge. Det var i Danmark, hvor de opholdt sig 

midlertidigt.  

De fulgtes med mig, da jeg tog til Berlin i 45. Heidi er ægte Tyroler og det er Pi… hendes mand også, bare fra 

den Italienske side af Tyrol.  



Hendes søster bor imidlertid i Hamborg, så det var ikke svært, at få overtalt dem til at flytte til byen. De har fået 

tvillinger nu, så de bliver jo nok boende. 

Hvad sagde du hendes mand hed! Spurgte Irma. 

Børge kiggede overrasket på hende. Ja… øh, han hedder Pirelli! Sagde han.  

Pirelli og Heidi Krumsacker hedder de, nej nu vrøvler jeg, de hedder Rosenthal, sagde han med overvisning.  

Nu må du fanme snart tage dig sammen Børge! Sagde han til sig selv. 

Det ender jo med at du kommer i alle bladene, for vanrøgt og misbrug af Heidi og Pinokjo, hvis ikke snart du 

lærer at holde din kæft. 

Der stikker et eller andet under her! Tænkte Irma. Men det rager ikke mig. 

Hvis jeg kan tjene et halvt års hyre, ved at male nogle bjergtoppe og nogle tyrolerhatte, kan jeg være ligeglad. 

  

Når man kigger nærmere, efter ser hun faktisk ikke så dårlig ud! Tænkte Børge, men de der pludderbukser!  

Det er da utroligt som jeg kan tage forkert af en mand! Tænkte Irma. Det er en mand der har styr på detaljerne, 

kan man tydeligt mærke. Men det hentehår. 

  

Jeg ved ikke om vi så småt skulle finde Samsöstrasse! Sagde Traudel, der kommer jo også en dag i morgen. Hun 

kiggede på Karl Heintz der sad overfor hende.  

Lige et øjeblik Mutti! Sagde han, jeg vil være sikker på, at jeg har fået det hele med. 

Det har du! Sagde Børge grinende, det eneste der mangler er, at Ingolski og Irmgard og jeg får os en god lang 

sludder, så falder det hele forhåbentlig på plads. 

Hvis ikke, i har lovet jer væk allerede! Sagde Irmgard, vil Ingolski og jeg, gerne invitere til Nytårsfest.  

Det ville være dejligt at sige farvel til det gamle Hotel sammen med familien. 

Og så må du for øvrigt godt tage din Svigermor med, Leopold. Det er helt meningsløst, at hun skal være alene 

hjemme sådan en aften. 

Det har jeg ikke noget at gøre med, Mor! Sagde Leopold, det er noget hun bestemmer selv. 

Jeg inviterer hende hver gang, så er det op til hende selv, om hun vil med. 

Eberhardt! Kaldte Ingrid. Han lå stadigvæk og legede med Lille Eberhardt på gulvet. 

Vil du med hjem? Vi andre går nu! Efter at have overdækket den lille med kys, kom Eberhardt modvilligt på 

benene. 

Ham kunne jeg lege med i timevis! Sagde han til Ingrid, det eneste der er at gøre, er få sig nogle børn selv, da jeg 

kan mærke, at det er det jeg trænger til. 

Det må vi jo så arbejde på! Sagde Ingrid, og grinede. Jeg tror for øvrigt også, at Karl Heintz og Traudel ønsker 

sig små rollinger i huset.  

Vi må gøre vores bedste! Sagde hun. Hun gav hans hånd et lille klem. 

  

Der blev almindelig opbrud. 

Det var en dejlig oplevelse! Sagde Ingrid. Hvad var en dejlig oplevelse? Spurgte Eberhardt. 

Din familie! Sagde hun. Du drømmer ikke om hvor nervøs jeg var før vi kom derud. 

Kan du forestille dig det? Eks svigerforældre, og eks koner og voksne børn og alt muligt. 

Og så i løbet af 10 minutter finder jeg ud af, at der ikke er noget at frygte.  

Alle vil os det godt, og det kan man tydelig mærke. 

Nu skal du ikke tro, at det er det rene idyl alt sammen! Indskød Traudel, vi har ligeså mange skeletter i skabene 

som alle andre familier. 

Og det er ikke en gang løgn! Tænkte hun. Gad vide, hvad Anne Lise Smith har af skeletter i skabene.  

Mig bekendt begyndte hun først, at drikke efter krigen, så hun må have oplevet et eller andet under den.  

Hun sukkede! Der er nok at tage fat på, da der skete utroligt mange grimme ting under krigen. 

Det er først nu, at jeg er ved at blive helt frisk! Sagde Karl Heintz. Jeg skal under ingen omstændigheder have 

mere spiritus inden Nytårsaften. 

Ja ja, lad os nu se! Sagde Traudel. Hun kendte sine Pappenhejmere. 

  
Der var ikke nogen der havde lyst til det helt store, da de var kommet hjem. 

De to unge, tog sig et bad og forsvandt ovenpå. 

Karl Heintz smed sig på sofaen, og det varede ikke længe, inden Traudel kunne høre, at han snorkede.  

  

Hos Bageren 

Anne Lise 

  



Leopold bankede forsigtigt på døren. Der var ikke nogen der reagerede.  

Han lagde sit ene øre ind mod døren, og han syntes, at han kunne høre en svag mumlen. 

Han bankede igen, lidt højere, og en stemme råbte - kom ind.  

Han åbnede døren og blev næsten slået omkuld af den tunge luft der kom ham i møde. 

Anne Lise lå på sengen, og Bertha Struckmaier sad i værelsets eneste lænestol. 

De var godt i gang med flaske nummer 2 kunne han se. Det var originalt Skotsk Whisky de drak. 

Og hvorfor ikke, nu havde hun jo også råd. 

Goddag dit lille Lamseben! Sagde Anne Lise, kom her over til mor. Hun klappede indbydende på sengen.  

Øh, nej tak! Sagde Leopold, jeg skal ned og starte Bageriet op, da vi har åben i morgen. 

Jeg skulle spørge fra min mor om du ville være med til at fejre Nytårsaften på Hotellet i år. 

Vi bliver 12 – 14 stykker, allerhøjst! Sagde han. Du skal også hilse på min far og hans nye kone.  

Det ved jeg snart ikke Lamseben! Sagde hun, Bertha og jeg havde talt om, at drikke igennem den dag. Bertha 

udstødte en kaglende latter. 

Vi tager det op senere! Sagde Leopold, men jeg ved, at Valtrudel og Lille Eberhardt gerne vil have Mormor med.  

Lille Eberhardt kan for øvrigt snart gå! Sagde han stolt, det er kun et spørgsmål om timer, inden han løber rundt.  

Det var da dejligt! Sagde Anne Lise, så kan han løbe til Købmand efter Whisky for de to gamle her.  

Bertha udstødte igen sin kaglende latter. 

  

Sådan set kan jeg ikke være det bekendt! Tænkte Anne Lise.  

Jeg ved udmærket, at det er Leopold der holder hånden over mig, og det har jeg sådan set ikke fortjent. 

Han er en god dreng, og han knokler sommetider døgnet rundt, for at gøre alle tilpasse, men der kommer altid et 

eller andet op i mig. 

Det er måske fordi han aldrig svarer igen, og er så satans flink. 

Hvorfor sagde jeg nu også det om Lille Eberhardt. Leopold blev såret kunne jeg se. 

Nå Bertha, dit gamle fugleskræmsel, skal vi aldrig ha’ en Whisky mere! Råbte hun. 

Efter en ny kaglende latter, skænkede Bertha en Whisky op til dem. 

  

Jeg er snart ved at være træt af den latter! Tænkte Anne Lise. Den er snart det eneste hun har på repertoiret.  

Grunden til, at jeg kan holde det ud, hænger jo nok sammen med at hun efterhånden er den eneste, der gider, at 

være sammen med mig.  

Jeg kan godt forstå, hvis Struckmaier er ligeglad med, om hun sidder her og kæver den hele dagen. Det påstår 

hun i hvert fald han er.  

Jeg fatter ikke, at han ikke lader sig skille. Vorherre sørgede jo for, at jeg blev skilt.  

Jeg savner tit Martin! Tænkte hun, og på en måde var han manden i mit liv. 

Der skete bare disse forfærdentlige ting, som han ikke havde nogen som helst indflydelse på. 

Trods alle de ting jeg har gjort imod ham, tror jeg alligevel, at han elskede mig til det sidste. 

Hvorfor drikker jeg? Hvorfor drikker man i det hele taget? 

Jeg ved godt selv, hvorfor jeg drikker, det er for at kunne falde i søvn om natten. 

Det varede længe, inden jeg fandt ud af, at dulme nerverne med et par store glas Whisky inden sengetid.  

Det gav mig en god drømmeløs søvn, som jeg ikke havde kendt til i lange tider. 

Utallige nætter har jeg brugt til at kaste mig frem og tilbage i sengen, badet i sved. 

Til sidst kunne Martin ikke holde det ud mere, så han skilte sengene ad, og flyttede sin seng hen under vinduet.  

Til sidst flyttede han helt ud af soveværelset, og rykkede ind i det gamle pigeværelse.  

Faktisk var jeg ked af det, for jeg følte, at det var min skyld, at han var hjemløs i sit eget hjem.  

Jeg tænker sommetider, at den blodprop han fik - alt for tidligt – kunne være undgået. 

Hvis bare han havde haft en ordentlig kone, og ikke et fordrukkent skvat ligesom mig! Tænkte hun. 

Hun kunne mærke store salte tårer løbe ned af kinderne. 

  

Det er tredje gang du tuder i dag! Sagde Bertha. Lad os bunde, så skænker jeg en ny Whisky. 

Ved du hvad Bertha! Sagde Anne Lise, hvis det passer mig at tude, så tuder jeg. 

Jeg sidder fanme da her i mit eget hjem. Jeg syntes, at du skulle lette din fede røv og finde hjem til 

Rutebilmanden. 

Jeg er dødhamrende træt af dig, og din sindssyge latter, din fede ko. 

Skrid for helvede, og lad mig aldrig se dig mere. Møgkælling! Råbte hun.  

  

Nå, hvordan var hun! Spurgte Valtrudel. Var hun til at tale med i dag. 

Hun var stort set som hun plejer! Sagde Leopold. Hun sagde ikke ja, men hun sagde heller ikke nej. 



Vi blev enige om at vende tilbage til det, når vi kommer nærmere Nytår. 

Hvad var det? Spurgte han, var det ikke døren der gik. Nå, det er sikkert Købmandsbudet.  

For øvrigt fatter jeg ikke hvad hun ser i denne Bertha Struckmaier.  

Hun sidder bare, stor og fed i lænestolen og rører ikke en finger, med mindre der skal skænkes noget i glasset. 

Jeg har aldrig hørt hende sige to sammenhængende sætninger uden ordene - Whisky og skål. 

Og så den hæslige latter hun har, den giver mig myrekryb. 

Valtrudel kunne ikke lade være med at le. Slap nu af Leopold. Hun har da, i det mindste ’en, at tale med. 

Tale med! Sagde han, hvis hun vil tale med nogen, er det i hvert fald ikke Bertha, hun er ude af stand til at tale 

med nogen, dertil er hendes ordforråd for lille. 

Nå, godt ord igen! Sagde han og grinede, jeg var lige ved at hidse mig op. 

Hun tog sig pludselig til maven. Jeg kan mærke, at Lillesøster sparker! Sagde hun. Det skulle ikke undre mig, 

hvis hun kom før tiden. 

Kom her over! Sagde hun, og gi mig et kys. 

  

Efter at Bertha havde smækket døren i efter sig, blev Anne Lise liggende i sengen. 

Hun lå og kiggede op i Lysekronen, som hun og Martin havde fået i Bryllupsgave. 

Hendes øjne blev fyldt med tårer igen, og denne gang gav hun dem frit løb. 

Da der var gået et par timer stilnede gråden af, af mangel på tårer. 

Hun rejste sig fra sengen, med noget besvær, og gik hen til vinduet hvor hun trak gardinet fra.  

Det skarpe lys der pludselig væltede ind i værelset, blændede hende et øjeblik, og hun trådte uvilkårligt et par 

skridt tilbage. 

Hvornår har jeg i grunden sidst set solen! Tænkte hun – det må være måneder siden. 

Hun åbnede vinduet og mærkede den friske vinterbrise strømme ind.  

Hun strakte sig et par gange, og stod så ubevægelig et stykke tid, indtil hun begyndte at ryste.               

Jeg trænger hårdt til et bad efterhånden, det er måneder siden jeg har gjort noget ud af mig selv. 

Der trænger også til at blive ryddet op, det ligner efterhånden en svinesti! Tænkte hun. 

Hun tog de to glas, der stadigvæk var halvt fyldt med Whisky og smed dem med en rask bevægelse i 

håndvasken.  

Hun skulle lige til at lade den halvfyldte flaske gå samme vej, da hun besindede sig. 

Hun satte proppen på igen, og satte flasken ind i skabet.  

Det er godt, at have lidt til natten! Tænkte hun. 

  

Hun tog alt tøjet af, og smed det på sengen. Hun stillede sig foran spejlet og kiggede indgående på sig selv.  

Hun så et ansigt der var hærget af års druk og tårer.  

Mit ansigt er efterhånden helt rundt, og man kan næsten ikke se mine øjne.  

Min krop er også i forfald, da jeg stort set aldrig kommer ud af sengen. Jeg er kun 42, men jeg ligner en på 70.  

Jeg kan heller ikke tåle at drikke mere, da min mave efterhånden er smadret.  

Jeg spiser heller aldrig ret meget, da jeg ikke kan få noget ned, og de sidste fem år har min afføring været som 

vand.  

Jeg kan heller ikke kontrollere mine hænder mere, sådan ryster de. Mine øjne er fortinnede og røde, og jeg ligner 

en alkoholiker  

Hun stod lidt og kiggede på sig selv, nøgternt og helt uden sentimentalitet 

Jeg må tage mig sammen! Sagde hun til spejlet, hvis ikke jeg gør det, tror jeg ikke, at jeg kommer til at opleve 

næste jul. 

Hun tog sin morgenkåbe på og begav sig nedenunder til Badeværelset. 

Ved lyden af fodtrin på trappen, kom Valtrudel ud fra stuen. Hun havde lille Eberhardt på armen. 

Er det ikke Mormors lille dreng der kommer der! Sagde Anne Lise.  

Kan jeg spise med i aften, når i skal have aftensmad! Spurgte hun.  

Valtrudel nåede ikke at fange hendes øjne, inden hun smuttede ud på badeværelset. 

  

Samsöstrasse nr. 13 

  
Næste morgen var almindelig arbejdsdag, så Manfred var mødt ind for at passe tanken. 

Han havde talt dagene inden han skulle på arbejde igen. Den eneste måde jeg kan slippe hjemmefra er, hvis jeg 

møder en pige, der vil gifte sig med mig! Tænkte han.  

Og så er det ikke en gang sikkert jeg får lov alligevel. Der må være en lov der forbyder mødre, at bestemme over 

deres voksne børn. 



Jeg slap da i det mindste for Cognacbønnerne i år. Det var Willy der gav mig ideen, den aften vi var 

Frelsersoldater. 

Det var for øvrigt sjovt at være Frelsersoldat, jeg troede slet ikke det var sådan, at være Frelsersoldat. De har det 

meget sjovere end jeg havde regnet med. 

Jo, Willy havde sagt, hvorfor taber du ikke de skide bønner på gulvet, sådan lidt tilfældigt, og så kommer du til at 

træde på dem, sådan lidt tilfældigt.  

Willy du er genial! Sagde jeg til ham. 

Det var bare satans med den løber. Hvordan kunne jeg også vide, at det var det eneste ægte tæppe hun havde.  

Det har hun aldrig sagt en lyd om, og jeg er jo altid den sidste, der får noget at vide. 

Han mærkede forsigtigt på sit højre øje, som hun havde ramt med den sko, der havde siddet fast i 

Cognacbønnerne.  

Der må være en lov der forbyder mødre, at kaste sko efter deres voksne børn, og ramme dem i øjet! Tænkte han.  

  

Manfred, der er kaffe! Det var Karl Heintz der råbte fra døren i privaten. 

De andre havde allerede bænket sig, da han dukkede op. Han gav hånden hele vejen rundt og ønskede glædelig 

jul, hvorefter han satte sig. 

Hvad har du gjort ved øjet! Spurgte Karl Heintz, har du været i slagsmål. 

Nej… øh, jeg fik en snebold i hovedet! Sagde han. 

Det er første gang jeg har set en snebold, lave sådan et imponerende blåt øje! Tænkte Karl Heintz. 

Jeg må hellere redde ham! Tænkte Traudel, det her, det lugter langt væk af hans mor. 

Det er ikke første gang hun har lagt hånd på ham, og det ligner ikke noget at slå sin søn, uanset om han er voksen 

eller ikke.  

Han trænger til at flytte hjemmefra.  

  

Hvordan gik julen derhjemme, fik du nogle gode Julegaver? Spurgte Traudel.  

Fandens også! Tænkte Manfred, jeg vidste, at hun ville spørge.  

Jo… æh tak, den gik godt! Sagde han. Jeg fik et par nye seler og noget undertøj.  

Hvad havde du købt til din mor! Spurgte hun. Ja… æh, jeg havde købt sådan et stativ til strygejernet, hvad er det 

nu det hedder.  

Strygebræt! sagde Traudel. Nå ja! Sagde Manfred, det hedder det jo også.  

Jeg ved snart ikke hvordan man skal gøre kvinder tilpas! Tænkte han, det er lige meget hvad man køber til dem, 

så er der altid sure miner.  

Sidste år gav jeg hende et abonnement på Tarzan 

Og det taler hun om endnu. Jeg kunne så forstå, hvis det var for at læse dem selv, men jeg har kun lige skimmet 

dem.  

Jeg lærer aldrig at forstå kvinder. 

  

Det var ellers lidt af en Julefrokost vi var til i går. Og i forgårs, for den sags skyld! Sagde Eberhardt. 

Det er mange år siden, at jeg har moret mig så godt. Og det er også mange år siden, at jeg har været så fuld.  

Vi plejer nu heller ikke at være til Julefrokost to dage i træk! Sagde Karl Heintz, det her var helt ekstraordinært.  

Jeg håber for Ingolski og Irmgard, at Børge har alle de penge som han siger han har. 

Det er jeg sikker på, at han har! Sagde Traudel, Børge har boet på hotellet i 7 år, og har altid betalt enhver sit.  

Hvis det hele bare er løgn og latin, så er jeg ikke menneskekender længere. 

Irmgard fortalte mig, at han havde overrakt hende 10.000 mark til de mest presserende regninger. 

Der var også penge til den ferie, som de har trængt til i mange år. Så jeg tror på Børge.  

Du skal regne med, at Børge gør det jo ikke for sine blå øjnes skyld. For ham er det også en investering.  

Hvis det hele går ad helvede til med alt Tyrolerhalløjet, så mister han alt det han har investeret. 

Omvendt, hvis det går godt, så kan han selvfølgelig, grine hele vejen til Banken.  

De eneste der foreløbig har haft noget ud af det, er Ingolski og Irmgard. Noget helt andet er så, at jeg vil gå til 

Tyrolerfest engang imellem!  

Hvor mon man kan lære, at jodle, her i Berlin? Spurgte hun. De grinede alle sammen. 

Mens de sad og morede sig, bankede det pludselig på døren, og inden de kunne nå at svare, gik døren op og 

Willy stak sit gavtyvefjæs ind.  

Willy!  Råbte de alle sammen, kom dog ind. 

Snart sad Willy bænket, med et stykke brød med ost, og en kop Kaffe.  

  

Var der nogen der fik mistanke Juleaften? Spurgte Willy. Ikke sådan direkte! Sagde Eberhardt.  



Leopold kunne hurtigt regne ud, at vi ikke var rigtige Frelsersoldater, men han kunne jo ikke genkende nogen af 

os, og det mystificerede ham en hel del. 

Hvad har du lavet ved øjet Manfred? Spurgte Willy - han havde åbenbart først set det nu. Har du været i 

slagsmål? 

Nej! Jeg har ikke! Sagde Manfred studst, og desuden har de andre spurgt. Hvorfor holder han ikke bare mund! 

Tænkte han.  

Og det er også hans skyld, for det var ham der fandt på det med Cognac bønnerne. 

Jeg har for øvrigt noget til jer! Sagde Karl Heintz, han rejste sig op, og tog en mappe der lå på køkkenbordet.  

Det er altså ikke mappen, men det der er indeni! Han grinede. 

Han tog to kuverter frem, og gav dem en hver. Det skulle godt nok først være til nytår, i skulle ha’ dem, men nu 

sidder vi jo her alle sammen.  

Willy og Manfred åbnede straks deres kuverter. 

Der er lidt mere i, end sidste år! Sagde Karl Heintz, det har jo også været et rimeligt godt år. 

  

Han blev afbrudt af klokken der ringede i gangen. Manfred rejste sig op og gik ud for at betjene kunden. 

Nu gider vi ikke snakke mere om det blå øje! Sagde Traudel, kan i da ikke mærke, at han ikke vil.  

Og nu mens vi snakker om Manfred. Hun holdt en lille pause. Jeg går tit og spekulerer over, om han kan klare 

den uddannelse som Mekaniker.  

Er du sikker på Karl Heintz, at han kan følge med oppe i hovedet.  

Hør nu her! sagde Karl Heintz, jeg har jo sagt til dig, efterhånden flere gange, at Mandfred er født til at blive 

mekaniker.  

Ja, men det er skolen jeg er bange for! Sagde hun. 

Det kan ikke nytte noget, at han er god til at rode i en Motor, hvis han dumper i fagskolen.  

Kan man hjælpe ham, f. eks med at læse teori sammen med ham? Spurgte Ingrid. 

Det var en god ide! Sagde Traudel, men der er en anden ting der spiller ind, og det er hans mor. 

Vi får ikke et ordentligt mandfolk ud af Mandfred før han flytter hjemmefra.  

Det skulle ikke undre mig om det er hans mor der har givet ham det blå øje.  

Jeg kunne se på ham, at han løj, da han sagde at det var en snebold.  

Og så trænger han til en pige. Han er ved at falde over sine egne ben, når der er en pige i nærheden.  

Vi må finde et værelse til ham, som det første, og så må vi se. 

Hvad med Leopold? Spurgte Eberhardt, han har da masser af værelser. Huset er jo kæmpestort. 

Vi taler med Leopold til nytår! Sagde Traudel. Mandfred kommer nu, sagde hun advarende. 

Er der noget vi skal have kigget på i dag, Karl Heintz! Spurgte Eberhardt. 

Ikke rigtig! Sagde han, vi gjorde jo rent bord inden Jul, jeg havde nærmest tænkt mig, at vi skulle kigge lidt på 

skrammelbunken, i hjørnet af værkstedet.  

Bravo! Råbte Willy, det var det jeg håbede på, da jeg begav mig herhen. 

  

Anne Lise Schmith 

  

Anne Lise var født i 1910 i en lille by, ved navn Stauffenbrünn, et par hundrede kilometer nord for Berlin. 

Hun var eneste datter af lærerparret ved den stedlige landsby skole. 

Hendes far som hun elskede højt, hed Anton Flicke, og hendes mor som hun elskede knapt så højt, hed Magda 

Flicke.  

Hun var fars pige hele vejen igennem. Fra den allertidligste barndom havde han sat sin lid til sin lille pige.  

Han elskede hende højt, og beundrede hver skridt hun tog. 

Det var ham, der læste historier for hende da hun var helt lille, og senere - da hun blev større, sad de mange timer 

om aftenen, med hver deres bog. 

Eller måske læste Anton op af en Klassiker.  

Moderen sad som sædvanlig på sit kontor, som hun kaldte det, og arbejdede på sin bog. 

Det havde hun gjort i mange år efterhånden, og det havde taget al hendes tid. 

Det havde faktisk taget så meget tid, at Anton efterhånden havde overtaget hele husholdningen, med god hjælp 

fra Anne Lise.  

Når Anne Lise ryddede op på kontoret, kunne hun se, at det var det samme stykke papir der lå øverst i 

manuskriptstakken i ugevis.  

Som regel var det ikke sammenkrøllet papir der var i papirkurven, men tomme flasker. Både øl og snaps.  

Da moderen i sin tid havde mødt Anton, var de blevet stormende forelsket i hinanden. 

Det havde fået hende til at skrive en række kærlighedsdigte, som ved et tilfælde var havnet for en Forlæggers øre.  



Hun havde siddet på en Fortovscafe’ og læst dem op for en veninde, da en herre fra nabobordet pludselig, havde 

præsenteret sig.  

Mit navn er Direktør Schönnenberger! Havde han sagt, det er mig der ejer Bogforlaget Schönnenberger og Søn, 

og det er mig der er sønnen. 

Jeg kunne ikke undgå, at høre hvad de talte om! Sagde han, og det var nogle bedårende digte de har lavet, 

Frøken. 

Vi udgiver også digte på vores Forlag! Sagde han.  

Selvfølgelig ikke i samme oplag som vore bøger, da digtekunsten er for en – forholdsvis - lille eksklusiv skare.  

Hvis de er interesseret, vil jeg få en af vore konsulenter til at kigge på digtene. 

  

Bogen udkom i 1908 med en rimelig stor succes. Af et oplag på 10.000 blev der solgt 9.500. 

Det anså Forlaget for at være en god forretning, så de bestilte straks en ny digtsamling. 

Magda havde imidlertid fået ambitioner i mellemtiden, og ville meget hellere skrive den store Tyske 

samtidsroman, hun altid havde drømt om.   

Og det var så den bog, hun stadigvæk sad og skrev på. 

Hun og Anton blev færdige med seminariet samme år og søgte stillingen i Stauffenbrünn fordi Byen søgte et 

lærerpar.  

Det vejede også tungt, at der fulgte en lærerbolig med. 

  

Året efter, at de var flyttet til byen, anmeldte Anne Lise sin ankomst. 

Det var en hård fødsel, der havde varet det meste af et par dage. Magda var tæt på at dø, og lå syg i mange uger 

bagefter. 

Det var kun takket være Fru Willem – en nabokone – at de kunne få det til at hænge sammen, da hun mere eller 

mindre flyttede ind. 

Anton skulle på skolen hver dag, og han skulle også forberede sine timer. 

I den periode arbejdede Anton døgnet rundt. På skolen hver dag til kl. fire, og resten af døgnet passede han sin 

syge kone, og deres lille barn.  

Fru Willem sørgede dog for, at han fik lidt søvn i øjnene engang imellem, og det var også hende der sørgede for, 

at der altid var rene vaskeklude og bleer.  

Da der var gået et par måneder, følte Magda sig efterhånden frisk nok til, at stå ud af sengen. 

Da Anton – efter at have anbragt hende i en lænestol, og givet hende et tæppe omkring benene – ville overrække 

hende Anne Lise, sagde hun -  

ikke nu Anton, det er jeg slet ikke klar til!  

Sådan set blev hun aldrig helt klar. 

  

Det var som om hun slet ikke så Anne Lise. Det var som om hun var lavet af glas. 

Hun kiggede aldrig direkte på hende. Hendes øjne var altid fokuseret på et punkt over hendes hoved.  

Hendes kærtegn var hastige og upersonlige, og Anne Lise kunne senere ikke erindre et eneste kys fra sin mor. 

Ikke et eneste. 

Da hun nærmede sig skolealderen glædede hun sig ikke det mindste, da hun fik at vide, at hun skulle have 

moderen i to fag.  

Men hendes mor behandlede hende, som hun behandlede alle andre elever, der gik på Skolen. 

Hverken værre eller bedre. Hun fik de samme skideballer, og hun fik de samme eftersidningstimer. 

Hendes klassekammerater kunne ikke lide moderen, men det var sjældent, at de udtrykte det over for Anne Lise.  

Der kunne dog godt komme en lille bemærkning engang imellem, men Anne Lise valgte altid at overhøre dem.  

Derimod var hendes far populær, det kunne hun tydelig mærke. 

Hun elskede selv hans timer, fordi han var så engageret. Han forstod at gøre tingene levende. 

Når han sad bag kateteret og fortalte om Romerriget eller Tysklands historie, lukkede hun tit øjnene, og så var 

det som, at være der selv. 

  

Da Anne Lise var fjorten blev moderen pludselig fyret. Hendes tiltagende drikkeri var kommet 

skolekommissionen for øre.  

I begyndelsen havde hun kun drukket derhjemme, men hun havde stødt ind i Skoleinspektøren, en dag hun var på 

arbejde.  

Hendes mappe var faldet ud af hænderne på hende, og landet på Marmorgulvet, med en lyd af knust flaske.  

Der bredte sig hurtigt en hørm af spiritus. Det bekræftede bare den mistanke han havde haft længe, så han tog de 

nødvendige skridt. 



Et af skridtene var at opsige deres lejemål i Lærerboligen, da den skulle bebos af et Lærerpar. 

Han var kun ked af det på Antons vegne, da han satte umådelig stor pris på ham. 

Efter - at forskellige muligheder var blevet drøftet, skaffede han Anton en stilling som Privatlærer på et større 

Slot i nærheden.  

Slottet havde fire børn i den skolepligtige alder. 

  

De skulle bo i et af de huse, som Slottet havde opført til sine Arbejdere. 

Der var ingen moderne bekvemmeligheder af nogen art, i huset. 

Man hentede sit vand ved vandpumpen ude i gården, og man hentede sit træ i et lille skur ved siden af huset.  

Det var dog først da det blev vinter, at det gik op for dem, hvad det vil sige, at der kun er en varmekilde i et hus 

med tre rum. De frøs altid. 

Da drukmåse som bekendt altid finder sammen, varede da heller ikke længe inden Magda sad og drak med de 

andre drukmåse, der var i den lille bebyggelse.  

Nu var det ikke mere snaps eller øl hun drak, men hjemmebrændt.  

Oprindelig havde det været meningen, at Anne Lise skulle have læst videre, da hun havde vist gode evner. 

På grund af situationen, som den var, blev det stillet i bero. 

Det var hun ked af. Hun var endda meget ked af det, og i sit stille sind, kunne hun ikke lade være med at gi’ 

moderen skylden, for den situation de var havnet i. 

  

Anton skaffede hende en læreplads på Slottet som Kokkeelev den dag hun blev 15.  

Og det var hun sådan set glad for, da hun havde hjulpet sin far med at lave mad ligeså lang tid hun kunne huske.  

Det sidste års tid, havde hun også hjulpet til på godset bl.a. som barnepige. 

Hun havde også ved flere lejligheder hjulpet til i det store køkken, når der var fest. 

Men det var nu mest med at gøre grønsager rene, og vaske op efter middagen. 

Hendes mor var holdt op med at skrive, kunne hun se, det var altid den samme side der lå på skrivebordet, med 

pennen ved siden af.  

Hun kom senere og senere hjem fra sine drukkammerater. 

  

Hun sagde som regel ikke noget, når hun kom væltende ind af døren i en stank af hjemmebrændt Spiritus.  

De kunne høre hvordan hun faldt omkuld på sengen, uden at tage tøjet af, og et øjeblik efter kunne de høre en 

snorken. 

Hendes far lod sig aldrig mærke med noget, men en dag hun havde fået tidlig fri af Køkkenchefen, fandt hun sin 

far ved spisebordet, opløst i gråd.  

Hun havde aldrig før set sin far græde, og blev stående inden for døren, rådvild med, hvad hun skulle gøre.  

Er der sket noget Far! Spurgte hun. Det gav et ryk i faderens krop, han kiggede op, og hun kunne se, at han havde 

grædt længe.  

Han tørrede skyndsomt sine øjne, og gjorde et krampagtigt forsøg på at smile.  

Nej! Sagde han, der er ikke sket noget. Jo! Sagde han lidt efter, det er din mor, vi ser hende jo næsten aldrig 

mere.  

Jeg er forfærdentlig bange for, at hvis hun ikke kommer på ret køl snart, er det for sent.  

Hun sidder og drikker med de der rå børster, som jeg er bange for, kan finde på hvad som helst.  

Vi havde en samtale i morges, hvor jeg prøvede at tale hende til fornuft. 

Men hun er totalt ligeglad med hvad jeg siger. Hvis ikke, du er tilfreds med mig, så smid mig for helvede ud, 

skreg hun.  

Og det ved hun godt, at jeg aldrig kan finde på. 

På et eller andet sæt, elsker jeg hende stadigvæk, og ’det selv om, at hun aldrig har været en god mor eller en god 

hustru.  

Der skete noget med hende, da hun måtte opgive at skrive den bog hun altid havde drømt om at skrive.  

Hun havde ikke den bog i sig, og det var først da hun havde erkendt det over for sig selv, at det begyndte at gå 

galt.  

Jer er også tit ked af den tilværelse vi har givet dig. Det var slet ikke med i vore planer at vi skulle ende så langt 

ude på landet. 

  

Da jeg mødte din mor i sin tid var hun ung, køn, og omsværmet. 

Jeg blev forelsket den første gang jeg så hende, og hun blev forelsket i mig. 

Efter vores første møde skrev hun sin digtsamling, og den blev anmeldt af alle de førende Aviser.  

En enkelt af dem, omtalte hende endda som Tysklands nye Digter. 



Hun har brændt hele Manuskriptet til bogen! Sagde han. Det gjorde hun i morges, inden hun gik. 

Det er derfor, at jeg er så bange, nu ved jeg ikke hvad hun kan finde på. 

  

Det blev sidste gang han så sin kone. Da hun ikke var kommet hjem næste dag, ringede han til Politiet fra Slottets 

telefon.  

Det vil være forkert at sige, at hele politistyrken rykkede ud, da der kun kom en enkelt Betjent, på sin 

tjenestecykel. 

En efterforskning i hendes omgangskreds gav ikke mange resultater, da de påstod, at hun var gået hjem til 

sædvanlig tid.  

Hvad sædvanlig tid var, var der ingen af dem der kunne huske. 

Da de andre drukmåse var blevet siddende efter, at hun var gået, gav de på den måde hinanden et alibi.  

Hun havde ikke været mere beruset end hun plejede! Havde de sagt. 

Da Betjenten ikke kunne komme videre af den vej, kontaktede han Anton. 

Nu er det sådan! Sagde han, at det ikke er ulovligt at rejse fra mand og barn, og da jeg ved, at i kommer fra 

Berlin, - 

kunne jeg forestille mig, at det er der hun er taget hen. 

Hvis hun dukker op, eller i hører livstegn fra hende, så underret venligst Politiet! Sagde han. Og så kørte han på 

sin cykel. 

  

Hun dukkede op igen, da isen smeltede på det lille vandhul, som køerne drak af om sommeren. 

En af naboens drenge ville prøve lykken med sin nye fiskestang som han havde fået i Julegave. 

Krogen fik fat i noget der var stort og tungt. Han så allerede for sig, hvor glad hans mor ville blive når han kom 

hjem med en kæmpefisk. 

Jo mere han halede, jo tungere blev det. 

Og så, så han det syn, der med jævne mellemrum, plagede ham resten af sit liv. 

Magdas hoved dukkede pludselig op over vandspejlet. Eller rettere sagt, resterne af hendes hoved. 

Drengen blev så forskrækket, at han smed sin nye Fiskestang ud i vandet, og satte i løb hjemefter. 

  

Til begravelsen måtte Anton spørge nogle af de ansatte på Godset, om de ville være med til at bære kisten, da der 

ellers ikke var nok. 

De havde ikke set noget til familien i årevis, og selv om de blev underrettet, dukkede der ikke nogen op. 

Anne Lise savnede ikke sin mor. Ikke ret meget i hvert fald. 

Hun og Anton ryddede moderens værelse, og for første gang i sit liv, fik hun sit eget lille sted, hvor hun kunne 

være alene engang imellem.  

Hun passede sit arbejde på Godset, og var glad for hver dag hun skulle på arbejde. Hun havde også en kæreste i 

ny og næ, men aldrig noget alvorligt.  

Men så mødte hun Martin. 

  

Han kom i lære som kok, ligesom hende selv.  

Han havde stået i lære som bager i faderens Butik, og var blevet enig med sin far om at tage kokkeuddannelsen 

også. 

Det gav et bredere fundament, når han skulle ud for at søge arbejde. Han regnede med at gå Hotelvejen, når han 

var udlært. 

Hun skulle dog igennem en hel del hjertekval, inden hun kunne kalde Martin for sin. 

Han havde en kæreste i Berlin, og det var først, da hun i et brev gjorde det forbi, at hun og Martin fandt sammen.  

Anton blev også umådelig glad for ham, da han ofte havde savnet en voksen mand til at diskutere livet og det 

forgængelige med.  

Martin interesserede sig for alt muligt mellem himmel og jord, og ofte blev det sent, inden han rejste sig for at gå 

hjem..  

Da de havde været kærester et par år, begyndte de at sove sammen i hendes værelse, med Antons billigelse.  

14 dage efter, at hun var udlært, fyldte hun 19 år.  

Tiden var også ved at rinde ud for Antons ansættelsesforhold, da de fire børn, han var lærer for, efterhånden var 

ved at blive store. 

Det var meningen, at de skulle fortsætte deres uddannelse i Berlin. 

Han søgte en stilling i en af Berlins større skoler, en stilling han til sin store glæde fik. 

  



Det var svært at sige farvel til Martin, da han skulle være på Godset et årstid mere, men de blev enige om, at 200 

kilometer i vore dage ingenting betød.  

Anton fandt en lille beskeden lejlighed i Fasanenstrasse, hvor de nemt kunne have deres få ejendele.  

Der var en lille stue, og så var der et værelse til dem hver. Den personlige hygiejne foregik ved håndvasken i 

køkkenet.  

Ved toiletbesøg skulle man i gården, hvor retiraderne stod skulder ved skulder.  

I og for sig, var det ikke meget anderledes end derhjemme, men der kunne man da i det mindste sidde i fred.  

Hun vænnede sig hurtigt til, at få ordnet det om dagen, hun skulle ha’ ordnet, da der var nogle typer om aftenen, 

hun ikke var helt tryg ved.  

Et stykke tid gik hun hjemme. Dvs. Hun gik rundt i Berlin, og indsnusede den atmosfære der er i en stor by.  

Hun elskede byen ved første øjekast. De små Cafeer, de mange butikker, de lange Alleer. 

Hun elskede især de store elegante fortovsrestauranter hvor Berlins Velhavere promenerede deres nye veninde, 

eller deres kone.  

Damerne havde små chikke hatte på, og deres kjoler nåede dårligt nok knæet.  

Og så var der også et righoldigt udvalg af Teatre og Biografer, opdagede hun.  

  

Hun blev hurtig forfalden til Biografture, da den nærmeste Biograf derhjemme, lå over 4o km. væk. 

Til at begynde med var hun ikke meget for at gå ud i byen alene, og slet ikke om aftenen. 

Derhjemme blev de overraskede, hvis der gik ’en forbi i timen.  

Men i takt med, at hun vænnede sig til denne brumlen af Sporvogne og Omnibusser og højtråbende gadesælgere, 

jo større blev hendes trang til at udforske byen.  

Sommetider tog hun en madpakke med, så spiste hun den på en bænk, eller på græsplænen i en park.  

Hun begyndte også alvorligt at tænke over, hvad hun skulle beskæftige sig med. 

Hvis hun skulle have del i alle de goder, hun havde set allerede, var hun nødt til at finde sig et job. 

Det var ikke nemt at finde arbejde der sidst i tyverne, men til sidst fik hun et job i en cafe’ hvor hun lavede små 

lette anretninger, sammen med en anden pige på skift.  

Det var et udmærket arbejde, men det havde den ulempe, at hun skulle arbejde om aftenen hver anden dag, og det 

indebar at hun skulle gå hjem alene. 

Og det var igennem Berlin, der først var ved, at vågne op til nattens udskejelser. 

Hun havde fået utallige tilråb og gestus, især fra unge mennesker i flok. 

Men det var ikke dem, hun var bange for, de var bare frække i munden. 

Det var ham der kom alene. Ham hun ikke havde set. 

Lige pludselig kunne han dukke op bagfra, og nærme sig med hastige skridt. 

Hun vidste, at hun ikke ville turde vende sig, og dermed røbe, at hun var bange, 

Men han kom aldrig. gudskelov. 

  

Martin kom hjem i alle sine ferier, og så var de sammen fra morgen til aften.  

Han boede hjemme hos sine forældre, da han syntes, at hans forældre også skulle have glæde af ham, når han 

havde ferie.  

I virkeligheden, var det fordi, at han ikke kunne få luft i den lille lejlighed. 

Han havde dog på fornemmelsen, at Anne Lise godt vidste hvordan han havde det. 

Hun blev også præsenteret for sine svigerforældre, i den periode. Og de tog imod hende med åbne arme.  

Hun fik hurtigt et godt og fortroligt forhold til dem begge. Især moderen kom hun tæt på. 

Moderen fik nemlig lige pludseligt en datter forærende. En datter hun havde ønsket sig, siden hun var barn og 

legede med dukker.  

Og Anne Lise fandt her den mor som hun aldrig havde haft 

De blev forlovet på hendes tyve års fødselsdag, den 2. Maj 1930. 

Til stede var Anton, de to forlovede, og hendes svigerforældre – Helena og Josef Smith. 

Et par måneder efter opdager hun, at hun var gravid med lille Irmgard. 

  

Jeg må hellere holde nu! Tænkte hun, mit tandkød bløder garanteret. 

Anne Lise skyllede munden, og kiggede tænderne efter, i spejlet over håndvasken.  

Jeg trænger til en tandlæge! Tænkte hun. Der er mindst tre huller – måske fire. 

Hun kiggede på sit ansigt. Noget af hævelsen var forsvundet, men hun så stadigvæk herrens ud. 

Jeg trænger også til en frisør, man kan godt se, at det er Bertha, der har haft fat i det sidst. 

Det kan være, at Irmgard kan gøre et eller andet ved det. Jeg skal i hvert fald klippes. 

Hun havde ligget i badekarret i mindst en time, og det var det bedste bad hun havde fået i årevis. 



Efter et stykke tid i det varme vand, havde hun mærket hvordan velværen havde bredt sig langsomt ud i alle 

krogene af sin krop.  

Hænderne var næsten holdt op med at ryste. 

Da hun var færdig, ryddede hun op efter sig, begav hun sig til sit værelse.  

Lille Eberhards Barnevogn stod i gangen, og hun kunne ikke lade være med, at kigge i den.  

Han var der - han sov. Hun stod længe og kiggede på ham. Så sagde hun lige så stille! Er du Mormors lille dreng. 

Da hun kom op på værelset, gik hun i gang med det samme, med af rydde op. 

Hun væmmedes ved sig selv, da hun tog sengetøjet af, og smed det skyndsomst hen i en krog. 

Hun åbnede Altandøren og hængte sin dyne og hovedpude ud på rækværket. 

Da hun efter et par timer var færdig, sank hun omkring på sengen og kiggede sig triumferende omkring.  

Hvis Bertha Struckmaier kom forbi - den fede ko - ville hun tro, at hun var gået forkert! Tænkte hun.  

Hendes blik faldt på skabet, hvor Whiskyen stod. 

Ja, det må jeg hellere lige få gjort! Tænkte hun. Hun rejste sig og tog Whiskyflasken og vred proppen af.  

Hun skulle lige til at hælde Whiskyen i håndvasken, men hendes hånd stoppede midt i bevægelsen.  

Natten – ja, hvad med natten? Spurgte hun til sig selv.  

Hun satte proppen i flasken igen, og satte den tilbage i skabet.  

  

Middagen om aftenen havde været vældig hyggelig. Lille Eberhardt der kunne gå nu, havde tiltrukket sig al 

opmærksomheden.  

Han var selvfølgelig noget usikker på benene i starten, men han tog hurtigt ved lære. Han gik i fast rutefart, 

mellem forældrene og Anne Lise. 

Engang imellem satte han sig ned på rumpen, men kom forbavsende hurtigt op igen. 

Han var stolt den lille, begge hans forældre var stolte, og Mormoderen ikke mindst.  

  

Da hun senere kom op på sit værelse, sad hun et stykke tid på sengen, og tænkte over aftenens forløb.  

Valtrudel havde serveret Snitsler, og grønsager, og til dessert noget med æbler og flødeskum. 

Hun kunne næsten ikke få noget ned, og sad og stak til maden. Det blev meget bedre da de kom til desserten, for 

den havde smagt himmelsk!  

Hun havde spurgt Valtrudel, om hun ville klippe hende. Hun havde sendt hende et glad overrasket smil og sagt, 

selvfølgelig vil jeg det, mor.         

Leopold, den dejlige dreng, havde været som han altid var, flink og venlig. 

Hun havde trukket ham til side, da de bar ud af bordet, og sagt undskyld, for sine bemærkninger om 

formiddagen.  

Alt forladt! Havde han sagt, det taler vi ikke om mere, 

Hun rejste sig fra sengen og gik hen til skabet. Hun åbnede lågen og tog Whiskyflasken ud. 

Hun stod lidt og kiggede på den, og hun kunne mærke denne brændende længsel efter glemsel. 

Resolut stillede hun flasken tilbage, og smækkede lågen i. 

Lidt efter gjorde hun sig klar, til en urolig og søvnløs nat. 

  

Hotel am Rottenhaus  
Nytårsaften 

  
Jeg har inviteret Manfred med! Sagde Traudel, jeg syntes, at der er synd han skal være hjemme ved den gamle 

heks Nytårsaften.  

Jeg har ringet til Irmgard, og selvfølgelig var det i orden. 

Traudel og Karl Heintz sad og delte et par øl mens de ventede på de to unge ovenpå. 

De to unge kom ned, samtidig med, at Mandfred dukkede op. Det der sæt tøj stammer uden tvivl fra hans 

konfirmation! Tænkte Traudel.  

Eberhardt har garanteret noget i sit skab som han ikke kan passe.  

Ingrid havde brugt de sidste par dage til at sy en af Traudels gamle kjoler om, og den vakte almindelig 

beundring.  

Hun gik frem og tilbage på gulvet, mens hun viste den frem – helt åbenlyst glad. Jeg her ikke haft sådan en flot 

kjole siden jeg var til Studenterfest! Tænkte hun. 

Så sandelig kan hun sy! Tænkte Traudel, men det vidste jeg jo i forvejen. 

Eberhardt var også stolt af Ingrid - så stolt - at de kom en halv time senere ned, end de havde planlagt. 

  

Hvad sagde din mor, Mandfred? Spurgte Karl Heintz. Traudel gav ham en albue i siden og et advarende blik.  



Det var imidlertid for sent, da man altid svarer sin mester, når han spørger.  

Jo … øh, hun sagde ikke … øh, rigtig noget. 

Det er løgn tænkte Traudel, det kan jeg da se på ham. 

Det er jo løgn! Tænkte Mandfred, hvorfor står jeg her og fylder dem med løgn på den måde. 

Sandheden var jo, at moderen havde gået rundt med forgrædte øjn det meste af dagen og bebrejdet ham det 

ryggesløse liv han førte. 

Det var den direkte vej ned af skråplanet, hvor alt håb var ude. 

  

Tænker du nogensinde på din mor! Havde hun råbt, her går jeg hver dag, og passer dig op i hoved og i røv, og 

hvad er takken 

Jeg pudser dine sko, og vasker dit tøj, og jeg smører fanme også din madpakke, er det så for meget forlangt, at du 

skal sidde herhjemme engang imellem. 

Engang imellem! Sagde Mandfred, det er jo hver aften, jeg skal sidde hjemme og ”hygge”. 

Hold mund hvalp! Havde hun råbt, du er ikke for gammel til at få en røvfuld. 

Ikke en gang en ordentlig Julegave kan du købe - sådan et skide strygebræt.  

Tror du, at kvinder bryder sig om at få strygebrætter i Julegave?  

Nej det gør de nemlig ikke, for de ønsker sig smykker, eller ting der kan dufte, men det er du alt for dum til, at 

finde ud af. 

Ting der kan dufte! Tænkte han, hvad mon hun mener med det. Der er da mange ting der dufter. 

Æbler og sådan noget. Sæbe – Tænkte han pludseligt – det er da sæbe hun mener.  

Han kunne høre moderens gråd hele vejen ned af trappen, da han gik. 

  

Har vi nu husket det hele? Spurgte Irmgard. 

Jeg tror det! Sagde Ingolski, og jeg har lige kigget i ovnen.  

Det er utroligt så flot et bord min mor stadig kan dække! Sagde Irmgard, hun kan endda finde de rigtige ting på 

hylderne i Porcelaiens skabet.  

Jeg er for øvrigt glad for, at far kommer til at være mere herhjemme nu.  

Jeg er glad for, at kunne gøre noget for mor, men ved du hvad, Ingolski – hun bliver ikke yngre, og det gør vi 

heller ikke. 

Jeg tænker også med gru på, når tømrerne skal brække det halve af Hotellet ned. 

Hvad tror du Ursula tænker. Hun sidder der i sin lille stue og det drøner og brager omkring ørerne på hende. 

Hun ved jo ikke, at det kun er taget de brækker ned. 

Far har jo også alderen efterhånden. Men jeg kan godt forstå, at han kommer til at savne sine tinsoldater.  

Eller måske bare det, at komme lidt væk engang imellem. 

  

Jeg tænker også på, at vi skal bygge om - har du vænnet dig lidt mere til tanken! Spurgte hun. 

Ja! Sagde han, 100 %. Vi må ikke være egoistiske når det drejer sig om hotellet! Sagde han.  

Vi har jo prøvet, at låne penge adskillige gange, men der er ingen der vil låne penge ud til en ruin. Og man 

forstår dem jo godt. 

Jeg tror på, at det her er vores livs chance, så jeg sætter min lid til Børge. 

Leopold ringede for øvrigt! Sagde hun, Anne Lise kommer med alligevel.  

Hun har holdt sig ædru i tre dage nu, og hun skal heller ikke have noget spiritus i aften.  

Har vi noget vi kan være bekendt at servere for hende, ud over vand.  

Vi har en kasse druesaft i kælderen! Sagde Ingolski, den kan hun dele med din mor. 

Jeg tror ikke, at jeg har set hende helt ædru siden krigen, det bliver mærkeligt! Sagde hun. 

  

Tilfældet ville, at det netop blev Anne Lise der først ankom. De to svigermødre gav hinanden et varmt knus.  

Tak for sidst! Sagde Anne Lise – de grinede begge to.  

Jeg han ikke engang huske, hvornår jeg sidst har været her! Tænkte hun – mon ikke det har været Juleaften. 

Gamle Holenweg dukkede op inde fra privaten, med Ursula i hånden. Hun smilede. 

  

Et kvarter senere var de alle dukket op. Børge så til sin store glæde, at Irma ikke havde pludderbukser på, men 

bar en nedringet sort, lang kjole.  

Han takkede Vorherre for den indskydelse han havde fået, med at tage Smoking på. Han havde overvejet om han 

skulle tage Smoking på, eller Jakkesæt.  

Han var ikke den eneste der var i festtøjet, kunne han se. 

Alle var i deres stiveste puds. Damerne var i lange kjoler, og Mændene var i det pæneste mørke. 



Selv Mandfred så nobel ud i dag! Han plejer, at ligne en forvokset konfirmand, med Jakkeærmerne halvvejs oppe 

af armen.    

Gad vide om der er bordkort! Tænkte Børge, jeg vil håbe de har sat os sammen, fordi vi begge to er enlige.  

Det var da utroligt så nedringet hun var, der var ikke meget pludderbukser og fornuftig striktrøje over hende i 

aften.  

Hun så rasende godt ud, og hun vidste det - kunne han se. 

Inden han var gået ned, havde han forberedt Heidi og Pinokjo på, at de nok ikke slap for en optræden i løbet af 

aftenen.  

Er du seriøs? Havde Heidi spurgt, hvem skal så passe de små. 

  

Hun ser bedre ud! Tænkte Traudel Alene det, at hun er blevet klippet. Hun er heller ikke så oppustet i hovedet 

mere.  

Selv om jeg har kendt hende i 7 år, kender jeg hende næsten ikke. Som regel har hun siddet for sig selv i et 

hjørne og passet sit drikkeri.  

De fleste tilløb til en fornuftig samtale, løb altid ud i sandet. Jeg håber af hele mit hjerte, at hun kan stå imod 

denne gang. 

Jeg har kendt hende siden før krigen, og det har været den samme ulykkelige historie. 

Mandfred ligner efterhånden et mandfolk! Tænkte hun veltilfreds. Han har fået tøjet af Eberhardt, og jeg skal 

bare ha’ rettet lid på målene, så passer det.  

Og Karl Heintz er ved at være lidt for tyk! Sagde hun til sig selv, her efter nytår skal vi ha’ gjort noget ved det. 

  

Anne Lise kom til at sidde imellem Ingrid og Mandfred. Gudskelov tænkte hun. 

Hun havde lagt mærke til Ingrid allerede i Receptionen, og hvem havde ikke det. 

Kjolen, hun havde på, sad som støbt på hendes yppige krop, der efterhånden godt kunne tåle at tabe sig et par 

kilo. 

Eberhardt havde hængt ved hendes arm, og lignet en, der havde vundet et par millioner. 

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkomne! Det var Irmgard, der havde slået på glasset og rejst sig op.  

Det er ikke fordi jeg skal være højtidelig eller sådan noget, men der er trods alt årets sidste dag. 

Og på årets sidste dag har man lov til at håbe, at det næste år bliver bedre end det gamle.  

Ingolski og jeg, er ikke et øjeblik i tvivl om, at det næste år bliver bedre end det gamle. 

Når vi samles her igen næste år, er der måske en stor Tyrolerfest i gang i den store sal, og vi har nok at gøre med 

at skænke fadøl! Sagde hun og grinede.  

Lad os håbe det. 

Vi skal have fisk til forret! Sagde hun – det er røget Ørred i urtecrem.  

Hovedretten er langtidsstegt oksesteg med kartofler og grønsager, og desserten er en nøddekurv med frisk frugt 

fra dåse, og en creme rørt op med Madeira.  

Velbekomme og Velkommen! Sagde hun. De applauderede velvilligt. 

  

Du drikker heller ikke vin ser jeg! Sagde Anne Lise. Nej! Sagde Ingrid, jeg holder en lang pause. 

Hun havde ringet til Irmgard, og bedt hende sørge for, at hun kom til at sidde ved siden af Anne Lise.  

Hvis hun kommer til at mangle lidt moralsk støtte i løbet af aftenen, kan det være, at jeg kan give hende den! 

Havde hun tænkt. 

Jeg kan forstå at du kommer fra Sverige? Spurgte Anne Lise. Ja, det gør jeg! Sagde Ingrid, men det er en lang 

historie.  

Det gør ikke noget! Sagde Anne Lise, vi har jo hele aftenen. 

  

Ingrid havde fortalt sin historie lidt efter lidt som aftenen skred frem, kun afbrudt af et spørgsmål i ny og næ fra 

Anne Lise.  

Der er tusindvis der kunne fortælle den samme historie som mig! Sagde Ingrid. De er vel ikke alle sammen 

blevet gift med en Russer! Sagde Anne Lise og lo. 

Nej! Sagde Ingrid, og hvis jeg var blevet spået som barn, at jeg skulle blive gift med en Russer, og slå mig ned i 

Rusland, så ville jeg sige, -  

at Spåmanden var fyldt med løgn. 

Hvad døde han i grunden af? spurgte Anne Lise. Hvad gør jeg nu! Tænkte Ingrid - jeg siger selvfølgelig 

sandheden.  

Han havde et alvorligt spiritus problem helt fra sine unge dage! Sagde hun.  

Hans forældre har fortalt mig, at det begyndte den gang, da hans lillebror overhalede ham på Klaveret.  



Lillebroderen hedder for øvrigt Fjodor og går i solistklassen på Musikkonservatoriet i Moskva. 

Han begyndte at skulke fra klavertimerne, og tilbringe sin tid sammen med en masse andre unge mennesker, der 

heller ikke kunne finde ud af det.  

De lavede ikke noget, nogen af dem, det hele gik ud på, at finde den letteste vej til en ny flaske Vodka. 

Det var der han fik grundlagt sin afhængighed af spiritus.  

Da jeg mødte Igor første gang! Sagde hun, drak han over to flasker Vodka, og jeg kunne overhovedet ikke 

mærke noget som helst på ham.  

Det er et spørgsmål om rutine! Sagde Anne Lise. 

Jeg elskede ham i mange år! Sagde Ingrid. Selv om han voldtog mig flere gange, var jeg næsten parat til at tilgive 

ham, så meget elskede jeg ham.  

Jeg gav også mig selv noget af skylden – for jeg havde jo været kold, og jeg havde afvist ham.  

Han var stor og stærk, og aldeles ikke en mand, man sådan lige afviste, især ikke når han var fuld.  

Den sidste gang han tog mig mod min vilje, dræbte han alt hvad der nogensinde havde været imellem os.  

Jeg var ligeglad med ham, kunne jeg mærke, og da han så pludselig stak af, var det næsten som, at vinde i 

Lotteriet. 

Jeg så ham ikke igen, før de tog låget af kisten hos bedemanden i Moskva. 

Skal vi ikke smage på denne udmærkede drue! Sagde hun – de skålede og drak.   

  

Jeg hører, at du er kok! Sagde Ingrid. Kok! Sagde Annelise, det er nu så meget sagt.  

Efter at jeg blev udlært har jeg kun været et årstid ved faget. Jeg smurte nogle brød og lavede lidt salat, det er 

såmænd det hele.  

Så blev jeg jo gravid og flyttede ind hos mine Svigerforældre, og der har jeg boet siden.  

Da Valtrudel var et års tid begyndte jeg at arbejde i Bageriet! Fortalte hun.  

Efter en periode hvor jeg prøvede det hele, endte jeg ved Konditorkagerne.  

Jeg havde en eller anden medfødt fornemmelse for, hvordan man laver sådan nogle.  

Hvis jeg skal være ærlig, trak jeg også på mine erfaringer fra Slotskøkkenet.  

Det var faktisk dejligt at være tilbage på arbejde igen, og hvis jeg savnede Valtrudel gik jeg bare de få meter, så 

var jeg hjemme. 

Ak ja! Sagde hun, det var tider. 

Hvis jeg nogensinde skal leve noget af mit liv om, så bliver det årene mellem 1930 og 1940!  

Gad vide om de har mere af denne fortræffelige drue! Spurgte hun og grinede. 

Den skaffer jeg, sagde Ingrid, jeg skulle alligevel ud for at tisse. 

  

De er faldet i hak, kan du se det! Sagde Irmgard. Ved du godt, at Ingrid er en utrolig sød og varm pige, og hun 

har den evne til, - 

ligefrem at trække, det dårlige ud af folk.  

Det er en glimrende evne at have som sygeplejerske. Ja, og mor har allerede smilet flere gange her i aften, end 

hun har gjort i hele året som gik! Sagde Valtrudel.  

  

Hør nu her! Sagde Irma, du skal ikke give din mor sæbe, det er hun fuldstændig ligeglad med. 

Og jeg kan godt forstå, hvis hun blev sur over, at du gav hende et Strygebræt i Julegave. 

Jamen, jeg havde jo brugt det gamle! Sagde Manfred. Til hvad dog? Spurgte hun. 

Til, at hænge værktøj på, nede i kælderen! Sagde han. 

  

Nu skal du fanme til at opføre dig ordentlig! Tænkte Børge fornøjet ved sig selv, ellers ender det med at du bliver 

skeløjet.  

Da jeg mødte hende i julen, kunne jeg ikke se antydning af former for alt det der malerkluns, hun gik rundt i. Det 

må jeg nok sige. 

Det sidste han havde sagt til Heidi, inden han gik ud af døren, var! Jeg tror det er min lykkeaften i aften Heidi, 

jeg kan mærke det.  

  

Ved du hvad! Spurgte Irma. Hun havde taget en lille saks op af sin håndtaske. 

Hvis du giver mig lov til klippe dit hår efter sidste mode, vil jeg til gengæld give dig en meget personlig gave.  

En meget personlig gave! Gentog hun, og gav hans hånd et lille klem. 

Hun smilede til ham og så, hvordan han langsomt skiftede kulør. 

Den der generthed skal jeg nok få pillet af ham, for det er nemlig et spørgsmål om selvtillid. 

Og han har jo selvtillid nok til daglig, det er kun over for kvinder, det halter. 



Og den der kløft i hagen, og de der smilehuller! Tænkte hun, jeg fatter stadigvæk ikke, hvorfor han går ledig 

rundt.  

Du bliver ikke skuffet! Hviskede hun. 

  

Mandfred, kom lige! Det var Traudel. Hun sad sammen med Leopold og Valtrudel. 

Kan du huske, at vi snakkede om et værelse til dig når du skal i lære. Det er så heldigt, at Leopold og Valtrudel 

har et ledigt værelse, som de godt vil leje ud. 

Du kommer til at bo ved siden af min mor! Sagde Leopold, og på den anden side, bor der to af Bagerjomfruerne.  

Og det skulle de gerne blive ved med at være! Sagde han grinende. 

Manfred grinede med, selvom han ikke var helt sikker på, hvad han grinede af.  

Det var den bedste aften i hans liv. Alle folk var så søde imod ham, og alle forstod hvor hårdt han havde det med 

sin mor.  

Det eneste der var uenighed om, var Strygebrættet, da de fleste af mændene syntes, at det var en udmærket gave. 

  

Oprindelig skulle jeg slet ikke have været kok! Sagde Anne Lise. 

Jeg havde drømt om at læse videre, og gå i mine forældres fodspor, men sådan kom det slet ikke til at gå.  

Faktisk havde jeg drømt om, at komme lidt længere end mine forældre! Sagde hun med et lille smil.   

Jeg havde gode evner, og det var ikke bare min far der sagde det, det sagde de andre lærere på Skolen også.  

Jeg elskede at læse. Ikke bare Romaner, men alle mulige bøger imellem hinanden.  

Jeg brugte også bøgerne – indimellem - som en slags virkelighedsflugt, da det er dejligt, at lukke verden ude 

engang imellem. 

Jeg kunde ikke lide min mor, og det emne er der sikkert skrevet mange tykke bøger om. 

Hun var underligt fraværende, og hun var en særling. Jeg har spekuleret mange gange på, om hun ikke var 

Psykisk syg, på det tidspunkt.  

Far har fortalt mig, at det var dengang hun havde født mig, at hendes depressioner og hendes drikkeri begyndte. 

Fysisk var hun altid til stede, jeg kunne bare åbne døren og gå ind til hende, hvis jeg ville. Som regel turde jeg 

ikke.  

Hvis jeg havde nogle problemer, var det altid Far jeg gik til.  

Jeg ved ikke hvor al hendes følelseskulde kom fra, men det er jo ikke sikkert, at hun har fået mere kærlighed end 

mig, når det kommer til stykket.  

Efter længere tids granskning i mig selv, har jeg fundet ud af, at hvis man ikke får noget kærlighed selv, er man 

ikke selv i stand til, at give noget videre.  

Hun sad lidt og kiggede ned i bordet. 

Jeg kan dårligt nok huske hendes forældre, da de kun besøgte os nogle få gange i min barndom. 

De forærede mig en lille dukke den sidste gang de besøgte os, og den har jeg endnu. 

Jeg har prøvet på, at forsvare min mor i alle disse år, og jeg ved godt, at det er banalt af helvede til. 

Den der gamle regel om, at blod er tykkere end vand, og æblet der ikke falder langt fra stammen, den passer den 

dag i dag.  

Jeg har altid haft en mørk side, og jeg regner med, at jeg har arvet den efter min mor. 

Men lige for øjeblikket er det min lyse side der er fremherskende! Grinede hun. Skal vi skåle i denne 

forfriskende drue! Spurgte hun.  

  

Hun gik igennem isen i et lille vandhul! Fortsatte hun. Hun må have lagt sig ned for at kunne drukne, da 

vandhullet ikke var særlig dybt. 

Hullet hun havde lavet, frøs til i løbet af natten, og om morgenen var der intet at se. 

Det var sikkert derfor, at Betjenten ikke opdagede hende. 

Han havde ikke fantasi til at forestille sig, at man druknede i 40 cm. vand. 

Hvis jeg skal være helt ærlig var det en lettelse da hun døde. I hvert fald i begyndelsen. 

Men de der skeletter i skabene har jo raslet igennem alle årene, så man slipper jo nok aldrig helt af med dem.  

Man kan så håbe på, at man lærer, at leve med dem.  

Og det er lige præcis det, som jeg har haft svært ved. At leve med dem! Gentog hun. 

Som jeg sagde før, kunne jeg godt lide tredverne. Jeg fik mand og barn, og jeg havde nogle vidunderlige 

Svigerforældre.  

Det gik også godt for min far. Han boede alene, indtil midt i tredverne, så forelskede han sig i en kvindelig 

kollega, og de flyttede sammen i hans lille lejlighed.  

De kunne godt have fundet noget større, men valgte at spare pengene op til rejser. Det var mest Rom og Athen, 

de rejste til. 



  

Hun afbrød sig selv. Der er nok gang i det muntre hjørne! Sagde hun.  

Med gamle Holenweg som Dirigent, var herrerne ved at afsynge, Röslein auf der Heide.  

De havde tildelt Manfred solopartiet. Det er, fordi du er den mest præsentable af os, havde Eberhardt sagt.  

Manfred troede ikke rigtig på ham, fordi Eberhardt stod og grinede til de andre. 

Men pyt med det, for han kunne godt lide at synge, og hans mor sagde, at han var god. 

På Gamle Holenwegs tegn satte de i gang. Da de havde sunget nogle takter slog han af. 

Det var stygt! Sagde han – det var virkeligt stygt. Sådan noget svineri gider jeg slet ikke være med til.  

Han satte sig ned, og råbte! Er der nogen der har set min øl. 

  

Jeg håber ikke, du er træt af, at jeg sidder og læsser det hele over på dig? Spurgte Anne Lise. 

Er der noget, jeg aldrig bliver træt af, så er det mennesker! Sagde Ingrid. 

Det kunne ligeså godt være mig der sad og læssede af på dig. Og det gør jeg også en skønne dag. 

Hvad blev der i grunden af dine Svigerforældre? Spurgte hun. 

  

Jeg ringede til Tømrermesteren i formiddags! Sagde Gamle Holenweg. Han har næsten lukket sit firma ned.  

Han selv, og billedskæreren Heinrich Bönau laver små opgaver for Kirkeministeriet lige for tiden.  

De reparerer altertavler, i de kirker der har været bomberamt.  

Og det går de så og hygger sig med. God fast hyre og pengene til tiden. 

Men da han hørte, hvad det drejede sig om, blev han straks fyr og flamme. Berlins eneste Hotel i Tyrolerstil kan 

man ikke sige nej til! Sagde han.  

Foruden Heinrich, skal jeg bruge 5 mand, og det bliver nok ikke noget problem her ved denne årstid. 

Godt! Sagde Børge, så kører det forhåbentlig.  

Siden oksestegen havde Børge ikke rigtig været sig selv. 

For lidt siden havde han stået ude på toilettet, og kigget granskende på sig selv i spejlet. Irma, har ret! Tænkte 

han. 

Alle ville sige, at jeg er skaldet, selvom jeg har klistret denne tot hen over issen. 

En personlig gave! Havde hun sagt. Det kunne da kun betyde en ting.  

Eller kunne det nu også det? Tænkte han. Hvis jeg nu fuldstændig har misforstået situationen, så står jeg bagefter 

som en komplet idiot.  

Men så slemt, tror jeg nu ikke det går, jeg må hellere være oppe på dupperne. 

  

Hvad er klokken! Spurgte Traudel. 10! Sagde Irmgard, der er et par timer endnu.  

Jeg skal ellers love for, at Irmas kjole har gjort indtryk på Børge! Sagde Traudel, han har ikke veget fra hendes 

side hele aftenen.  

Han er charmeret af hende, kan man se. 

Jeg talte med Irma i køkkenet lige før! Sagde Irmgard. Hun sagde til mig, at hun ikke kunne stå for en type som 

Børge.  

Hun syntes, at han ligner Cary Grant, bare uden hår. Den der kløft i hagen! Siger hun, kan få begge hendes knæ 

til at skælve. De grinede begge to. 

  

Hvor gammel er du Manfred! Spurgte Eberhardt. Jeg er 18 år, næsten 19! Sagde han. 

Du ved godt, at du skal på Teknisk skole, engang imellem, når du kommer i lære, ikke! Spurgte Eberhardt.  

Vil du godt love mig, at du kommer øjeblikkelig, og beder om hjælp, hvis der er noget du ikke kan finde ud af i 

bøgerne.  

Vi vil alle sammen hjælpe dig, men det bliver nok for det meste Karl Heintz og jeg.  

Nu kommer du forhåbentlig til at bo hos Leopold, og der er kun et kvarter, at gå når du er færdig med Skolen om 

aftenen. Så vi regner med, at du kigger ind. 

Har du fået fortalt din mor, at du skal i lære! Spurgte han. 

Ja … øh, nej! Sagde Manfred. Skal jeg gå med dig! Spurgte Eberhardt. Så kan vi også fortælle hende ved samme 

lejlighed, at du flytter på værelse den første marts. 

Gider du det! Sagde Manfred. Han lignede pludselig en der var befriet for en stor byrde. 

Selvfølgelig gør jeg det! Sagde Eberhardt. Karl Heintz siger, at du er den fødte Mekaniker, nu skal vi bare have 

dig igennem skolen.  

Mellem os, var jeg heller ikke den kvikkeste i klassen, da det boglige ikke lå til mig! Sagde han. 

Hvis ikke, jeg havde haft Karl Heintz, er det ikke sikkert, at jeg var blevet Mekaniker. 

Skål Manfred! Sagde han, lad os skåle på et godt samarbejde. 



  

Jeg tror, at jeg er gravid! Hviskede Ingrid til Anne Lise. Hvorfor tror du det! Hviskede Anne Lise tilbage. 

Uvilkårligt hviskede hun også.  

Hvis vi ser bort fra, at jeg ikke har fået min menstruation endnu – det er gået over 14 dage over tiden – så ved jeg 

det bare! Sagde hun.  

Jeg kan simpelthen mærke det i min krop 

Jeg er endda begyndt at tage på, allerede. Nej helt ærligt, det er Traudels gode mad, der sætter sine spor.  

Eberhardt har også taget nogle kilo på, men han trængte også til dem. 

Hvis jeg skal være helt ærlig døjer jeg en lille smule med vægten. I Rusland var det nemt at holde vægten nede, 

men det har knebet gevaldigt her.  

Nu har det selvfølgelig også været Jul, og vi har slappet en del af på Sofaen. Det har været en dejlig tid. 

Det var den allerførste aften vi var sammen i lejligheden ovenpå.  

Det er altid noget specielt, når man er sammen med den man elsker, første gang.  

Og det var der, det sagde Bingo! Sagde hun og grinede. Det kan godt ske, at det lyder usandsynligt, men vent 

bare til august. De lo begge to.  

    

Hvis du lyst til at besøge os, når vi har indrettet os færdig, skal du være mere end velkommen! Sagde Ingrid.  

Det meste af tiden sidder vi nede i Traudels køkken, og hygger os.  

Køkkenet er faktisk hele husets omdrejningspunkt. Alle tingene der er i lejligheden er Eberhardts, og jeg trænger 

til at få sat mit eget præg på den.  

Der er også et par ting der trænger til at komme helt ud, men det må jeg først forhandle med ham om.  

Tingene har jo været hans fars og mors og jeg kan godt forstå ham, hvis han vil beholde det. 

Jeg havde lidt Dollars med fra Rusland, og dem har Traudel vekslet for mig! Fortsatte hun. 

Så i overmorgen skal jeg på udsalg, og købe den første ting til mit nye hjem. 

 Det kan være, at du vil med? Spurgte hun. Anne Lise blev en smule overrasket over det direkte spørgsmål. Øh, 

ja tak, sagde hun, det vil jeg da meget gerne. 

Vi bliver en hel flok piger! Sagde Ingrid, udover os to, er der Irma, Irmgard og Traudel. 

Jeg vil håbe, at jeg har kræfter til det! Tænkte Anne Lise, jeg vil nødig skuffe min nye Svenske veninde. Men 

den der accent, den er grufuld.  

Er du interesseret i at lære det Tyske sprog! Spurgte Anne Lise, altså med verber og alt det der. 

Ingrid kiggede overrasket på hende. Hvad mener du! Spurgte hun. 

Lære at tale, og udtale det Tyske sprog, som det tales f. eks her i Berlin.     

Hvis du er interesseret kan jeg godt afse et par timer om ugen til at terpe lidt Tysk med dig. 

Hvorfor ikke! Tænkte Ingrid, Hun er jo vældig sød. Det er en aftale! Sagde hun. 

  

Det er ikke fordi jeg skal lege Kirsten giftekniv! Sagde Traudel, men har du ikke et ledigt emne blandt 

Bagerjomfruerne, til Manfred.  

Leopold slog en skraldende latter op. Tror du ikke selv han finder ud af det! Sagde han, det gjorde vi da i min tid. 

Med Manfred er jeg ikke så sikker! Sagde hun, han er usædvanlig genert og beskeden. 

Der er en af pigerne! Sagde han eftertænksomt, som kunne blive et godt parti for Manfred. 

Hun hedder Heidi og kommer fra Sydtyskland – eller Tyrol - tror jeg nok. 

Faktisk kan Manfred godt minde lidt om Pinokjo, hans næse – mener jeg.  

Han slog igen en skraldende latter op.  

Han er ved at være fuld! Tænkte Traudel, og jeg skal tisse, og hvor er Karl Heintz nu blevet af. 

  

Karl Heintz sad og snakkede med Gamle Holenweg, ved det lille bord i Receptionen. 

Jeg har udsat min frivillige pension med et halvt år! Sagde Holenweg, eller så lang tid det tager at bygge hotellet 

om.  

Irma er meget interesseret i at komme til at male Tinsoldaterne, men hun kan ikke, før hun er færdig her, og det 

er også i orden.  

Jeg kan sagtens ordne forsendelse og sådan noget, hjemmefra. 

  

Traudel fandt Valtrudel siddende på en stol ude på toilettet. Er der noget galt spurgte hun, du er helt hvid i 

hovedet.  

Jeg tror at jeg skal føde nu! Sagde Valtrudel, hun presser på’, den lille. 

Kan du gå ind i soveværelset, hvis jeg støtter dig! Spurgte Traudel. Kom - op og stå, vi prøver. 

Kan du hente pigerne! Sagde hun til Karl Heintz, Valtrudel skal føde. 



Som man kunne forvente vakte meddelelsen en vis opsigt. Ingrid og Anne Lise Rejste sig øjeblikkelig op, og 

begav sig til soveværelset.  

Det er da godt, at vi er ædru! Sagde Ingrid.  

Valtrudel lå i sengen, helt hvid i hovedet, og Traudel var allerede i gang med at varme vand. 

Anne Lise satte sig ved hovedgærdet, og holdt Valtrudel i hånden, mens hun talte beroligende til hende.  

Ingrid overtog styringen med det samme, og et øjeblik efter, var de klar til at møde den lille. 

  

Det er en hel uge for tidlig! Sagde Leopold til de andre.  

Det kan man ikke regne med! Sagde Eberhardt, du kom selv, næsten 14 dage før tiden, men det er ganske 

normalt. 

Jeg er ligeglad om vi får en dreng eller en pige! Sagde Leopold – næsten – bare den er sund og velskabt.  

Men jeg håber for Valtrudel, at vi får en lille pige denne gang, da hun har et helt skab fyldt med pigetøj.  

  

Sybilla Probst 

  

Tredje sal til venstre. Fru Sybilla Probst stod der på døren.  

Det var altså her, at Manfred boede sammen med sin mor! Tænkte Eberhardt. 

Kvarteret var hverken værre eller bedre end de andre kvarterer i Berlin.  

Blokken som Manfred og hans mor boede i, hørte til dem, der var sluppet nogenlunde helskindet igennem krigen.  

Der var nyt tag og nye vinduer, kunne han se, men ellers var der ikke sket de store ting.  

Før krigen var det middelklassen der boede der, men efter krigen var det arbejderklassen der havde overtaget 

kvarteret, lidt efter lidt.  

Det gjorde dog ikke den store forskel, da alle mere eller mindre tilhørte arbejdsklassen efter krigen.  

Undtagen dem, der også havde haft høje stillinger før, og under Nazi Tyskland. Nogen skulle jo styre Tyskland 

efter krigen – ikke 

.  

Sikke et vejr! Tænkte han. Nu har det stort set været frostvejr, siden før Jul men et par dage ind i det nye år var 

sneen begyndt at smelte. 

Og ligeså snart sneen begynder at smelte, brokker folk sig over føret.    

Og den der mistrøstige stemning, som der er, når vejret er trist og gråt, og skyerne hænger helt nede ved 

skorstenen, den breder sig som ringe i vandet. 

Folk bliver vrisne og korte for hovedet. 

Det småregnede, og det havde han selvfølgelig ikke taget højde for, inden han gik hjemmefra. 

Han syntes, at han ville præsentere sig på sin bedste måde, så han havde taget sit pæne mørke tøj på. 

Da han gik hjemmefra var der tørvejr og solskin, og det varede præcis til han havde gået halvvejen, så kom 

regnen.  

Som altid, i denne vinter, havde han sine gamle militærstøvler på, og de var absolut bedst i frostvejr, da de 

efterhånden ikke kunne holde vandet ude.  

Det er ikke de første støvler jeg fik udleveret! Tænkte han, men dem jeg fik udleveret før slaget ved Kursk.  

Han gyste ved tanken om alle de kilometer de havde gået sammen i Rusland. 

Jeg holder ikke op med at gå med støvlerne før tæerne stikker ud! Tænkte han, og bagefter skal de forsølves, og 

hænges op på vægen.  

  

Han tjekkede støvlerne for sne, inden han bankede på døren, da han allerede på forhånd, havde respekt for Fru 

Probst, og hendes skarpe tunge. 

Han hørte en slå blive slået fra – og en til – og en til. 

Døren blev åbnet på klem, og han kunne svagt se konturerne, af en kvinde i halvtresserne, der målte ham med et 

mistroisk blik.  

Han gik ud fra, at det var Manfreds mor, selvom han næsten ikke kunne se hende, da der var noget mørkt i 

gangen.  

Den eneste lyskilde var et stearinlys der stod og blafrede på Kommoden. 

Goddag Fru Probst! Sagde han, mit navn er Eberhardt Fledermaus – det er mig der er Manfreds mester.  

Altså sammen med Karl Heintz Fledermaus, som er min onkel. 

Hun kiggede på hans støvler med synligt ubehag. Heller ikke resten af ham, fandt nåde for hendes blik, kunne 

han se på hendes minespil. 

Værsgo og kom indenfor! Sagde hun, og rakte ham en slatten hånd og en sur mine. 

De kan stille deres støvler på den avis der! Sagde hun, jeg har lige vasket gulv. 



Mens Eberhardt tog sine støvler af, kastede han et stjålent blik rundt i gangen.  

  

Der var ikke meget luksus kunne han se, men til gengæld var der pinligt rent over det hele. 

Her boede i sandhed en prober husmor! Tænkte han. 

Værsgo, at træde nærmere! Sagde Fru Probst, og gik foran ind i stuen. 

Her herskede den samme properhed som i gangen, konstaterede han, med et hurtigt blik. 

Der var ikke mange møbler, men dem der var, havde sikkert stået i en lejlighed der var større og bedre, end den 

de boede i nu.  

Han kunne ikke huske om Manfred nogensinde havde fortalt hvad hans far lavede før krigen, men der må have 

været penge i det! Tænkte han. 

Fru Probst var nærmere 40 end 50 kunne han se, da de kom ind i stuen.  

Det der sikkert havde snydt ham, var det grå hår, der stod som et brus om hendes hoved. 

Hun er sikkert blevet gråhåret som ganske ung! Tænkte han. Under al sminken kunne han se en svag afglans, af 

et ansigt der engang havde været kønt.  

Det eneste der skæmmede det, var det bitre drag, hun havde om munden.  

Hun var iført en blomstret kjole, der gik et godt stykke ned over knæerne, og et stort hvidt forklæde. 

Jeg henter Manfred! Sagde hun, og hvis jeg kender den dovne hvalp rigtigt, er han ikke kommet ud af fjerene 

endnu. 

Jeg har kaldt både seks og syv gange. Hun forsvandt ind ved siden af. 

  

Eberhardt kiggede sig omkring i stuen. Det første han havde set, da han kom ind i stuen, var det ene hjørne.  

I det hang fotografierne så tæt, at man ikke kunne få en finger ind imellem rammerne. 

De forestillede alle sammen den samme person. Dvs. på enkelte af billederne var der andre personer med, men 

altid med ham som midtpunkt.   

Enten var han skuespiller eller sanger! Tænkte han.  

Det slog pludselig ned i ham. Sanger – han er da sanger, for den eneste Opera jeg kender er Carmen, og det står 

der på billedet der.  

Så han var sikkert Operasanger! Tænkte han 

  

Han blev afbrudt i sin tankerække, da Fru Probst kom ind i stuen igen.  

Hvad er det? Spurgte hun, og pegede på gulvet. Eberhardt kiggede ned, og så sine våde fodaftryk overalt på 

gulvet. 

Det er ligegyldigt hvor tit jeg gør rent her, så ligner det en svinesti! Sagde hun. 

I dyb tavshed hentede hun moppen og gav gulvet en hurtig tur. 

Eberhardt bandede over sig selv, i sit stille jeg. Jeg er dårlig nok kommet inden for døren, så har jeg allerede 

ødelagt det hele! Tænkte han.  

Her! Sagde Fru Probst, det har været min mands – ødelæg dem nu ikke. Det var et par dueblå hjemmesko med 

påsyede små silkefrynser.  

Eberhardt tog lydigt hjemmeskoene på. 

  

Manfred er du oppe! Råbte hun igen. Ja, ja mor, jeg kommer nu! Råbte han tilbage. 

Værsgo og sid ned! Sagde hun, og pegede over mod sofaen, så skal jeg komme med en kop kaffe. 

Eller de vil måske hellere have en øl! Spurgte hun, og kiggede misbilligende på ham. 

Nej tak! Sagde Eberhardt, en kop kaffe er fint nok til mig. Hun forsvandt ud i køkkenet. 

Manfred kom ud fra badeværelset. Hans hår var stadigvæk vådt, og strittede ud til alle sider. 

Han sendte Eberhardt et nervøst grin, og gav ham hånden. 

Du må undskylde at jeg ikke var kommet ud af fjerene, da du kom! Sagde han, men jeg har ikke sovet særlig 

godt i nat.  

Jeg tror, at klokken var hen ad fire, inden jeg faldt i søvn.  

Jeg gruer for det her! Hviskede han, hun slår os garanteret ihjel. 

Han satte sig ved siden af Eberhardt i sofaen. 

  

Fru Probst kom ud fra køkkenet, og satte en bakke med kaffe og småkager på Sofabordet. 

Hun skænkede kaffen rundt, og sagde værsgo.  

Eberhardt lagde mærke til, at Manfreds hånd rystede da han tog kaffekoppen. De drak kaffen i tavshed. 

En dejlig småkage! Sagde Eberhardt, har de selv bagt dem. Han syntes at stilheden havde varet længe nok. 

Hun kiggede på ham, som om hun havde hørt forkert.  



Der kan du høre Manfred! Sagde hun, det er sådan noget en kvinde kan li’ - at få komplimenter.  

Jeg har gjort alt for den knægt! Sagde hun til Eberhardt. Jeg har lagt hele mit egen liv til side, for at være en god 

forsørger og en god mor.  

Han har haft det som blommen i et æg. 

Jeg smører hans mad, og jeg vasker og stryger hans tøj, og jeg gør rent på hans værelse, og det er også mig der 

passer ham, når han er syg.  

Kunne man så ikke forestille sig at den unge Hertug kunne bekvemme sig til at give sin mor en lille blomst!  

Men nej, det gør han ikke, han køber værktøj for sine penge! Vorherrebevares!  

Jeg tvivler på, om han nogensinde har tænkt på, hvordan han skal klare sig selv, den dag jeg ikke er her mere! 

Hun tav et øjeblik. 

Jeg ved godt! Sagde hun, at han er ved at blive voksen, og netop derfor, bliver jeg skuffet når han giver mig 

værktøj i fødselsdagsgave.  

Det syntes jeg nu hun har ret i! Tænkte Eberhardt. 

Er det deres mand på vægen der, spurgte Eberhardt, og pegede. 

Ja! Sagde hun, det er min afdøde mand Fernando Probst, i nogle af hans store roller. 

Interesserer de dem for Opera! Spurgte hun. Ikke rigtig! Sagde Eberhardt. 

Men jeg lukker aldrig for Radioen, når de spiller Opera eller Operette, da meget af det lyder godt. Især Operette. 

  

Jeg mødte ham som ganske ung, da jeg sang i koret på Hamborg Operaen! Fortsatte hun. 

Jeg kommer oprindelig fra Flensborg, men flyttede til Hamborg, da mulighederne var større der. 

Jeg havde gået til sangundervisning hos en kendt sangpædagog, og hun rådede mig til at prøve min lykke på 

Operaen.  

Det viste sig, at min stemme ikke var stor nok til at blive solist, så jeg søgte optagelse i Operakoret, hvor jeg efter 

en prøvesyngning blev antaget som første sopran.. 

Ja det var tider, den gang! Sagde hun. 

Eberhardt lagde mærke til, at hendes rynker ligesom jævnede sig ud, og gjorde hendes ansigt mildt og venligt.  

Hun har bestemt været en smuk pige i sine unge dage! Tænkte han.  

Det var der jeg mødte Fernando! Sagde hun. Han sang også i koret, men enhver kunne høre at der var gods til 

meget mere i hans stemme. 

Det varede da heller ikke længe, inden han debuterede i en lille rolle i Bajadser. 

  

Hun rejste sig, og tog et billede ned fra vægen. Ferdinand står nummer tre fra venstre! Sagde hun, og pegede, og 

det er mig med Tamburinen og det lange sorte hår. 

Hvor er de smuk! Sagde Eberhardt. Det gav et sæt i hende. Hun vendte sig om imod ham, og langsomt bredte der 

sig et smil, der fyldte hele hovedet.  

I tak! Sagde hun, men det er ved, at være mange år siden, det billede blev taget. Hun rettede sig en smule op, og 

kørte en hastig hånd igennem håret. 

Mor siger, at det er min skyld det er blevet gråt! Indskød Manfred.  

Det har mor kun sagt i sjov! Sagde Fru Probst, og sendte ham et af sine blikke. 

Manfred holdt øjeblikkelig inde, for han vidste nemlig godt hvad det blik betød. Det betød!  

Du kan lige vente dig til den flinke Hr. Fledermaus er gået, så skal vi to tale et alvorsord sammen.  

  

Har de lyst til at se nogle flere billeder! Spurgte hun, jeg har et stort album, med næsten de samme billeder, som 

på vægen.  

Det ville være dejligt! Sagde Eberhardt, jeg elsker at se gamle billeder. 

Ikke ganske i overensstemmelse med sandheden! Tænkte han, men det gælder om at fastholde den gode 

stemning, som der var kommet. 

Det var dog utroligt! Tænkte Manfred, Eberhardt har ikke engang været her en halv time, så finder mor allerede 

familiebillederne frem.  

Men der havde heller aldrig været en anledning til, at finde dem frem, da de stort set aldrig havde gæster.    

Hans farbroder - Hans Probst – havde opsøgt dem et par år efter krigen og beslaglagt et lille maleri, som han 

påstod, var hans.  

Og det havde han ret i, da hans mor havde taget Maleriet fra en lille kasse, hvorpå der stod >Tilhører Hans 

Probst<.  

De havde ikke hørt livstegn fra ham i 3 år og regnede med, at han var gået tabt i krigen. 

Det var sidste gang de havde haft gæster.  



Da hans mor heller ikke blandede sig med naboerne, og ikke havde nogle bekendtskaber, eller venner, sad de 

altid kun de to omkring spisebordet. 

Mor har stort set ikke været uden for en dør siden krigen! Tænkte han. Det bliver hårdt for hende. 

Hvem skal nu handle ind? Han kunne mærke et stik, af dårlig samvittighed. 

  

Det varede ikke længe inden Fru Probst dukkede op med en favnfuld af fotoalbums i forskellige størrelser.  

Hun havde fået en let rødme i kinderne, og var milevidt fra den sure og vrantne person der havde åbnet døren for 

ham. 

Nu skal de bare se her! Sagde hun, her er hele mit liv – næsten, for det er jo gudskelov ikke slut endnu. 

  

  

fortsættes......... 

  

Skriveprocessen vil forgå løbende og der vil jævnligt blive lagt flere kapitler ind. 

Ris og ros vil være mere end velkomne, da jeg er en novice i skrivekunsten. 

Så send mig en mail. 
 


