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AT FINDE ET SPROG 

(Foto-fortælling)  

Dorothea Petersen, Danmark 

 
 
 

Billedet blev taget på Flensborg Banegård en tidlig 

sommermorgen i året 1948 af en fotograf fra Flensborg Avis, 

et dansksproget dagblad, der udgives syd for den dansk-tyske 

grænse. Formentlig har man dagen efter kunnet se billedet og 

læse en artikel i avisen om de små børn, fra tyske, dansksindede 

familier i trange kår, der skulle sendes på et længere ferieophold 

til plejeforældre i Danmark. Jeg er en af de små i børneflokken, 

fem år gammel og den yngste af en søskendeflok på 4. Når jeg 

ser på fotografiet af en flok små børn og deres forældre, tænker 

jeg på min første rejse fra Tyskland til Danmark. Rejsen fik 

betydning for min senere beslutning om at flytte til Danmark 

og bosætte mig der. 
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Mit modersmål er tysk. Som tilfældet var for de fleste 

familier i Tyskland i årene efter 2. verdenskrig, var også vi 

fattige. 

 

Mine forældre havde forinden fortalt mig, at jeg skulle på 

en rejse alene til Danmark og bo hos fremmede mennesker. At 

jeg der ville kunne spise mig mæt hver dag. Måske ville de 

fremmede forære mig varmt tøj og legetøj. Jeg drømte om at få 

en dukke, der kunne lukke og åbne glasøjne. Og måske var den 

danske familie så velhavende, at den også ville give mig gaver 

med hjem til mine tre ældre søskende, mente min mor. Men 

som det lille barn, jeg var, havde jeg næppe forstået, hvad det, 

at rejse alene hjemmefra og bo hos fremmede mennesker i en 

periode, indebar. Til mennesker, hvis sprog jeg ikke forstod. 

 

Når jeg ser det fotografi, genoplever jeg min første rejse til 

den jyske provinsby Brande. Jeg erindrer lyden og melodien af 

et for mig ukendt sprog. Genoplever følelsen af ængstelse og 

hjemve. Men jeg husker også tålmodige og kærlige danske 

plejeforældre, Knud og Paula. 

 

Når jeg ser det fotografi, føles det som om, det er ganske 

kort tid siden, jeg sendtes ud på rejsen til det for mig dengang 

ukendte land Danmark. Og det, selvom der i virkelighedens 

verden er gået mere end 60 år. Det er, som var det for ganske 

nylig, min far og jeg stod her hånd i hånd på Banegårdspladsen. 

 

Der var mødt mange mennesker op på pladsen den 

sommermorgen. Det var små børn, der blev fulgt af deres 

forældre. Det føltes overvældende. Min far bar min bagage, en 

stor, næsten tom brun kuffert. Der skulle jo gerne være god 

plads til gaver fra plejeforældrene, den dag jeg skulle hjem igen. 

Iklædt en ny sommerjakke, som min mor havde syet til mig i 

anledning af rejsen, og en hvid solhat, der skulle beskytte mig 

mod solen på landet, stod vi afventende. Jeg klemte min fars 

hånd hårdt, fast besluttet på aldrig at slippe den. 
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En dame med en kæmpestor blå hat talte med min far. Han 

nikkede og sagde et eller andet til hende, som jeg ikke forstod. 

Hattedamen trak et lyserødt papskilt, med blå skrift og med en 

bred rød elastik, ned over mit hoved og klappede mig på 

kinden. Hvad bildte hun sig ind? Hidsigt sparkede jeg ud efter 

hendes ben, men min fod ramte desværre kufferten i stedet for 

hende. Det gjorde ondt i min fod. 

 

Fællessang på banegårdspladsen. Jeg kendte ikke melodien, 

kunne ikke forstå teksten, men jeg nynnede med efter bedste 

evne. Også min far brummede med, det lød ganske smukt. 

Uden varsel og lynhurtigt tog min far sin hånd ud af min. Jeg 

fik et hastigt kram, og så var han forsvundet i 

menneskemængden, endnu inden jeg nåede at gribe fat i ham 

igen. ”Vati, Vati”, jeg råbte efter ham. Jeg ville med ham hjem 

igen. Også de andre børns forældre var på vej væk. Damen 

med den blå hat tog hårdt fat om mine arme. Denne gang 

ramte mit spark hende heldigvis midt på skinnebenet. Men hun 

sagde ikke et ord. Hun holdt blot endnu fastere i mig med et 

arrigt udtryk i ansigtet. Det var umuligt for mig at frigøre mig 

af hendes jerngreb. Min far var nu ude af synsvidde. 

Hattedamen tog min kuffert og trak af sted med mig. Jeg græd. 

 

Og så gik det ellers derudaf. Jeg fulgte med flokken, så 

hattedamen slap for at trække i mig, og jeg slap for hendes 

jerngreb. Op og ned ad trapper, ind i en togvogn, en plads i en 

kupe. Et fløjt ude fra perronen og toget satte langsomt i gang. 

Gråden tog til. Jeg forstod, at det ville blive mere end 

vanskeligt for mig selv at finde ud af, hvorledes jeg nogensinde 

kunne finde hjem igen til Harrislee. Og damen med den blå hat 

på pladsen overfor mig var så afgjort ikke min ven, hun var en 

fjende. Hun var ond. Hende gav det absolut ingen mening at 

bede om hjælp. Gid mit spark havde givet hende et kæmpestort 

sår på benet, der aldrig ville heles, så hun var færdig med at 

genere mig og andre tyske børn i fremtiden. 
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Togturen forekom mig at være uden ende. Jeg rørte ikke 

min mors madpakke, den ville jeg gemme til hjemturen til 

Harrislee. For så snart jeg fik mulighed for det, ville jeg flygte 

hjem igen til familien. 

 

Vi var flere børn, der blev hjulpet ud af toget med vore 

kufferter i Brande. Vore navneskilte blev ivrigt læst af de 

fremmødte. Jeg græd da en rødhåret mand, efter at have læst 

mit navneskilt, tog min hånd og min kuffert. Jeg nægtede at 

følge med. Manden sagde nogle uforståelige ord til mig, 

klappede mig på kinden og løftede mig op i sine stærke arme. 

 

Paula og Knud hed mine første danske plejeforældre, som 

jeg skulle tilbringe en stor del af sommeren hos. Der var 

masser af plads på deres bondegård. Jeg fik mit eget værelse 

med legetøj. I Harrislee boede vi 6 mennesker i en trang 

toværelses lejlighed, så det føltes, som om jeg skulle være alene 

i verden nu. Også om natten. 

 

Paula og Knud var barnløse. ”Paula” og ”Knud” gentog de 

mange gange, den første aften jeg var ankommet. Ja, ja, ja. Det 

er forstået, at I hedder Paula og Knud. Sådan nogle dumme 

navne findes heldigvis ikke i Tyskland, hvor jeg bor. Kunne de 

ikke blot lade mig være i fred? Hvorfor forstod de ikke, at jeg 

øjeblikkeligt måtte hjem til Harrislee? Det skulle være her og 

nu. Hjem til min mor og far og til mine tre ældre søskende. 

Forstå mig dog, Knud og Paula. 

 

Men Paula og Knud forstod ikke, hvad jeg sagde. Paula 

klappede mig på kinden. Hvad bildte hun sig ind? Det var som 

om alle voksne den dag mente, at hvis blot de klappede mig på 

kinden, ville jeg blive glad. Jeg sparkede ud efter hende. Igen en 

forbier. Paula tog mig på skødet og lod mig rase ud. Jeg faldt i 

søvn i hendes arme, udmattet og fortvivlet. 
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De næste dage græd jeg meget. Jeg talte ikke med dem, jeg 

forstod jo ikke deres sprog. Jeg hverken kunne eller ville tale 

med mennesker nogensinde mere. Og jeg savnede dem 

derhjemme, savnede nogen, der kunne forstå og tale mit sprog, 

og som kunne hjælpe mig med at finde hjem igen. Paula og 

Knud fortsatte med at tale beroligende til mig. De sang for 

mig, forkælede mig. De prøvede virkelig på at få mig til at føle 

mig tryg. Men jeg sagde ikke et ord til dem, jeg ville ikke. 

 

En morgen vækkede Paula mig og satte en kæmpestor 

kartoffel på natbordet ved siden af sengen. Hvad havde den 

listige Paula nu mon fundet på igen? Jeg blev lidt nysgerrig. 

Paula satte sig ved min sengekant, tog en æske tændstikker 

frem, spidsede tændstikkerne med en kniv og stak så 

tændstikkerne i koncentriske cirkler ind i kartoflen. Og så til 

sidst fastgjorde hun to rosiner ved siden af hinanden på siden 

af kartoflen. For mig blev kartoflen med et forvandlet til et 

levende pindsvin. Den kikkede på mig med sine to store 

sprukne mørke rosinfarvede øjne. Den så noget sørgmodig og 

bekymret ud. Nu trak Paula en tændstik ud af pindsvinet. Jeg 

skyndte mig at lægge et lille stykke papir over det væskende hul 

i dens krop. 

 

Det tavse feriebarn havde fået en stum ven. Dens navn 

skulle være Igel. 

 

Hver morgen skiftedes Paula og jeg til at fjerne en af Igel ́s 

pigge, og vi dækkede dagens nye blødende hul til med et lille 

stykke plaster. Jeg forstod, at dette måtte ende med, at Igel en 

skønne dag blev piggeløs. Og hvad så? Jeg synes, jeg kunne 

fornemme på Paula, at der ville ske en glædelig forandring den 

dag, den sidste pig blev fjernet. Jeg husker tydeligt følelsen af 

nysgerrighed og forventningens glæde. 

 

Paula og Knud var omsorgsfulde og kærlige plejeforældre. 

Jeg forstod ikke meget af det, de sagde til mig i starten. Et 
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melodisk tonefald i deres fremmede sprog, smil, kram og sang 

gav mig mod på at lytte til dem. Tålmodigt, uden at herse med 

mig, lærte de mig på kort tid at forstå danske ord. Dukke, sagde 

Paula, når jeg spørgende pegede på dukken. Det blev 

spændende at lede efter danske ord og med god hjælp af Paula 

at finde dem. Jeg fandt sproget. 

 

Knud og Paula kyssede hinanden mange gange i løbet af en 

dag. Jeg havde aldrig set min mor og far kysse hinanden 

derhjemme, så i starten føltes det grænseoverskridende. Jeg 

lukkede øjnene for at slippe for at se på dem. Men snart 

oplevedes det naturligt og rart at se dem kysse og omfavne 

hinanden. Og som regel fik jeg hver gang et ekstra kram i 

bonuspræmie af hver af dem. 

 

Undertiden blev jeg urolig: jeg lærte at tale et sprog, som 

mor og far i Harrislee ikke kunne forstå. I dag tænker jeg, at 

mødet med det danske samfund og sprog en gang i mellem 

blev for overvældende for mig. Til tider nåede jeg nok ikke at 

bearbejde de mange nye indtryk og oplevelser. Måske gik det 

for hurtigt for mig. I dag tænker jeg, at jeg formentlig også fik 

dårlig samvittighed over, at jeg i min iver efter at lede efter 

danske ord undertiden kom til at glemme mit savn af familien i 

Harrislee. 

 

Jeg kunne ikke rumme det hele på så kort tid. Jeg formåede 

nok ikke at bringe sammenhæng mellem min tyske og min 

danske oplevelse af verden. Det var ikke muligt for mig at finde 

ord, der kunne skabe en kontinuerlig overgang mellem de to 

universer. Og jeg havde ingen, jeg kunne dele mine 

bekymringer om, at jeg færdedes i to disjunkte verdener. I 

hvilken af de to verdener hørte jeg til? 

 

Jeg fik mange knus som belønning for alle de sproglige 

fremskridt, jeg gjorde. Det gjorde mig stolt, jeg var en dygtig 

lille pige, ingen tvivl om det. Men at sætte ord på mine følelser, 
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det kunne jeg ikke. Hverken danske eller tyske. Jeg ledte 

forgæves efter ordene. 

 

Dygtig og stolt. Nysgerrig og ledende efter ord. Men jeg 

havde ofte ondt i maven. Jeg sov uroligt om natten, vågnede 

tit. 

 

Jeg fik lov til at sidde foran på traktoren på skødet af 

Knud, når vi kørte ud i marken . Snart fik jeg lov til at styre 

traktoren med Knud ́s store beskyttende hænder om mine. 

Men det var altså mig, der styrede. Hurtigere, hurtigere ivrede 

jeg, og fik Knud til at sætte farten op. 

 

Knud, fortæl historien om Klods Hans, bad jeg igen og 

igen. Og Knud blev aldrig træt af at fortælle om den fattige 

dreng, der fik prinsessen til at smile og derfor fik prinsessen og 

en kongekrone. 

 

Om aftenen sang vi børnesange. Jeg holdt mest af Mester 

Jakob, som vi sang som kanon. Knud talte, mens han trampede 

takten i gulvet: en, to, tre, og så sang Paula med sin lyse 

stemme: Mester Jakob, mester Jakob, sover du, sover du. 

Hvorefter Knud og jeg startede samtidig. Min opgave var hele 

tiden at synge: Bim, bam, bum. Bim, bam, bum. 

 

Igel var efterhånden begyndt at se rigtig sølle ud. Få pigge, 

mange plastre over hele kartoffelkroppen. Nu var Paula og jeg 

begyndt at fjerne dens pigge fra den sidste inderste cirkel. Da 

der var en pig tilbage sagde Paula: I morgen skal du hjem til 

Harrislee, hjem til din mor og far igen. Må Igel komme med 

mig hjem, Paula? Jeg vil helst have, den bor hos mig i Tyskland. 

Jeg skal nok passe godt på den, lovede jeg. 

 

Pakket omhyggeligt ind i avispapir, blev Igel lagt ned i 

kufferten. Den kom til at ligge blødt ovenpå den ny kjole, Paula 

havde syet til mig. Kufferten var fyldt godt op med nyt 
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undertøj og en varm vinterjakke til mig. Dukken fra mit værelse 

i Brande havde jeg fået af dem i afskedsgave. Og et sæt brugt 

sengetøj til mine forældre. Samt en kæmpestor pose blandet 

slik til hele familien. 

På Brande Banegård fik jeg igen et navneskilt med en rød 

elastik hængt om halsen af en ny hattedame. Farvel Thea. 

Knud og Paula gav mig et kæmpekram og kys på kinden. Ind i 

toget, smækkende døre, et fløjt fra perronen og så af sted 

sydpå. Farvel und Tchüss, Knud og Paula. 

 

Mon min far hentede mig på banegården? Havde nogen 

mon givet ham besked om, at jeg kom hjem i dag? Det ville 

blive rigtig svært at finde vejen hjem selv. Ja, det var nok ikke 

muligt, men så måtte jeg holde udkig efter de andre børn fra 

Harrislee og følge efter dem. Jeg var noget bekymret over 

situationen. 

 

På Flensborg Banegård var der et mylder af mennesker, der 

tog imod os. Langt borte fik jeg øje på min far. Min høje 

ranglede far ragede op som et fyrtårn over menneskemængden. 

Bekymringen blev afløst af stor glæde. Her er jeg, Vati. Jeg 

råbte efter ham. Han havde allerede set mig og hørt mig. Moin 

Thea. Han løftede mig op i sine arme og gav mig et kram. Jeg 

trak skyggen af hans hat ned over hans ører og gemte mit 

hoved under hans jakke. Jeg ville aldrig slippe ham mere. 

 

Igel, nu er vi hjemme i Harrislee. Nu skal vi to bo i 

Tyskland. Forsigtigt fjernede jeg avispapiret fra Igels krop og 

satte ham op på min træhylde over min seng. Igel så på mig 

med trætte rosinøjne. Rejsen havde været anstrengende for 

den. Den så noget tynd og pjusket ud. I morgen giver jeg dig 

nye pigge, Igel. 

 

Det føltes dejligt at være hjemme igen. Mine gaver fra 

Brande blev højlydt beundret af hele familien. I morgen vil jeg 

fortælle mor og far eventyret om Klods Hans. Og vi skal alle 
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synge Mester Jakob. Hvad hedder Klods Hans på tysk? Og 

hvorledes lyder den tyske tekst til Mester Jakob? Igel gloede 

bare sløvt på mig uden at svare. Det kan vi to ikke finde ud af 

her i Tyskland, Igel. 

Jeg kunne mærke, jeg allerede savnede Knud og Paula lidt. 

Savnede deres knus, deres nærhed, deres sang. Deres sprog. 

Måske hentede de snart en ny tysk pige på Brande Banegård, 

som ville køre i marken med Knud og synge Mester Jakob med 

dem. Det blev jeg lidt ked af at tænke på. 

Bim, bam, bum. Bim, bam, bum. Syng dog med, Igel. 

Når jeg ser det fotografi, tænker jeg på, at det var svært og 

ensomt som 5-årig at rejse alene til Danmark. Smerten kan jeg 

ikke glemme. Men det var også en rejse, der gav mig mulighed 

for senere at få et godt voksenliv i Danmark. En rejse, hvor jeg 

ved at lede efter ord fandt det danske sprog.  

 

Når jeg ser det fotografi fra 1948, tænker jeg på mine 

mange senere rejser som barn og ung til Danmark. På at jeg 

efter endt skolegang i Tyskland valgte at videreuddanne mig i 

Danmark, blev gift her, fik det danske statsborgerskab og et 

meningsfyldt arbejdsliv. Jeg er tosproget, bor i Danmark, har 

børn og børnebørn og elsker stadig at rejse til fremmede lande. 

Jeg har fundet flere sprog. 

 

Mange har spurgt mig om mine følelser omkring nationalt 

tilhørsforhold i dag. Det spørgsmål kan jeg ikke besvare med et 

enten det ene eller det andet. Jeg føler mig som værende en del 

af Europa. 
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Juryens motivation 

Historien ”At finde et sprog” tager os tilbage til den oplevelse 

mange børn havde efter 2. Verdenskrig, nemlig de børn hvis 

familie sendte dem af sted til at bo med en familie i et andet land 

langt fra de områder, hvor krigen havde forvoldt lidelse og 

ødelæggelse. Året er 1948 og Dorothea, en 5-årig tysk pige 

oplever – som andre børn – at skulle rejse uden sine forældre til 

et andet land og en fremmed familie i Danmark, hvor hun skal 

tilbringe sommeren. 

På en meget direkte måde fører historien os ind i pigens 

tanker og følelser, der kæmper med den meget specielle og 

overvældende oplevelse det er at finde sig selv i et fuldstændig 

fremmed miljø med en fremmed familie (hendes ”plejefamilie”, 

som hun kalder den) og ikke mindst et fremmed sprog. 

Ved hjælp af støtte og kærlighed fra Paula og Knud, hendes 

plejeforældre, oplever hun en dag, som forfatteren selv beskriver 

det, at ”Det blev spændende at lede efter danske ord og med god 

hjælp af Paula at finde dem. Jeg fandt sproget”. 

Dorothea tog til Danmark de efterfølgende år af hendes 

ungdom for at færdiggøre sine studier og endte med at gifte sig 

og bosætte sig der..   

Juryen valgte at tildele denne historie en ”særlig pris” af 

forskellige årsager. Èn var i høj grad forfatterens talent for det 

narrative, men i endnu højere grad skyldtes det, at historien 

omhandler to grundlæggende temaer for datidens og nutidens 

Europa. 

Det første tema handler om ”at finde et sprog” som led i at 

bygge relationer og mødes med Europas ”folk”. Dette skal ikke 

kun forstås som at finde ord i bogstavelig forstand, men snarere 

at finde forhold der har at gøre med ”venskabets sprog”, der går 

forud for at lære et egentlig sprog, som historien tydeligvis viser. 

Det ville ikke have været muligt for Dorothea at ”opdage 

sproget”, hvis hun ikke først havde opbygget et tæt forhold til 

sine ”plejeforældre”. 
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Et andet tema i historien er, at identitet kan handle om at 

høre til flere steder. Netop det oplevede Dorothea og andre børn 

- der som hende for mange år siden også oplevede at stå ansigt til 

 ansigt med en fremmed kultur og et fremmed sprog - hvad 

der i stigende grad gør sig gældende for mange af Europas 

indbyggere som – enten pga. nød eller ønske – bor mange 

forskellige steder midt i fremmede kulturer. Denne mangfoldige 

identitet er muligvis et aspekt ved det at ”føle sig europæisk”. 

I den sammenhæng er det værd at citere, hvad Dorothea 

skriver i slutningen af sin historie: ”Jeg er tosproget, jeg bor i 

Danmark, jeg har børn og børnebørn og jeg elsker stadig at rejse 

til fremmede lande. Jeg har fundet mange sprog. Mange har 

spurgt mig, hvordan jeg opfatter min nationalitet i dag. Det 

spørgsmål kan ikke besvares med et enten eller. Jeg føler 

nærmere, at jeg er en del af Europa.” 



 

  13 

Generel information om historien 

 

 

At finde et sprog 

Tematisk område: At være en del af Europa – 
Europa i et snapshot 
 

Periode for de beskrevne 
begivenheder:  
 

1948 

Geografiske steder hvor de 
beskrevne begivenheder foregik: 

Danmark 

Tidspunkt hvor bidraget blev 
udarbejdet:  
 

2009 

 
Læs eller download denne og andre fortællinger fra det digitale 

arkiv: http//www.europeanmemories.eu/dan/Stories 

 

 

Historisk Baggrund  
Danmark er et lille land; det har derfor været under stærk 

indflydelse af - måske endog været afhængig af - de store 

nabolande, ikke mindst Tyskland, som det grænser op til mod syd. 

Under anden verdenskrig forsøgte regeringen en slags 

neutralitetspolitik; den holdt imidlertid ikke længe, idet det 

nazistiske Tyskland besatte Danmark i maj 1940; officielt for at 

”beskytte” landet. 

De første år af besættelsen fungerede store dele af det 

danske parlamentariske arbejde, det danske politi og de danske 

domstole. Senere gik det knapt så let. 

For den almindelige dansker blev disse år naturligvis oplevet 

som det, det var: et liv i et besat land med restriktioner, 

vareknaphed og andre indskrænkninger.  

http://www.europeanmemories.eu/dan/Stories
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Regeringen opfordrede imidlertid til samarbejde, danske 

firmaer arbejdede ganske åbenlyst for den store sydlige nabo, alt 

 i alt kan man vel sige at disse år var præget af et pragmatisk, 

men også meget asymmetrisk, samarbejde. Det er dog vigtigt at 

understrege, at der ret hurtigt blev etableret modstandsgrupper, 

sabotageaktioner blev udført med stort mod, ligesom regeringen 

i 1943 gik af og ikke længere ville fortsætte ”samarbejdspolitiken” 

– balancegangen var blevet for besværlig og kompromitterende. 

Det pragmatiske, ambivalente forhold til Tyskland 

vanskeliggjorde et egentlig retsligt opgør efter krigen, men 

udvirkede sandsynligvis at Danmark - trods alt - slap ret 

helskindet igennem disse år. Ved krigens ophør i foråret 1945 

flygtede en del tyske familier til Danmark på flugt fra Den Røde 

Hær. Ved Tysklands endelige sammenbrud var der således 

interneret ca. en kvart million flygtninge i Danmark. Også her var 

der tale om en vanskelig opgave: på den ene side symboliserede 

disse mennesker ”fjenden” og på den anden side skulle de 

behandles ordentligt og tåleligt. Om de blev det diskuteres den 

dag i dag. En række danske familier påtog sig efter krigen at give 

traumatiserede tyske børn fra det sønderskudte land nogle andre 

oplevelser. Børnene blev optaget i familien som plejebørn, fik god 

ernæring og ømhed –og fik lov til at være børn. I øvrigt på samme 

måde som ”wienerbørn” fra Østrig efter Første Verdenskrig fik et 

dansk værested. 

Dorothea Petersens beretning ”At finde et sprog” indskriver 

sig i denne kontekst. 

Den beskriver meget overbevisende fra et barns perspektiv, 

hvordan det føles at blive revet helt ud af sine vante omgivelser i 

Harrislee i Nordtyskland, væk fra sine forældres beskyttelse, men 

også væk fra fattigdom og efterkrig. Det kan være svært for et 

femårigt barn i alt dette at begribe sin nye situation og åbne sig 

for plejeforældrenes omsorg og glæde. 

Vi skriver 1948: meget skal bygges op på ny, relationer skal 

skabes og genskabes, et fælles sprog skal findes. 
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