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Vejlefjord sanatorium, dødens hospital Erik Rosekamp Hent PDF Denne beretning er centreret omkring en
række breve som en ung pige skrev mens hun var indlagt med lungetuberkulose på Vejlefjord Sanatorium i
1938. Vi bevæger os i et overklassemiljø som meget sjældent skildres på denne måde. Her er sammenstød
mellem den kulturelle og den økonomiske overklasse. Vi kommer helt ind i hovedet på de forskellige
personer, hvilket kun har kunnet lade sig gøre gennem troværdige overleveringer samt et righoldigt

dokumentmateriale. Beretningen spænder over tidsrummet fra 1900 til 1938 og beviser den gamle påstand
om, at penge ikke bringer nogen lykke - snarere det modsatte - . Det bemærkelsesværdige ved hovedpersonen
Ingrid, som hun hedder, er at hun til trods for sine kun 24 år ser lige lukt gennem al det forlorne i livet og

skærer lige ind til benet hvor det er nødvendigt.
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