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Runa´s Fødsel
Den dag, min søster blev født.
(En billedbog af Uwe Spillmann og Inga Kamieth)
s. 1 -Mit navn er Lisa og jeg er fire år gammel. Kan du se mig? Jeg ligger og hygger
mig med mor i sengen.
s. 2 -Far og Lotte er allerede begyndt at lave morgenmad. Lotte er min Gudmor. Hun
er på besøg, fordi hun gerne vil hjælpe til. Mor har en baby i sin mave, forstår du.
Hendes mave er meget stor nu. Mor og far har fortalt, at babyen kommer ud, når det
bliver forår. Det er forår nu! Påskeliljerne blomstrer allerede.
s. 3 -Mor kan knap nok få plads til maven bag håndvasken. Nogle gange kan jeg
mærke, at vores baby bevæger sig i mors mave. Den kan sparke temmelig hårdt. Det
kan jeg også.
s. 4 -Mor spiser slet ikke noget morgenmad - ikke engang brød med honning. Hun
siger, det spænder i maven. "Jeg tror snart, det begynder", siger hun til far. Lotte og
jeg råber: "hurra, babyen kommer i dag!"
"Nu må vi jo se, om de bliver kraftigere. Måske er det ikke rigtige veer endnu".
s. 5 -Far og jeg leger cirkus. Mor kigger slet ikke og vi er endda akrobater, som laver
farlige numre!
s. 6 -Min Gudmor har god tid. Solen skinner og Lotte leger med mig og Felix.
Felix er min ven. Han er også fire år. Vi elsker at bygge huse til vores træ-dyr i
sandkassen. Jeg har tre og Felix har fire. Han har endda også et baby-æsel.
s. 7 -Da jeg går ind for hente min sandkage-form, skal jeg være stille. Mor står i
entréen og taler i telefon med Karen. Karen er vores jordemoder.
s. 8 -Lige da jeg er blevet færdig med at klæde mig ud, kan jeg se Karens røde bil.
"Se!" siger Felix, "jeres jordemoder kommer".
I dag har hun en stor farvestrålende taske med. Karen er flink. Engang gav hun mig en
blå sten og nogle gange må jeg få lov til at lege med hendes stetoskop.
"Hej Karen", siger vi. Hun smiler og går hurtigt indenfor.
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s. 9 -Ind i mellem kan jeg høre mor stønne og hun trækker vejret, så det høres
meget højt. "Det er helt normalt", siger far og jordemoderen. Jeg får det lidt
underligt indeni. Jeg er glad for, at Lotte er hos mig - og Felix også, selvfølgelig. Vi
leger butik udenfor nu. På stolen står Karins apparat. Man kan høre babyens
hjerteslag og der kommer papir ud ligesom på vores fax-maskine.
s. 10 -Heldigvis har vi et gæste-badeværelse. Jeg kan ikke komme ind på det andet,
fordi mor sidder i badekarret og jordemoderen masserer hendes ryg. Det varme vand
og massagen gør at mor slapper mere af, når hun har veer.
s. 11 -Far nusser mors mave og masserer hendes ryg. Far hjælper mor med at få
babyen ud, så godt han kan. Det gjorde han også, da jeg blev født. Det er længe siden,
men jeg ved det, fordi vi har nogle billeder i et fotoalbum.
s. 12 -Mor hænger henover en stor bold. På den måde kan hun slappe af i ryggen.
Jeg bruger bolden til at hoppe på, men kun når nogen holder mig.
s. 13 -Felix vil ikke lege med mig mere, fordi han ikke må låne min trehjulede cykel. Så
jeg går ind igen med Lotte. Lige da, skal babyen til at komme ud af mors mave! Der er
ikke så meget lys i rummet og der lugter anderledes. Radiatoren er tændt, så der kan
være rart og varmt, når baby kommer.
Åh! Mor skriger højt - og så kan vi høre babyen! "Waaaaaaahh!" skriger den, men tier
hurtigt stille, da mor løfter den op til sig.
Mor og far og Lotte græder lidt, fordi de er så lykkelige. Selv Karen har tårer i
øjnene. Glædes-tårer, fordi jeg har en søster nu. Hurra, jeg har fået en søster!
s.14 -Vi hjælper med at klippe navlesnoren over. Karen siger, at vi skal passe på at
navleklemmen sidder rigtigt.
s.15 -Min lillesøster bliver målt, vejet, badet og får en ble på. Og jeg må gerne hjælpe
til. Jeg er god til det, fordi jeg er storesøster nu.
s.16 -Karen pakker sine jordemoder-ting. Der kan være meget i hendes taske. Jeg har
et doctor-sæt, men min taske er mindre. Karen putter papirlagener i en affaldspose.
s.17 -Så drikker vi og siger skål for min lillesøster. De voksne får champagne og jeg
får børne-champagne. "Tillykke!" siger vi allesammen, for det ER jo en fødselsdag.
s.18 -Det er allerede mørkt, da jordemoderen går hjem. Mor, far og jeg kan ikke få
øjnene fra vores baby. Vi bliver ved med at kigge på lille Runa.
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Ja, min søster hedder Runa. Jeg synes, det er et dejligt navn. Mor og far valgte det
for længe siden, men det har været hemmeligt indtil nu.
Mor ammer Runa, som sutter og falder i søvn.
Jeg får kram af mor og far. Og jeg giver også Runa et lille kram.
I morgen vil jeg finde en snor. Den skal være navlesnor og så vil jeg lege fødsel med
Felix.
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