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Paní Jarmila Krebsö (roz. Zachová) se narodila 4. 7. 1943 v Benešově. Její maminka se 

narodila za 1. světové války a maminčina sestra až po válce v Československu. Paní Jarmila 

vyrostla za totalitního režimu, za železnou oponou. V mládí se věnovala slalomu v kánoi. Po 

základní škole se rozhodla studovat střední školu stavební v Benešově. Po jejím ukončení si 

našla práci v Praze. 

V roce 1968 všichni mladí doufali, že se společenská situace uvolní a že se budou 

moci podívat do světa, což se nakonec nepodařilo. Zažila, když ruská letadla, naložená 

těžkými tanky, prolétávala nad jejich hlavami. Prahu obsadili Rusové.  

V době normalizace, kdy nebylo možné vycestovat, potřebovali obyvatelé 

Československa pozvánku od člověka, který v cizině už déle bydlí a museli jít na policii, abys 

dostali razítko, že mohou vycestovat.  

Paní Jarmila Krebsö byla v roce 1969 pozvána svojí kamarádkou architektkou do 

Dánska na návštěvu. 31. 12. 1969 zakázala česká vláda vycestování a do zahraničí mohli 

jenom diplomati. Když se občané nevrátili do určité doby z cizí země, tak po návratu hrozilo 

vězení. Jelikož se k paní Krebsö tato informace dostala až za rok, tak raději zůstala v Dánsku, 

přestože si chtěla najít práci v Německu a jít tam bydlet. Dánové ji přemlouvali, aby nejezdila 

do Německa, ať zůstane v Dánsku.  

 V roce 1970 absolvovala velice dobrý, 14denní intenzivní kurz dánštiny. Už 13. den 

dostala pracovní nabídku. Byl obrovský stavební boom, a i když ještě tolik neuměla dánsky, 

mohla začínat nákresy. Následně dostala i pracovní byt. 

 V prosinci roku 1970 je zamítnuta její žádost, aby mohla zůstat v Dánsku. Je jí 

oznámeno, že má povolený byt v Dánsku jen do prosince roku 1970 a déle ne. Odsoudili ji 

v její nepřítomnosti, zprávu o rozsudku poslali jejím rodičům, kteří žili ČSR, takže se k ní 

zpráva o jejím odsouzením dostala až po roce.  

Paní Jarmila si našla dánského manžela, se kterým se vzali v dubnu 1976, 8 dnů před 

narozením jejich nejstarší dcery. Poté se jim narodila druhá dcera a společně bydleli na 

Sadském poloostrově. 

V roce 1981 ji byli navštívit rodiče v Dánsku, kde se viděli poprvé po 5 letech. Poté šla 

na ambasádu pro vízum do Čech, protože při cestě zpět nevěděla, jestli by pustili i její děti a 

manžela. Zpět musela zaplatit za 3 občanství (svoje a za jejich děti) dokonce si musela vzít 

půjčku. Po Sametové revoluci jí přišel dopis z ambasády, že to prý bylo z donucení a za mírný 

poplatek by jí občanství vrátili.  

Po roce 1990 začala tlumočit a v roce 1991 si společně s manželem koupili domek 

v Lázních Libverda, který užívali původně jako letní domek a když manžel šel do penze, tak se 

tam přestěhovali nastálo. 

Dcery paní Krebsö žijí nadále v Dánsku a po smrti manžela zůstala v Lázních Libverda 

sama. 


