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Erindringer 1. del

En skriver med griffel og vokstavler. Illustration fra et middelalderhåndskrift. Ukendt år.
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Forord - Corona
Der er noget ufrivilligt komisk over posituren som ”intellektuel”, en postuleret tyngde, der
harmonerer dårligt med, hvordan jeg har det med at skrive. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder oven
på en hellig kilde af væsentlighed og dybde. Jeg har tværtimod lært, at inspirationen er som en sky
kat, der kun nærmer sig, hvis man lader, som om man er optaget af noget andet. Selv når jeg
begynder at skrive, skal det helst begynde ligesom tilfældigt, bag på en rudekuvert, uden at nogen
ved det, i et hjørne, der egentligt er beregnet på noget andet.
(Jens Christian Grøndahl: Europa er ikke et sted pg. 64)
Coronatiden trak i langdrag.
Som den var begyndt i det tidlige forår 2020, kom den med en ny bølge over landet i efteråret, men
gav ingen løfter om at slippe sit tag foreløbig, hvorfor håbet om frihed svandt ind og blev til trodsig
udholdenhed.
Ting gik i stå, man isolerede sig, samtalerne ebbede ud, for der var ingen at samtale med, og
ensomheden bredte sig med en stor tavshed til følge, og morskaben låste lystigheden inde. Tiden
mistede sit perspektiv og begyndte at gå baglæns. Det, som var i går, var lige så godt som det i dag,
der heller ikke ville blive til noget i morgen.
Men fortiden rejste sig og søgte at fortælle fremtiden historier, nu der var tomt for billeder og toner
hele vejen ud til horisonten. Erindringen tog ordet og skabte et landskab, ikke for at trænge sig på,
men for at udfylde et tomrum, dér hvor fremtiden skulle have boet, men hvor kræfterne i stedet
søgte at få tavsheden til at tie.
Nu opstod fortællingen om dengang, hvor det, som ellers var glemt, tog liv og fyldte scenen med en
forestilling, som nok var kendt, for den havde været spillet før, men som nu igen betød varme og
glæde. At huske, at blive husket, er som at åbne en for længst glemt bog, der hentes frem fra et
støvet gemme, man knap vidste var til, og bogen har en sjæl, der rummer minder, som præsenterer
sig selv, og som uopfordret fortæller om minder, jeg havde glemt, men som bogen har gemt. De
viser sig som drømme, men ikke gjort af det stof, som drømme ellers er gjort af. De er fuldgod
virkelighed, levet liv, og spørger man om, hvordan det var, får man svar på tiltale.
Nu er nogle fortællinger ganske som de hændte, blevet nedskrevet i en ventetid, der er skabt af en
virus med det yndige navn Corona. Den har overmandet os, og med døden som rejsefælle har den
lagt os i lænker.
Jeg er en stor tak skyldig til venner for hjælp og støtte i dette projekt.
En stor tak til organist Inger Marie Lenz, som har holdt mig i ånde og skubbet på og står for mange
timers korrekturlæsning.
Ligeledes en tak til læge André Palsgård, som har støttet og opmuntret og hjulpet med inspiration
og helsebringende afklaring af tekniske problemer.
Mads-Bjørn Jørgensen 2021
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Værnepligt
I sommeren 1939 var min far indkaldt til 18. Bataljon 1. kompagni og lå i Sønderborg, men blev til
alles glæde hjemsendt inden fjenden kom til landet.
Min far havde efter min fødsel i juli haft få timers orlov til at besøge mor og barn, og da han kom
tilbage til kompagniet, efter at have set den nyfødte og kysset konen, udråbte kompagniet et
trefoldigt leve for denne kompagniets søn, efter hvad far har fortalt!
Det må siges at være min fulde og hele militære karriere.
Min far, der heller ikke var nogen militarist, fortalte endvidere, at hans hjemsendelse fandt sted, da
en befalingsmand tilfældigt fandt 1. kompagni, der stille sad og ventede på ingenting, og fluks smed
dem hjem med ordene: ”Se at komme afsted!”
Inden da havde der været barnedåb i Grøndalskirken den 5. november med efterfølgende spisning
i Damparken, hvorunder ”fuldt-feltmæssigt”, hvilket vil sige hjelm, våben og andet krigsudstyr, lå
gemt bort under ægtesengen til stor bekymring for min mor.
Herefter blev krigen den absolutte virkelighed for drenge som for mænd, og drengeverdenens
røvere og soldater blev en afspejling af denne virkelighed, hvorfor der intet mærkeligt var i, at det
hændte, at jeg havde skarpe patroner med i lommerne under søndagsskolens bønner og salmesang,
hvilket medførte stor beundring og respekt fra andre af kvarterets patrioter.
Vi vidste, hvor man gemte ammunitionen, og kendte til forskellige kalibre til forskellige almindelige
våbentyper, og vi deltog gerne, mente vi, i det illegale arbejde, nok til irritation for andre ved at
flytte rundt på sagerne, idet vi gav dem nye gemmesteder.

Min far med briller yderst til højre i forreste række
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På et tidspunkt hørte jeg nogle voksne forsigtigt og næsten hviskende tale om, at fjenden havde
store problemer med at skaffe gummi, så for at de ikke skulle kunne hente det, de måtte mangle
her hos os, fjernede jeg så meget ventilgummi fra diverse cykler som muligt og lagde det til
opbevaring i kloakken!
At det måtte få konsekvenser, vidste jeg, men alt illegalt arbejde var jo farligt, så man tog, hvad der
kom! Næsten dagligt at modtage en vis mængde afstraffelse hørte til dagens orden.

På fersk gerning
Udskældt på grund af afsløring, taget på fersk gerning, fanget med krudt på fingrene, var ydmygende
langt ud over almindelige klø. Men trods risikoen holdt min glæde sig ved små sprængninger, og
denne fornøjelse fik først sin afslutning, da jeg forulempede en sagesløs ældre dame på Bellahøjvej.
Det skete en dag, at jeg havde lidt krudt i lommen i form af nogle kinesere i tandem - sammenbundet
med sejlgarn. Ikke nogen stor sag, men et godt bum.
Krigen var forbi, og skolen var begyndt, så livet manglede lidt indhold af den gamle slags, og som jeg
nu gik der og drømte, var min agtpågivenhed stærkt nedsat, og jeg havde derfor ikke set den betjent,
som adstadigt trak sin cykel langs græskanten, mens han uden at ane faren udførte sin
patruljetjeneste.
Der lød et rimeligt stort bang, da djævelskabet røg i luften, og da det kom med brag og ild bag
damen, sprang hun op i et stort hop og for hylende afsted ned over græsset mod Rødkildevej. Men
jeg nåede ikke af vejen, før betjenten havde kastet sig på cykel og grebet mig i kraven og rystet mig
som en hundehvalp.
Hvor jeg boede?
Og ”Kom du med mig min dreng, så går vi hjem til din mor!”
Den gang var alle mødre hjemme!
Og dér stod hun i døren og var nær besvimet, da jeg stod ude på måtten med en stor betjent i
hånden, eller var det omvendt. I hvert fald var vi på turen hjem blevet ret gode venner. Han spurgte
og holdt forhør og smilede, når han fik en god historie. Jeg fornemmede, han havde ganske stor
glæde og måske også erfaring i det med sprængninger, så han nøjedes med, da vi stod på måtten,
at spørge min mor, om jeg måtte gå med tændstikker, og det måtte jeg selvfølgelig ikke!
Jeg blev afleveret, og betjenten gjorde honnør - for mig, mener jeg den dag i dag!
Men.
Nu mener min lillesøster Bente, at hun var til stede og overværede, at politibetjenten kom og
afleverede mig, kalder hun det, og at han var vred, og at min mor var rasende, og at jeg var grådkvalt
og ydmyg, men tro hende ikke, jeg siger jer, tro hende ikke, hun husker forkert!
Der var selvfølgeligt et efterspil, men i vide kredse - både dem i vores gård og i de andre gårde
omkring os - blev det fortalt med en vis ærbødighed, at man havde sprængt en gammel dame i
luften og var blevet taget. Alle vidste hvad det var ”at blive taget”.
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Min mors slægt
Min mor Agnete (Nete) Johanne Jacobsen (1916-2001) blev født i Gørlev som datter af Martha Marie
Johanne Jacobsen (1882-1971), født Morsing, og vejermester ved Gørlev sukkerfabrik Oscar Charles
Jacobsen (1877-1934). Hans far, der var faktor ved et garveri i Osby i Skåne, hed Jacob Jacobsson.
Han døde i Osby i Skåne efter at garveriet var brændt ned tre gange. Det siges, at han hængte sig.
Om garveriet var hans, eller han var ansat dér, har ikke kunnet opklares, idet der mangler papirer til
belysning af sagen. Ligeledes mangler jeg oplysninger om hans familieforhold, hvilket må
undersøges en anden gang.

Min oldefar Jacob Jacobsson

Min oldemor Johanne Jensine Jacobsen

Han var bror til sognepræsten i Hvornum ved Hobro, Carl Christian Emil Jacobsen, der var gift med
Johanne Frederikke, født Hassing. Brødrenes far var præst i Jylland. Professor Jacobsen, der var
professor i Det Gamle Testamente ved Københavns Universitet, var i familie med ovennævnte.
Jacob Jacobssons enke Johanne Jensine Jacobsen (1837-1902) udvandrede med syv af deres ni børn
til Danmark, hvor sønnen Oscar voksede op og fik dansk statsborgerskab (indfødsret) i 1910. Efter
svenske arkiver fandt udvandringen sted den 13. oktober 1884.
Oscars mor, Johanne Jensine, der udvandrede fra Sverige, var en Stobeus eller Stobius eller Stübäus,
som min mor kaldte hende. Hun skulle have haft aner både på Bornholm, hvor en borgmester efter
sigende skulle have båret navnet, og i Skåne hvor en botaniker, som var en kollega til den
verdensberømte Linné, skulle have været ansat hos Linné engang i 1700-tallet.
Denne forfader var omtalt flere steder som en stor botanisk videnskabsmand, og det var med en vis
stolthed, at mine forældre efter flere års eftersøgning fandt en buste af omtalte Stübäus i parken
ved Universitetet i Lund, hvor den stadig skal kunne beses.
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Efter svenske oplysninger rejste hun som sagt til København 13. oktober 1884, hvor hun havde en
datter, Maria Hansen, født Jacobsen, der var gift med købmand Joh. F. Hansen i Taastrup. På rejsen
blev hun efter svenske oplysninger fulgt af 7 børn, hvoraf Jeg har kendt Holger og hans kone
Ingeborg. Jeg kan huske, at jeg sammen med min mormor har besøgt dem på Bagernes Stiftelse,
som jeg mener lå på Tuborgvej.
Mine forældre havde igennem årene bevaret kontakten til deres søn, Knud Jacobsen, der var læge
i Thulstrup i Jylland, og jeg kan selv huske den anden søn, Svend, som studerede teologi ved
Københavns Universitet. Han døde i begyndelsen af halvtredserne af tuberkulose. Endelig kan jeg
huske sognepræsten ved Markuskirken, Axel Hansen, der var søn af omtalte købmand Johan
Frederik Hansen i Taastrup og hans hustru Marie, og så endelig ikke at glemme min morfars søster
Harriet Olivia, der boede på Vodroffsvej.
Tante Harriet, som vi kaldte hende, husker jeg tydeligt fra utallige fødselsdage med kager, kager,
kager. Hun boede sammen med frøken Gormsen, en mandhaftig dame, som så strengt på tante
Harriet, når og hvis hun blev for munter, hvad hun godt kunne finde på. Til fødselsdagene, hvor vi
børn kom sammen med mor og mormor, mødte blandt andre præsten Axel Hansen, som passede
hat med min lillebror Karsten, hvilket blev demonstreret netop til en fødselsdag, hvor bror Karsten
lånte hans alpehue og viste, at han passede hat med en af de vise, hvorefter der straks blev spået
ham en fremtid som biskop.
Følgende optegnelser om familien har jeg fra min mor:
1 Søn ?: Rejste til USA. Barnebarn Corin Clark (?) korresponderede med Svend Jacobsen.
2 Søn ?: Forsvundet i Tyskland
3 Marie Emilie (1860-1933): Kom i huset hos grevinde Knuth. Gift med Købmand Johan Frederik
Hansen (1852-1921), Tåstrup. De havde to børn:
Datter: Rigmor (1893-1944) gift med delikatessehandler Lotz i Præstø.
Søn: Axel Hansen (27/9 1896-23/8 1970), sognepræst I Sct. Markus Kirke, Kbh., gift med Inge.
4 Harriet (1863 – 1954): Konfirmeret 1877 i Osby. Hævede efter sigende i 1884 (?) forlovelsen
med en ”patron” og fulgte moderen til København. Boede i mange år frem til sin død på
Vodroffsvej sammen med frk. Gormsen. Harriet var ansat i et stormagasin/damekonfektion.
5 Holger Bager. Blev gift med Ingeborg, der kom fra Norge. Måske er Holger blevet uddannet i
Norge. De havde 4 børn og boede deres sidste år i Bagernes Stiftelse.
Datter: Signe Jacobsen, døde som ung.
Søn: Knud Jacobsen, læge.
Søn: Svend Jacobsen, døde som ung af tuberkulose.
Datter: Åse.
6 Anna Charlotte (1869-1934) var gift med Thorvald Bibel Hansen (1861-1917). Han var manufakturhandler i Ballerup.
7 Betty. Død som 20-årig.
8 Thora ( ?-1932) Gift med Georg Johansen, bager på hjørnet af Nansensgade/Ahlefeltsgade.
Thora blev skilt og kom til at bo på Sveasvej på Frederiksberg. Konverterede og boede sine sidste
år på Amager. Kvæker?
9 Oscar (1877-1934). Min morfar.
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Oscar

Mormor og Esther

Man må formode, at billedet af Oscar Charles Jacobsen er taget før enken, Johanne Jensine, forlod
Sverige med de syv børn og udvandrede til Danmark. Formodningen bygger på, at billedet angiveligt
er en optagelse foretaget hos Herm. Bardach i Hessleholm. Efter at være kommet til Danmark blev
Oscar udlært som købmand hos Joh. F. Hansen (i Taastrup), der var gift med hans søster Marie
Emilie. Han fik selv købmandsforretning i Stenløse i 1910, men måtte opgive forretningen i 1912
efter sigende på grund af konkurrencen med Brugsen og dennes kreditmuligheder. Han blev
derefter ansat som vejermester ved den i 1912 nyetablerede Gørlev sukkerfabrik.
Min mors forældre, Martha Marie Johanne født Morsing og Oscar Charles Jacobsen, blev gift i 1906
i Sct. Andreas Kirke, Vor Frue provsti, Københavns stift - det vil sige, de blev gift hjemme hos pastor
Steen i hans lejlighed, for det gjorde man, når bruden var gravid. Min mormor ventede nemlig deres
første barn, datteren Esther kaldet Tulle. Hun blev født i 1906. Efter langs tids sygdom, der sluttede
med et længere ophold på Refnæs børnehospital, døde hun af tuberkulose i 1913 i en alder af 6½
år.
Mormors bror, Georg Morsing, der rejste til Amerika og først kom tilbage på besøg engang i 1960erne, har sendt adskillige jule- og fødselsdagshilsener til lille Esther eller Tulle, som hun blev kaldt.
Jeg var sognepræst ved Sct. Andreas Kirke i årene 1993–2005 og havde her adgang til diverse
kirkebøger og kunne følge familien, hvad bøgerne nu kunne fortælle.
Jeg tror, men kan ikke rigtig redegøre hvorfor, at min mor var meget knyttet til sin far. Jeg mener at
skimte det ens sind, og kan så i øvrigt huske, at min mormor har fortalt, at de to om søndagen ofte
gik til gudstjeneste i Gørlev Valgmenighedskirke! Mor fortalte, at hendes far engang havde bedt
sognerådsformanden om at revidere købmandshandelens regnskab. Efter nogen tid kom
regnskabet tilbage med et brev, hvori der stod: ”Dette regnskab kan ikke revideres, da det er med
brøker”.
Min mor fandt historien morsom, og jeg tror, hun havde sin humoristiske sans efter sin far Oscar,
som, efter hvad jeg har ladet mig fortælle, godt kunne lide en god spøg, hvad jeg gerne tror uden at
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have kendt ham på anden vis end, hvad min mor og min mormor har fortalt om ham. Det var dog
ikke alt, han slap godt fra, desformedelst han nok kunne gå for vidt. Et af hans yndede udtryk var
desformedelst.
Mor kunne for eksempel ved forskellige kaffeborde finde på at citere den svenske forfatter
Engström: ”Vær så god, tag nu en småkage, det er liget selv, der har bagt dem!” Hun sagde det dog
ikke ved begravelser.
Det humoristiske univers har nok almindeligvis kunnet rumme denne lille morsomhed, men jeg har
set ansigter, der syrligt takkede nej tak og i øvrigt kvitterede med et noget anstrengt smil.
Men enfin, morfar forstod sig på humor. Han præsterede efter sigende en solfyldt eftermiddag at
optræde som tjener med viskestykke over armen og med tjenermanerer at servere kaffe med
kringle for to vildtfremmede damer, som mente, at familiens veranda, som den lå der smukt ud til
vejen, måtte være et traktørsted og ikke i virkeligheden var Gørlev Sukkerfabriks funktionærbolig,
en privatbolig med særligt henblik på fabrikkens vejermester med familie.
Først da damerne ville betale, blev det afsløret, at de havde nydt godt af vejermester Oscar
Jacobsens tilbøjelighed til morskab. Sådan tror jeg, det kan siges: ”Tilbøjelighed til morskab”.
Til trods for alle elendigheder og ulykker, og hvad der ellers kan siges om denne verdens jammer, så
er det at have humor, det at besidde en ”Tilbøjelighed til morskab”, en væsentlig egenskab og et
nødvendigt syn på verden. Ikke noget med et lyst sind og alt det der, men at have en tilbøjelighed
til at se og opfatte tilværelsen i dens dobbelthed, hvilket betyder, at man så godt som altid ser de
to sider af livet, som det nu engang rummer. Den ene side og den anden side. Den alvorlige på den
ene side og den muntre, den karikerede, som rummer humoren, på den anden side.
Humor er vel at have øje for denne dobbelthed, at selv i det grumme, forfærdelige er der en anden
side, der som en spejling bærer virkelighedens modsætning i sig. Ganske som tilfældet er med
religiøsiteten, der også er en spejling, en modsætning til virkeligheden og rummer en anden
virkelighed. Verden er ikke entydig, livet er ikke entydigt. Livet er en dobbelthed, hvoraf humoren
og kunsten og religiøsiteten og mange andre af livets fortræffeligheder udspringer.
Som vejermester ved Gørlev Sukkerfabrik havde min morfar kontakt til de bønder, der dyrkede
sukkerroer og leverede til fabrikken. Engang havde han inviteret nogle af dem til frokost i det
jacobsenske hjem, og for nu at få lidt morskab, havde han fyldt snapseflasken med vand, før den gik
bordet rundt.
”Det skulle han nok ikke have gjort” mente min mor, som selv gerne tog en snaps og et glas mælk.
”Det tog lang tid, før det gode forhold var genoprettet” mente hun.
Morale: Man skal ikke narre bønder!

Min mor Agnete (Nete)
En af de bondefamilier, som mormor ofte omtalte og havde kontakt med længe efter, at hun havde
forladt Gørlev, husker jeg fra en tur på landet med mor og mormor og min storesøster Karen. Jeg
tror ikke, vi var flere end som så. Jeg mener, det var i slutningen af krigen, hvor vi blev hentet på
stationen af Clemmesen, som bonden hed. Han var en god gammel bekendt med samt hans
bondekone. Han kom med en flad vogn med to heste for, og vi sad op.
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”Det er et par unge heste. De er ikke rigtig kørt til endnu” fik bonden Clemmesen sagt, før pokker
tog ved dyrene, som styrtede af sted i vild karriere med vognen dansende efter sig. Vi sad
skrækslagne på vore flade og søgte at holde os fast, mens Clemmesen rev og flåede i tøjlerne for at
stoppe de kåde heste. Endelig rullede vi standsmæssigt ind på gårdspladsen, hvor fru Clemmesen
stod på trappen og hilste os med de for os berømte ord: ”Det var I ikke længe om!” Og det havde
hun såmænd ret i.
Mor havde præliminæreksamen fra Høng Præliminærkursus, mens min far, Anders Sophus
Jørgensen, vistnok samtidig gik på Høng Studenterkursus, og der er vist ikke nogen tvivl om, at de
mødte hinanden der.
Mors far, Oscar Charles, døde i 1934, og jeg tror, mor kom i huset i Herning hos familien Jørgensen
på det tidspunkt.
Mors regnskabsbog, som jeg mener begynder med år 1935 og som slutter 1948, men med mange
huller og udrevne sider, synes at vise, at mor har været i huset i Herning fra 1935, måske tidligere,
hos fars forældre Soffy og Ejlif Jørgensen til en løn af 25 kr. om måneden. Af de første siders notaer
synes det at fremgå, at både faster Thea og farbror Hemming og faster Magga, fars søskende, boede
under samme tag og fra tid til anden optrådte som låntagere i det regnskab.
Jeg kender ikke meget til min mors liv og opvækst i de første atten år, som foregik i Gørlev i
fabrikkens embedsbolig. Jeg ved, at man holdt sommerferie i Mullerup havn, som fabrikken havde
bygget og forsynet med jernbaneforbindelse (tipvognsbane) med henblik på udskibning fra
fabrikken. Man havde til fabrikkens arbejdere og funktionærer bygget nogle sommerhuse, som
familien vist nok var flittige brugere af.
Mor havde en storesøster, der hed Betty (1913-1936?), som jeg ikke ved særlig meget om. Jeg har
et kladdehæfte med opskrifter, som jeg tror, har været hendes.
Mor fik 5 børn: Karen (1937-), Mads-Bjørn (1939-), Bente (1942-), Karsten (1944-) og Svend(1950-).
Når vi tilføjer Mormor, Farmor, Moster Kamma samt et ikke nærmere antal tanter og onkler,
veninder og venner af familien, og da den tid kom , kærester og svigerbørn samt klassekammerater,
og når vi tænker på, at hun dertil var gift med en mand, som dirigerede diverse sangkor som Apollo,
Dur og Mol, Højskoleforeningens kor, Kaffeerstatningsfirmaet Richs sangkor, Titans kor og orkester,
Galle og Jessens kor (vi manglede aldrig Gajoler) m.fl. og derudover var ansat som organist og
underviste i klaverspil, så var det en travl husbond.
Alt det holdt hun styr på ud over at hun sang med i ”Sekstetten/Kvartetten” som altstemme, og
optrådte, hvor de nu blev bedt om et bidrag til en aftens underholdning med alt fra Den blå
anemone til Tiger Rag. Det kunne være på husassistenternes fagskole, diverse soldaterhjem,
plejehjem og foreninger og andre steder.
Mor var en tjenende ånd for ægtemand, børn og mor (mormor), men dertil kom den nære og fjerne
familie, og hvem der i øvrigt af en eller anden grund kom i hjemmet på Bellahøjvej.
Nogen sku’ spille, andre sku’ synge, og så var der dem, der bare sku’ snakke om det ene eller det
andet, eller sku’ hente orgelnøglen, så han kunne komme ned i kirken og øve sig.
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Mormor og mor

Karen

Bente

Der var så de to søstre, Karen som den ældste og derfor den klogeste, og Bente som nummer tre i
rækken og derfor den smarteste.
Drengene, som var tre i tal, Mads-Bjørn, Karsten og Svend, må vente med præsentationen, til der
bliver mere plads, for der er jo et og andet at sige om, hvordan de dog har været i stand til at klare
sig igennem i så kvalificeret et selskab.
Hvad er hemmeligheden?
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Og så kom der én og ringede på, som ville sælge snørebånd eller sågar en støvsuger eller havde
andre livsvigtige ting og sager i en trækasse på maven. Eller det var Lazarus, der ringede på døren
og med klagende stemme bad så mindeligt om en madpakke, for man var arbejdsløs, og som, mens
der blev smurt rundtenommer, lod sig se gennem dørsprækken og måske som tidsfordriv skar
ansigter til drengen, som lurede.
Der kom også nogen med regninger fra Wienerbageren eller købmanden, og de fik deres penge.
Men det skete, at mor måtte gå ind og afbryde klaverundervisningen og bede far om penge, fordi
husholdningskassen var tom. Og far tog sin lille pung op af lommen og fandt pengene frem,
hvorefter døren blev lukket, og spillet kunne fortsætte med udforskningen af Oluf Rings klaverskole.
Jeg brød mig ikke om, når jeg måtte sige: ”Det skal skrives!” Jeg følte mig skamfuld. Og jeg tænkte,
at de, der stod ved siden af mig, sikkert kiggede beklagende og forarget op og ned af mig og inderst
inde tænkte: ”Så sender man et barn i byen, når man skal ha’ kredit!”
Sådan tænkte jeg, og jeg følte ubehag ved at snige mig ud af forretningen med mine poser, eller
hvad det nu var, jeg havde tiltusket mig på kredit. Ja, sådan tænkte jeg!
Poulsen fra Ismejeriet kom ikke med regningen til døren, men når jeg kom med indkøbsnettet i
hånden og skulle gøre indkøb, sagde ismejerimanden med gravrøst: ”Ka’ du si’ til din mor, der står
en regning!” Og så gik jeg med de to liter mælk, og hvad der ellers stod på sedlen, mens jeg skævede
til den grå papkasse med ”Provstindens guf”, en slags honningkager til 25 øre stykket, som var en
udsøgt spise.
Fru Poulsen var mere skarp i tonen, en trivelig, stram dame, som så alvorligt på én, mens hun sang
ud om regningen, der var ved at vokse ud af den forhenværende margarineæske, som med sit
skillepap holdt sammen på skyldnerne.
Det var lykkedes samme fru Poulsen at være væk fra ismejeriet en uge for derefter at komme tilbage
med en baby, ikke fordi barnet, som var en dreng, var født i dølgsmål, det var blot triveligheden, der
havde skjult graviditeten, til manges forundring.
Jeg tror nok, at drengen kom til at hedde Benny!
Og modige mænd fra Krystalisværket bar store isklumper, lange og kantede, ind i butikken og lagde
dem i isskabet, og vandet dryppede fra dem. Hvordan kunne man dog lave sådanne glasklare kæmpe
is? Jeg tænkte, at de nok kom fra Grønland, jeg var jo fuldstændig uvidende om alt, der handlede
om køl og køleteknik, jeg vidste bare, at når sommeren blev rigtig varm, bar jeg en isklump hjem
oppe fra Poulsen og lagde den i isskabet ude i køkkenet, hvor den langsomt blev til vand.
Der kom også flygtninge og tiggede, kvinder med børn i hånden. Nogle flygtninge kunne færdes frit
i byen uden for lejrene, sådan må det ha’ været. Dårligt klædte var de, og vi var lidt bange for dem,
som de stod der i det dårlige trappelys og talte noget, der for os at høre måtte være tysk.
Ubehageligt, ubehageligt!
Det var min mor, vi kom fra. I de senere år var hun desuden kirkesanger hos min far og trivedes vist
nok helt godt ved det.
Det kan ikke undre, at vi – efter min mening – ikke så ret meget til min far, men jeg tror, man forstår,
at jeg har stort kendskab til Oluf Rings klaverskole, som var i brug hver eftermiddag i forskellige
fremførelser.
Da tiden kom, måtte jeg skrive en begravelsestale til min mors bisættelse, der fandt sted i Sct.
Andreas Kirke. Netop Sct. Andreas Kirke, som havde været hendes mors, familien Jacobsens,
sognekirke, da familien boede i Linnésgade.
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Det er ikke nogen nem opgave at skulle begrave sine kære. Når det er familie eller venner, man
bliver bedt om at begrave, kan man fristes til at undslå sig opgaven. Dette øjeblik af sandhed og
måske kærlighed og respekt, som almindeligvis er det sidste udsagn, der lyder over én, inden man
bliver til minder, kræver omtanke og følsomhed i afvejningen af, hvilket sandhedens billede der nu
bør tegnes. Det skal ikke forstås som en beklagelse, men som udtryk for, at begravelser nu engang
hører til præstearbejdets svære opgaver.
Som udgangspunkt for, hvad jeg ville sige til min mors bisættelse, gjorde jeg en helt nøgtern
opstilling af, hvad jeg mente, min mor var i sit liv med os og med alle andre. Min mor var, som jeg
opfattede hende, usentimental, klart seende, overbærende, realistisk, langmodig, fornøjelig,
nøjsom og beskeden med en respekt for Vor Herre i et forhold, som var hendes helt personlige sag,
uden at det heller blev til nogen særlig påvirkning endsige forkyndelse for os børn. Det lignede nok
meget den aftale, Vor Herre havde med mormor, at de hver især passede deres i gensidig
hensyntagen og respekt, og så mødtes fra tid til anden i kirken eller i en stille nødvendig bøn.
Min mor brød sig ikke om Staten! Hvor hun stod politisk ved jeg ikke. Et sted på midten.
Der var i familien en radikal tradition.
Den gamle Sophus Marius Berthelsen, min fars morfar og min oldefar, havde været opstillet for de
radikale i Køgekredsen, men Stauning løb med det hele. Berthelsen var i øvrigt georgist og dermed
grundskyldsmand og var lidt af en bannerfører for sagen.
Jeg tror, vi var medlem af de radikale i den gode gamle højskolestil. Kulturradikale af en slags og
holdt Politiken med sparekassebog i Bondestandens Sparekasse. Højskolen i Høng havde en svaghed
for arbejderbevægelsen. Forsøget på at skabe en højskole for arbejdere og bønder blev dens død
som højskole. Den ældste af sønnerne, Tormod Jørgensen, søgte trods adskillige advarsler at
realisere drømmen, men måtte i 1925 opgive projektet og overgive højskolen til
Husmandsbevægelsen.

Min far
Forældre er forældre, et par som er forskellige og ens, forskellige hver for sig, men ens som
forældre.
Min far hed Anders Sophus Jørgensen og var opkaldt efter sine bedsteforældre,
højskoleforstander Anders Jørgensen og sagfører, godsforvalter Sophus Marius Berthelsen, begge
Høng.
Far var født 1912 i København på Islands Brygge i Gunløgsgade 23 på anden sal, men havde sin
opvækst i Høng, først på Høng Studenterkursus, hvor farfar, Eilif Jørgensen, var lærer i årene 1912
til 1918. Senere var far barn på Aagaard Højskole 1918 til 1922, hvor farfar var forstander på
højskolen, indtil han vendte tilbage til Høng Studenterkursus/Gymnasium. Her var han forstander
frem til 1928, hvor familien flyttede til Herning og slog sig ned i Smedegade nr. 13.
Far og Troels flyttede ikke med til Smedegade. I hvert fald er de ikke nævnt på adressen i
folketællingen for 1930.
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Min far Anders Sophus Jørgensen sidder på knæet hos sin far Ejlif Jørgensen, der var lærer, men
senere blev forstander for Høng Studenterkursus og sidst lektor ved Herning gymnasium.
Ved siden af med det store skæg sidder højskoleforstander Anders Jørgensen, min oldefar, som var
højskoleforstander på Høng højskole i årene 1870 til 1912. Jeg husker min farfars sutsko, som var
standardfodtøjet inden døre.
Anders. Min farfar, Ejlif Jørgensen fortæller i nogle senere, korte optegnelser::
Hans Mor havde været syg 7 Uger i Juli – August Måned, saa Drengen var ved Fødselen lille og
uhyggelig mager. Han vejede kun 2½ 𝑝𝑢𝑛𝑑(1¾ kg); og Lægen arbejdede med ham i nær tre Kvarter,
før der kom Liv i ham. Bagefter kom Dr. Gunni Busk ind i Stuen til mig og sa: ”Ja Deres Kone har det
godt, men Barnet maa De være belavet paa ikke lever.
Hele Efteraaret og Vinteren maatte han ligge med to Flasker fulde af varmt Sand om sig – for at
holde Varmen. Men han voksede dog og trivedes, om end han stadig var spinkel og en Tid led af lidt
engelsk Syge.
Han var o. 1¾, før han lærte at gaa. Pludselig en Eftermiddag slog han sig løs og kunde siden gaa.
Han har lige fra ganske spæd af været glad ved Musik – dog det første Aar græd han altid
gudsjammerligt derover.
Der kom en Tid regelmæssigt en Mand hver Søndag Formiddag og spillede paa Mundharpe mens vi
boede i Gunløgsgade. Og saa længe han stod i Gaarden og spillede, peb Anders ynkeligt mellem sine
to Sandflasker. Han kunde før to-aars alderen synge rent ”Lille bitte Bælam, hvor skal du hen”.
Den havde hans Morfar lært ham. Og han var hurtig til at lære Melodier.
Så vidt farfars optegnelser.
Fotograf Hansen var en af byens personligheder, som med sine billeder portrætterede alt og alle.
Han kunne i øvrigt lidt af hvert og var altid hjælpsom med at løse diverse vanskeligheder, som måtte
dukke op. Han forstod sig på videnskab. Min far fortalte, at man en dag havde problemer med en
skorsten, som ikke ville trække. Måske havde allikerne bygget rede, eller der var andre ting galt, i
hvert fald var det nødvendigt at tilkalde fotograf Hansen og bede ham om at stille diagnosen.
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At der var forstoppelse, det var klart at se, og den måtte ryddes af vejen, det gav sig selv, så fotograf
Hansen hentede en rimelig stor mængde af det pulver (magnesiumpulver), som han brugte som
blitzlys ved fotografering og stoppede det ind i skorstenen og antændte det.
Der kom træk i skorstenen, men højskolen var nær sunket i grus, og braget kunne høres over flere
kirkesogne.

Her står morfar Sophus Marius Berthelsen med de to børnebørn: Troels og Anders. De har været i
byen efter morgenbrød, som drengene hver især får lov at bære hjem i hver sin pose. På vejen hjem
aflægger man besøg hos fotograf J. Hansen, og vi har dermed endnu et af de utallige billeder af
Sophus Marius Berthelsen. Når man blev fotograferet hos fotograf Hansen, måtte man ikke smile!
Høng
Hjemme i Høng havde Johannes Jørgensen, den næstældste af Anders og Marie Jørgensens 9 børn,
i 1913 oprettet et toårigt studenterkursus med en nysproglig og en matematisk linje for både
kvinder og mænd. Johannes var cand. theol. og havde desuden embedseksamen i tysk.
Hans bror Eilif blev i 1913, efter at have afsluttet sin embedseksamen ved Københavns Universitet
og bestået pædagogikum, ansat som cand. mag. i matematik, fysik og kemi på det nyoprettede
studenterkursus og fungerede som sådan indtil 1918, hvor han blev ansat som forstander på den af
pastor Brücker oprettede Aagaard Højskole.
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Jeg mener, at Johannes havde kendskab til højskolen i Aagaard, han havde muligvis undervist dér
og kendte til miljøet omkring den meget stormomsuste pastor Brücker, som lå i disput med så godt
som hele den teologiske verden i landet, var en flittig skribent i Højskolebladet og holdt trofast fast
ved en række synspunkter, som i hvert fald Indre Mission, men også visse grundtvigske kredse havde
vanskelig ved at godtage. Hans syn på kristendommen med afvisning af en række dogmer og hans
venskab med Jakob Knudsen, som han gengiftede efter dennes skilsmisse, gjorde ham til en yderst
kontroversiel person. Højskolen i Høng modtog ham dog stadig som kær gæst og taler ved
efterårsmøderne.
Hvilke diskussioner, der er gået over bordet hjemme i Høng, hvad der er blevet sagt for og imod, at
sønnen Ejlif skulle påtage sig den vanskelige opgave at drive højskolen i Aagaard, vides der desværre
ikke noget om, men diskuteret er det sikkert blevet.
Da Pastor Brücker er så central en figur i Højskolens og dermed i klanens liv, som tilfældet er, må
det være på sin plads, at give ham ordet for en kort bemærkning:
”Det var i sptbr. 85 jeg skulde til et møde på Høng højskole. Man kom dengang til Høng med en
diligence fra Slagelse. Da jeg havde løst billet og kom ud til vognen, spurgte en herre der sad derinde
mig venligt og høfligt, om jeg havde noget imod at han røg. Nej på ingen måde, jeg ryger også gærne
selv. Vi snakkede så lidt om tobaksrygning, og så forestillede han sig som sig pastor Heiberg fra
Kirkehelsinge. Jeg nævnte så mit navn. Og strax udbrød han: ”De må sandelig tro, at Grundtvig
nærede den dybeste ærbødighed for biblen. Han sov hver nat med den under sin hovedpude”. Ja, når
han mente at kunde sige det så bestæmt, passede det vel, men jeg havde rigtig nok aldrig hørt det.
Og i hvert fald gjorde han det ikke de mange nætter, han slet ikke kom i seng men blot satte sig til
rette i sin lænestol. Men for øvrigt forekom det mig at være en underlig måde at vise sin ærbødighed
på. Resten af turen herskede tavshed, og vi tog kølig afsked med hinanden.”
Pastor Brücker fortsætter i sin selvbiografi ”Mit Livs Vej” en kort beretning om Høng højskole og om
forstanderparret Anders og Marie Jørgensen. Han kalder det skæbnens indgriben, at han skulle få
sin stadige gang på Høng højskole, der lå så langt væk som et par mil nord for Slagelse, langt fjernere
end Askov.
Brücker skriver: ”Jeg traf dens forstander Anders Jørgensen i den før omtalte diligence fra Slagelse,
og da han hørte, hvem jeg var, virkede det stik modsat af, hvad det gjorde på pastor Heiberg: han
indbød mig yderst venligt til at komme og tale hos ham. Og jeg kom, og det blev
Indledningen til en så at sige uafbrudt række årlige besøg. Det blev nemlig snart sådan, så jeg hvert
efterår skulde tale 3 gange ved et stort 3 dages møde.
Anders Jørgensen var en dygtig mand og i mange måder en ejendommelig mand. Men vi var vel
egentlig af højst forskellig åndelig struktur. Alle der kændte os bægge forundrede sig særdeles over
dette forhold.
Men det blev nu således. A.J. satte ganske særlig pris på at høre mig tale. Og hvor meget jeg end til
tider blev ugleset og forkætret, det gjorde aldrig ham noget, han holdt altid fast på mig og tog mig
kraftigt i forsvar. Et bevis på den anseelse han nød var da også dette: Jeg var altså årlig hovedtaleren
ved skolens betydningsfuldeste møde. Nu var det naturligvis langt fra at deltagerne i det møde
forstod mig eller gav mig ret. Men de kom, og skaren voxede fra år til år. Det gamle mødehus blev
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for lille, og A.J. byggede et meget større. Snart var også det fuldt. Det kan kun forklares ved den
ubetingede tillid A.J. nød hos egnens befolkning.
I tider hvor snart det hele land vendt mig ryg, var det overordenlig betydningsfuldt og trøsteligt for
mig at vide: Men på Høng får du lov til at tale til en mængde mennesker. De forstår dig vel ikke så
nær alle sammen, men de sætter dig da heller ikke i ban.
Anders Jørgensen havde en udmærket kone Marie, som ganske delte sin mands tillid til mig og
forkærlighed for mig.
Valdemar Brücker
Hun stod mig vist egentlig ikke så lidt nærmere i åndelig forstand. Og hun vidste ikke alt det gode
hun vilde gøre mig. Så blev Høng virkelig som et hjem for mig, et asyl, som jeg altid tænkte på og
gæstede med største glæde.
Valdemar Brücker.”

Pastor Valdemar Brügger

Min farfar Eilif Jørgensen

Eilif Jørgensen vendte efter studieårene i København tilbage med kone og søn til Høng i 1913. Han
skulle fremover virke som lærer i naturfag, fysik og kemi samt matematik ved det nyetablerede
studenterkursus. Ejlif blev hilst af sine to brødre, Tormod og Johannes (henholdsvis cand. mag. i
historie og cand. theol.) med ordene: ”Så kunne du lige så godt være blevet smed!”
For humanisterne Tormod og Johannes var en matematiker og fysiker ikke at regne for andet end
en smed. Én som knap kunne anse sig selv for at være akademiker. Hans fag bestod jo kun i at regne,
måle og tælle. Det akademiske hovmod var udtalt hos "Høng-adelen"!
Johannes afgik ved døden i 1918 af den spanske syge. J. C. Jacobsen kom som nyuddannet cand.
mag. til Høng, hvor han fik overdraget den daglige ledelse af skolen. Han var leder på Høng
Studenterkursus i årene 1919 til 1922. Det har sikkert været et vanskeligt arbejde i denne
fasttømrede klan.
I 1922 vendte Ejlif Jørgensen med samt familien hjem til Høng efter årene på Aagaard Højskole, som
var endt med, at Aagaard Højskole måtte nedlægges. Det var sket af flere grunde, men nok mest på
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grund af modstanden mod Pastor Brücker, skolens grundlægger. Eilif Jørgensen overtog ved
tilbagekomsten i 1922 ledelsen af Høng Studenterkursus.
Tiden mindes af en student fra 1922 som en overgangstid, hvor eleverne var mere overladt til sig
selv end både før og efter. Skolen var dengang så præget af den grundtvigske højskole, at halvdelen
af litteraturtimerne omhandlede Grundtvigs skrifter og livsværk.
I 1928 flyttede Ejlif Jørgensen af familiemæssige grunde til Herning. Min farfar Ejlif Jørgensen fik
ansættelse ved Herning Gymnasium og familien bosatte sig i Smedegade 13.
Det fremgår af folketællingen fra 1930 at Troels og far (Anders) ikke var registreret på bopælen
dette år.

Præliminærkursus. På højskolen var der i 1902 blevet oprettet et såkaldt præliminærkursus, som
var toårigt og foregik i de forhåndenværende lokaler, hvor der nu var plads. Kurset var under ledelse
af Tormod Jørgensen, men efterhånden som Tormod måtte tage sig mere og mere af højskolen,
trådte broderen Johannes og hans kone Marie (den yngre) til og udvidede ydermere tilbuddene ved
i 1904 at oprette Høng Mellem- og Realskole. Selv om starten var tung og besværlig med et ringe
elevtal, så lykkedes det at få gang i både præliminærkurset og mellem- og realskolen med så stor en
succes, at man i 1909 kunne opføre en selvstændig realskolebygning og i 1913 føje en stor
beboelses- og økonomibygning til, og igen var det Johannes værk.
Men derefter kom sorgen til Høng højskole og til de aktiviteter, man efterhånden havde skabt
omkring den. I 1918 døde Johannes af den spanske syge, og Maria sad tilbage med sønnen Jørgen
Bent og med endnu et barn i vente, som kom til at bære navnet Johannes efter sin far.
Anders Dolleris, der var gift med Maries søster, Karen, overtog ledelsen, mens Marie, da hun var
kommet til kræfter, i 1920 købte Høng Privatskole og drev den til hun døde i 1920.
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Karen og Anders Dolleris, Moster og Onkel, som de kom til at hedde i familiekredsen, tog sig nu af
de to forældreløse drenge og gav dem et hjem, og efter Anders Dolleris’ død i 1948 førte Karen
Dolleris arbejdet videre til 1953, hvor Johannes overtog ledelsen frem til 1961.
Tormod Jørgensen og hans hustru Anna overtog ledelsen af højskolen i 1912, og fra 1914 forsøgte
han sig i øvrigt med endnu en nyskabelse, idet han, inspireret af Grundtvigs tanker om ”Skolen i
Soer”, oprettede en udvidet højskole ved siden af de almindelige sommer- og vinterskoler.
Skolen i Soer var Grundtvigs drøm og forslag. At man skulle oprette et folkeligt universitet for
borgerskabet og embedsmændene og folket, hvor man talte dansk og ikke latin, og hvor man blev
uddannet for livet og til livet. Skolen skulle ligge i Sorø på Sorø Akademi. Flere højskoler lod sig
inspirere af tanken og oprettede udvidede højskolekurser med henblik på optagelse på Skolen i Soer
- som aldrig blev til noget. Dansk oplysningsarbejde AOF, FOF og folkeuniversitetet med flere står i
gæld til tanken om Skolen i Soer.
Igennem årene fra 1872, hvor Anders Jørgensen og hans kone Maren fra Ørslev overtog Høng
højskole inklusive 4 kopper og 5½ elev, og frem til 1935, hvor højskolen blev solgt til De Sjællandske
Husmandsforeninger, voksede aktiviteterne omkring højskolen med friskole, privatskole 1898, Høng
præliminærkursus 1902, Høng Mellem- og realskole 1904, Høng Børnehjem 1891, Høng
Landbrugsskole 1903, Høng studenterkursus 1913 - alt sammen sat i værk af Anders Jørgensen
sammen ned de tre sønner Tormod, Johannes og Ejlif og nogle af pigerne, alt efterhånden som de
færdiggjorde deres uddannelse.
Maren Jørgensen fødte en søn den 26. maj 1873, men døde af barselsfeber den 5. juni 1873. Den
10. juni, da Maren blev begravet, blev sønnen døbt Johannes Kristian, men døde i 1878. Anders
Jørgensen giftede sig for anden gang i 1875 med Mette Marie Lumholt, som i 1878 fødte en søn, der
blev opkaldt efter den i februar døde halvbroder og derfor kom til at hedde Johannes.
I vinteren 1872—73 var der 29 karle på skolen mod 20 vinteren forud, og i den følgende sommer
var der 7 piger. Som medlærer havde Jørgensen fået den senere kendte folkemindesamler Jens
Kamp. Og så ikke at glemme Mette Marie, husets frue, Marie Jørgensen, som hun blev kaldt. Navnet
Mette brød hun sig ikke om.
Hans kone nummer to, Mette Marie, forestod i 40 år hele husholdningen og holdt meget andet i
gang og på plads. Hun var en berømt husmoder, som holdt et køkken, som trak mange til, både
elever som vidste, at det var det bedste spisested blandt højskoler, men også kommende
højskolehusmødre søgte læreplads i hendes køkken.
Hans Larsen (Hanse), Mette Maries barnebarn, hvis mor var Ragnhild, og hvis far var Lars Hansen
Larsen, skriver i sine erindringer, som foreligger udgivet på engelsk med titlen ”An Equilateral
Triangle”, lidt om sin mormor og en del om sin mor:
”Bedstemors evner som højskolemor var vidt berømte, specielt når det drejede sig om madlavning.
Ved det store vennemøde i Høng i 1939 priste en gammel rynket bondekone hende i en kort tale, og
jeg kan stadig høre hendes brede vestsjællandske accent, ganske som var det i går:
”Og venner, som hun kunne lave mad!”. Hendes indsats kan ikke overvurderes, hun var dygtig til alt,
hvad der hørte til at lede og styre en højskole. Dertil kom, at hun var klog og havde forstand på
mennesker.”
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Ifølge folketællingen 1901 boede der på matriklen 13 b Holbæk amt, Løve herred, Finderup sogn ud
over forstander Anders Jørgensen og dennes hustru Mette Marie Jørgensen, 1 lærer med hustru, 5
lærere, 3 tjenestekarle, 4 tjenestepiger, 9 plejebørn, 99 højskoleelever. Højskolen har muligvis haft
andre personer beskæftiget med bopæl på andre matrikler i Høng. På Højskolen var der i alt
registreret 123 personer.
I 1885-1886 under smedestrejken og smedelockouten herskede der stor arbejdsløshed og nød i
København, og Marie Jørgensen sendte sin ældste søn Tormod rundt for at samle gaver ind til de
københavnske arbejdere. Selv indrykkede hun i Sorø amtstidende den 16. marts under mærket ”En
moder” en opfordring til venlige landboere om at tage fattige københavnerbørn i huset et par
måneder, til den værste nød var overstået.
Tilslutningen var stor, så henved hundrede børn kom i pleje på Slagelseegnen. Selv tog hun ved den
lejlighed tre små københavnere i huset. De kom næste sommer igen som ”feriebørn”, og efter dem
fulgte senere deres yngre søskende igennem det meste af tyve år.
Nu var det nok ikke enhver ung piges drøm at komme på højskole for at slide med kødgryderne og
lære husholdning i stor skala. Der var også de andre med andre ønsker og drømme, som fandt
veninder og fællesskaber dér og som tog de store hatte på og vakte opmærksomhed i det lokale
miljø.

Min farmor Marie Jørgensen ses her sammen med piger og karle. Hun står bagest helt til højre.
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Højskolepigerne kunne vække opsigt i det lokale miljø. Var de forklædte bondepiger eller rigtige
døtre af byen?
Min farfar skrev en novelle, ”Forspil” kaldte han den, hvori han skildrer forholdet mellem
højskoleungdommen og den gamle ”bondeby”. Jeg ved ikke hvornår, han skrev den, men måske var
det de gange om somrene i Herning, hvor jeg kunne høre ham sidde og klapre på skrivemaskinen,
men ikke måtte forstyrre ham.
”Saadan en højskole bliver let sig selv nok i det daglige. Ligesaa aaben den synes for den fremmede,
der kommer langvejs fra, ligesaa afstængt kan den føles af den, der bor op til dens læbælte, men nu
engang ikke er groet ind i dens aand og væremaade. Det blev en verden for sig. Over den aartusinder
gamle bondebys rester mødtes to verdener, der var hinanden fremmede i sin og skind. Naar skolens
elever sommeraftener arm i arm drog syngende gennem gaderne, trak stationsbyen paa skulderen
og vrængede: ”Det er bare dem deroppefra højskolen! ” Man fandt dem uægte og komiske med
deres evige syngen og gladhjemssnak. Stationsbyen sang ikke, undtagen ved højtidelige lejligheder
- - og saa for Gud, Konge og Fædreland; eller naar man i godt lag havde faaet vel meget at drikke;
og saa var det i hvert fald ikke aandelige sange.
Men de deroppe bekymrede sig saa lidt om nederbyens mening. De kendte den simpelthen ikke. De
levede deres liv hen over hovedet paa dem dernede; slet ikke fjendtligt eller overlegent; man glemte
dem blot i det daglige, hvor man havde saa fuldt ud nok i sin egen særprægede verden. Det anede
nederbyen inderst inde; og derfra stammede deres uvilje. For værre end at bli set ned paa er det slet
ikke at bli set, naar man nu engang skal leve dør om dør.”
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Fra et postkort
Men tilbage til min far. Min far kunne blæse røgringe, fine runde, velformede røgringe. Den ene
efter den anden rullede de igennem luften. Smukt så det ud, og det tog alle med beundring første
gang de så ringene spadsere i rad og række, indtil de forsvandt i det rene ingenting.
Jeg tror, at alle vi børn opfattede, at far kom med nyhederne, annoncerede begivenheder, foreslog
hvad der kunne ske, havde hørt at, tænkte at det nok var på tide, skulle vi ikke? osv. Begivenhederne
var hans, derfor lyttede man til ham. Han var begivenhederne i huset, og man forventede, at
initiativet kom fra ham. Til forskel fra mor, som passede det derhjemme, altid var til stede, uden at
der knyttede sig nogen begivenheder til hende eller til det, hun foretog sig. Hun lavede mad og
passede hus og hjem. Børnene gik i byen og gjorde indkøbene, som de stod på sedlen. Mor
administrerede husholdningen ud fra de midler, der var til rådighed.
Vi var en familie med far og mor og fem børn, og i mange år, jeg husker ikke hvor mange, husede
familien yderligere en mormor.
Hele familien var fordelt i tre stuer og et kammer med en storslået udsigt ind over byen. Lejligheden
havde skrå vægge med skunke og dybe vindueskarme, og eftersom den var uden særlig isolering i
loft eller vægge, betød det, at lejligheden, der lå på anden sal, havde en slags fastlandsklima med
iskolde vintre og steghede somre.
I de dybe vindueskarme, der var henved en meter gange én tyve, lå der metalbakker med en dybde
på vel to centimeter fyldt op med små brune lecasten, der dannede jordbund for en meget varieret
plantevækst med kaktus og andre eksotiske vækster fra den store verden - potte ved potte. Man
skimter på billedet af mor husets telefon i baggrunden. Her stod man og telefonerede, mens man
så hen over urskoven og videre ind over byen.
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Min mor
I denne ”jungle” krævede det ikke megen fantasi at træffe på Tarzan såvel som Livingstone og
Stanley og senere dr. Albert Schweizer under akkompagnement af orgelmusik frembragt af husets
grammofon eller senere hen med hjælp fra den meget moderne, men ulyksalige wire-rekorder. Vi
var nok nogle af de første uden for professionelle kredse såsom Danmarks Radio og andre
lydteknikere og institutioner, der var i besiddelse af et sådant apparat - til stor undren for alle, som
fik den demonstreret og med forfærdelse fik lejlighed til at lytte til sig selv.
To ruller kørte en stålvire på halvtreds kilometer, forekom det mig, igennem et tonehoved, hvor tale
og musik blev lagret på ståltråden. Var man blevet betroet at passe maskineriet med henblik på at
optage en torsdagskoncert, vågede man over maskineriet, at ikke ståltråden knækkede. Skete det,
skulle man hurtigst muligt klippe ståltråden over og binde den sammen igen med et råbåndsknob,
mens man til sin rædsel så tråden vokse til et større og større bundt ståluld, som det kunne tage
timer at udrede og gøre brugeligt ved at binde det sammen med den øvrige wire.
Oh rædsel.
Fars hobby var at bygge radioer – og slutteligt konstruerede han en tolvrørs-super med push/pulludgang og meget andet raffineret, der nu engang lod sig lodde sammen.
Den boede i et indbygget klædeskab, et skunkskab, hvis der er noget, der hedder det. Den krævede
en stor transformator, som vi selv viklede, og som udviklede en del varme. Fra tid til anden blev det
for varmt for den inde i skabet, og det kunne ske, at der udvikledes en del røg, mens vi lyttede til
ældre dansemusik fra bror Kalles Kapel en mandag aften, hvor mormor var ”barnepige” og roen i
øvrigt havde sænket sig over hjemmet.
Men ellers var den god nok, tolvrørs-superen. Den kunne i de lykkeligste øjeblikke hjembringe
australske radioamatører på jagt efter ligesindede, og kunne til andre tider over Lyngby Radio
underholde os med sønderrivende ægteskabelige skænderier fra Oslobåden på natlig sejlads til
Norge, hvor manden var stukket af fra konen og havde elskerinden gemt i kahytten.
Jeg har ved flere lejligheder tænkt, at måske skulle far have været svagstrømsingeniør, han havde i
hvert fald stor interesse for faget!
I december 1946 blev der ifølge husholdningsregnskabet sat en stor antenne på skorstenen til en
pris af 55 kroner. Månedens dyreste indkøb. To mand ud gennem et tagvindue, men så lå verden os
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også åben. Jeg tror nok, at far havde spurgt om lov hos husejer arkitekt Kjelde. I hvert fald sad den
der en årrække, indtil den en dag blæste ned i en storm og gav en masse bøvl og ballade.
Mens krigen stod på var det småt med radiodele såsom radiorør, modstande og lignende, som var
nødvendige dele til opbygningen af radioer, men i årene efter krigen blev markedet fyldt med dele
- ikke mindst fra det amerikanske overskudsmarked, og små lækre rørtyper mv. blev kastet på
markedet og det blev gyldne tider for amatører.
Jeg fik da også bygget mig et krystalapparat, men kom ikke videre i den verden.

Men mor og far.
Hvordan var det nu?
Forskellen på de to, far og mor, var at far var synlig, mens mor på en måde var usynlig. I hjemmet i
det daglige og overfor børnene var hun kontakten, men hun lever i erindringen på en måde usynlig
som mor. En del af forklaringen er vel, at mor, vores mor, var hjemmegående. Hun kom ikke ud
blandt kollegaer, hun gik ikke på arbejde, hvad det så kunne have ført med sig af indtryk og
påvirkninger.
Far optrådte med korkoncerter i Odd Fellow Palæet, han var begivenheden, kjole og hvidt, eller var
det smoking? Men far var ikke ambitiøs, ikke ambitiøs nok efter fleres mening. For meget arbejde
med for ringe amatørkor skønt ofte med forbavsende gode anmeldelser i dagspressen. Han fik ikke
skrevet nogen ansøgninger om tjenestemandsstillinger ved bedre organistembeder. Han søgte ikke
at gøre sig bemærket ved store orgelkoncerter og gjorde ingen forsøg på at skabe sig et navn som
musiker. Trods det at far efter sigende var en god orgelspiller og nok kunne have haft et navn som
sådan.
Jeg har ladet mig fortælle, at domorganist Bangert ville have haft ham med ud på en orgelturné
efter hans eksamen, men at far ikke var med på den idé.
Mormor talte flere gange om den chance, det ville have været for en ung organist at være protegeret
af domorganisten i Roskilde. Hvad det kunne have ført til er ikke godt at vide. I stedet blev det et
organistembede ved den nye Advents Kirke, som de første år var et slags annex til Grøndalskirken,
og som holdt gudstjeneste i en barakkirke udstyret med et harmonium. Richard Randskov var præst
ved Grøndalskirken/Adventskirken. Han var gift med Gudrun, som var i familie med mormor.
Min far Anders Jørgensen havde fået organisteksamen fra det Kgl. Danske Musikkonservatorium i
en ung alder, måske da han var omkring 18 år. Han gik til eksamen som privatist forberedt af Emilius
Bangert, der var domorganist i Roskilde Domkirke.
Far boede på det tidspunkt hos sin faster Ragnhild og hendes mand professor Lars Hansen Larsen i
Roskilde, mens han studerede hos Bangert. Muligvis boede han også hos sin morfar Sophus
Bertelsen på Sveasvej på Frederiksberg, hvor hans tante Hilda Bertelsen også havde adresse. Hun
var pianist og var vist nok en slags repetitør for Mogens Wøldikes kor Palestrina, men døde i en ung
alder af lungebetændelse efter en sommertur til Bornholm.
Ragnhild og Lars Hansen havde to sønner Hanse og Espen. Hanse blev senere handelsattache i
Beirut, mens Espen blev gårdmand i Sperrestrup ved Ølstykke. Jeg har tjent hos Espen – passet hans
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grise og pløjet hans marker og hørt på, hvad han havde at fortælle. Og derom kan man læse i
afsnittet ”Sperrestrup” sidst i denne bog.
Da far var blevet organist, blev det besluttet, at han skulle tage til Høng og tage studentereksamen.
Hans far og farbrødre havde oprettet et studenterkursus ved siden af højskolen og børnehjemmet
og alt det andet, og her blev far sat på skolebænken. Det var nok en ny erfaring, han måtte gøre, for
han var jo privatist.
I Aagaard, hvor farfar og farmor i en årrække drev højskole, havde far gået i friskole og havde selv
bestemt, om det nu var i dag, han skulle i skole. Hvad angik hans organistuddannelse, var det kun
eksamen, han havde ulejliget konservatoriet med. Far var privatist alle sine dage!
Efter studentereksamen var det tanken, at han skulle studere musikvidenskab ved Københavns
Universitet, og han blev da også immatrikuleret, men der var ikke tid til studier. Jeg husker en dag,
hvor emnet var oppe til diskussion, og hvor det blev besluttet, at far skulle glemme drømmen om at
blive magister og ikke forny sit årskort.
Han har senere fortalt mig, at han følte, at han manglede en teoretisk baggrund, som konservatoriet
eller universitetet kunne have bibragt ham.

En digter. Julen 1833 var digteren Christian Winther inviteret til middag hos Emil Aarestrup i
doktorboligen på Algade i Nysted på Lolland. De var et lille selskab på seks samlet om det veldækkede
bord og efter middagen flyttede man ind i studerekammeret med tobak og cognac.
Aarestrup tog sine skriverier op af skuffen og læste op for det lille selskab, og Christian Winther blev
så begejstret for, hvad han hørte, at han opfordrede Aarestrup til at få digtene udgivet. Trods
Winthers vedholdende opfordringer skete det dog først i 1838.
Digtene var i tidens ånd: Smukke, romantiske, stemningsbilleder som også Christian Winther var
leveringsdygtig i, men iblandt denne samling af gammeldags romancer og traditionel lyrik fandt man
51 erotiske situationer, hvori Aarestrup trådte frem som tidens store erotiker i et helt moderne tilsnit.
Aarestrup, som var blevet ansat som læge på Lolland, giftede sig i 1827 med sin kusine Caroline
Aagaard, med hvem han levede i et lykkeligt ægteskab til sin død i 1856.
Undervejs havde han truffet Sophie Hansen, som en overgang var forlovet med vennen Christian
Winther. Hvor meget muse for Aarestrup hun skal have været skal være usagt, men Aarestrup blev
betaget af hende og skrev det kendte digt ”Der er en trolddom på din læbe” til hende eller inspireret
af hende. Retfærdigvis må man nok sige, at lægens muse livet igennem var hans hustru Caroline.

Nu sidder min far på skolebænken i Høng gymnasium en dag i 1933 og lytter til Einar Munks
gennemgang af Aarestrups digtning, da det lille digt om trolddommen på din læbe bliver nævnt og
måske reciteret. Inspireret af øjeblikket blev der ført noder ned på papir, og den lille melodi til
Aarestrups digt så dagens lys.
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Der er en trolddom på din læbe. Slutakkorden mangler, men skal være en C dur akkord.

Hvor er Dukke Peter?
Krigen var dagligdagen og dagligdagen var krigen.
Skyderier kunne pludseligt opstå, og så var det med at komme væk. Var der en bunker i nærheden
så søgte man derhen, ellers var det kældre og opgange man tyede til for at komme i sikkerhed. Jeg
mener at huske, at mor blev fanget i en sporvogn, så vidt jeg ved sammen med farbror Hemming,
på vej til fødeklinikken for at besøge Ilona, som lige havde født Klaus. Pludselig skød man fra højre
og venstre, og glasskårene regnede ned over de indespærrede stakler, der lå på gulvet i sporvognen.
Hemming flygtede og søgte skjul i en lyskasse med et stort gitter omkring ved det, som dengang var
Teknologisk Institut. Da skyderiet holdt op, fortsatte rejsen til fødeklinikken efter sigende.
Når man ofte færdedes i byen, som mormor og jeg gjorde, måtte man løbe for livet, hvis det var
nødvendigt. Det skete, men dog nok sjældent. Ofte var byen rolig, og livet gik sin vante gang med
normal sortbørs, stikkerlikvideringer og almindelig vold. Mange tyskere var trods alt venlige
mennesker, som nu, hvor de havde været så heldige at være kommet til landet, der flød med smør
og flæskesteg, og hvor fronten var forsvundet i flødeskum. Så var der jo ingen grund til at optræde
mere barske end nødvendigt.
Som nu dengang vi købte Dukke Peter.
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Der lå nogle tyske marinefartøjer nede ved det pakhus, hvor vi hentede kaffe, eller hvad det nu var,
der foregik inde hos Lauritsen, kaffegrossereren, hvad han nu hed og var. Altså et par marinefartøjer
lå ved kaj, og et par matroser stod ved rælingen og røg. Den ene af dem vinkede ad os, at vi skulle
komme nærmere, og nysgerrig, som man jo er, når fjendtlige matroser vinker ad én, så nærmede vi
os langsomt skibet. Matrosen, der havde vinket ad os, forsvandt ind i skibet og kom meget hurtigt
tilbage med en stor dukke, så stor som et to års barn, tror jeg. Den var in status nascendi og sort
som natten, altså uden tøj af nogen slags. Den så ud som om den havde været skjult i en kulbunke
igennem længere tid. En kæmpe dukke var det.
I dag ville vi sige af plastic, men jeg mener ikke, at plastic fandtes dengang, celluloid måske.
Sømanden rakte den frem imod os med den ene hånd og gjorde pengetegn, I ved hvordan, med den
anden hånd.
Mormor rystede på hovedet, men blev stående. Matrosen rystede ”barnet” og så sig forskræmt
omkring, om nogen skulle opdage, hvad han var i færd med.
Mormor, der tilsyneladende indså, at der skulle handles hurtigt, sådan husker jeg øjeblikket og
spændingen, tog nogle pengesedler op af pungen og gik nærmere skibet og rakte pengene til
matrosen, som greb dem og gav mormor dukken og forsvandt med samt kammeraten ind i skibet
gennem en oval dør, husker jeg.
Hvor meget Dukke Peter kostede, ved jeg ikke i dag, men han var igennem mange år et trofast
medlem af familien, men trods alt dog af fremmed herkomst. En tysker.
Vi viklede ham ind i tørklæder, men kunne ikke skjule for de fremmede blikke i sporvognen hjem, at
vi have været ude i noget, som nok ikke tålte dagens lys.
Dukke Peter, hvor er du henne?
Det er muligt at mor også var med ved denne tuskhandel. Jeg synes at kunne huske en slags
diskussion mellem mor og mormor vedrørende farligheden af det, vi var i færd med!

En sabotage?
En morgen var bagerforretningen på hjørnet af Thyvej og Bellahøjvej sprængt i luften. Jeg fandt
aldrig ud af, om det var fordi de bagte brød til tyskerne, og at det derfor var frihedskæmperne, der
havde lagt krudt til, eller det var schalburgtage som hævn for et eller andet, der var sket et eller
andet sted, og hvor hævnen nu skulle gå ud over vores morgenbrød.

Die Wehrmacht
Mit eneste virkelige møde med værnemagten forløb stille og roligt på en bænk i ejendommens gård
med byggeklodser og en smilende soldat, der havde sat sit våben fra sig og måske et øjeblik tænkte
på dem derhjemme, mens han med et smil søgte adgang til min leg. Men om aftenerne under dynen
forvandlede dagens begivenhed, sammen med min mors rysten og hendes tårefyldte øjne, sig til at
jeg endnu engang følte angsten for bomberne og flyene, der fyldte nattestilheden med deres
brummen på vej til Tyskland.
Luftalarm!
Krigens virkelighed var ikke mindst sirenernes hylen om natten.
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Sokker på og et tæppe omkring skuldrene og ned i kælderen. Her sad jeg og gloede på den store
røde brandøkse, der hang på væggen, mens jeg lyttede til antiluftskytsets bragen og den opblæste
underbos hektiske redegørelse for krigens gang.
Han var ikke nazist sådan som barberen med de langskaftede støvler på den anden side af gaden han som altid løftede én op på brættet, der var lagt over barberstolens armlæn, ved at gribe fat i
skridtet, så det gjorde ondt.
Nej, rigtig nazist var han ikke, han troede vel blot, de ville vinde krigen, og så var han bare almindeligt
bange, som mange var.
Men han elskede at vise den ene knytnæve frem helt op i næsen på én og ryste den og med brysk
stemme fortælle, at det var syv måneder på hospitalet, hvorefter den anden næve blev løftet højt
op og med en snærren fik navnet ”døden”.
Jo, jeg tror, at den modige maskinmester, der havde sejlet på alverdens have, inderst inde bar på en
stor angst ikke blot for konen, men for hvad der måtte komme, når de sejrede.
Han sneg sig op i kældernedgangen for at se lyskasterne, der søgte at fange flyene på nattehimlen,
som de passerede hen over os på vej til Tyskland for at bombe. Det krævede mod, og det havde han,
mente han, indtil han en nat fik ammunitionsrester fra antiluftskytset i hovedet og kom farende ind
i kælderen, som om en vis herre var i hælene på ham, hvad han sådan set også var.
Hvad bomberne kunne gøre, det havde jeg set sammen med mormor på Frederiksberg Allé, hvor
den Franske Skole var blevet knust til murbrokker, men Inga, vores halvkusine, var heldigvis blevet
reddet.
Jeg bar årene igennem på en frygtblandet foragt for den slagne fjende, der som spøgelser syntes
mig at være til stede alle steder, og i mange år tænkte jeg, om de tyskere jeg så i civil, at de måtte
være spioner.
Senere hilste jeg Montgomery velkommen på Rådhuspladsen, hvor jeg stod med min drengede
begejstring og spejdede efter ”ørkenrotterne”. Men rotterne var ikke med. Først sent, efter flere år,
gik det op for mig, hvordan det var fat med de der ”ørkenrotter”.
Monty var min helt og ”vor frelser”, her gjaldt kirkens ord. Messias - ingen diskussion om det - og
jeg vinkede til ham!
Og så var krigen slut!
Jeg havde ønsket mig en Royal Air Force hue, men kendte ingen, der ville strikke én!
4. maj om aftenen var et vanvid af galninge, der råbte og drak og kravlede rundt på sporvognene.
Linje 2 var besat på taget, og man kom krudt i skinnerne, så det knaldede og bragede, når
sporvognene kom rullende under larm og skrålen. Alle var som gale. Jeg var næsten fem år og
forstod så godt som ingen ting, jo krigen var slut, der var fred, råbte de og drak af flaskerne, så det
flød ned af deres frakker. Men hvad betød det? Fred!

Pakhusene
Hvad vi skulle på Langelinie, ved jeg stadig ikke, men vi var ikke alene om at gå langs gitterhegnet
og skæve ind til Frihavnens pakhusområde, hvor man havde placeret i hundredvis af flygtninge.
Om det var fornemmelsen af magt, der greb de spadserende borgere, ved jeg ikke, men følelsen var
nærliggende efter fem års ydmygelse.
At se dem i al deres ynkelighed. Jeg brød mig ikke om det.

36

Talte ikke om det. Ville ikke tale om det. Hvorfor ikke?
Tja!
Når man hjemme spurgte, hvor jeg havde været henne med mormor, krøb jeg udenom.
I byen – flere steder – hvad kom det dem ved? Nu, når jeg senere tænker over det, så var det vel
følelserne ved oplevelsen, jeg søgte at beskytte? Jeg skammede mig måske.
Jeg fortalte heller ikke om al den sortbørshandel og bytten rationeringsmærker og andre
ulovligheder, vi foretog os på spændende byture, og jeg sagde ikke noget om flygtningene, jeg havde
set bag hegnet. Jeg vidste i øvrigt heller ikke, hvad jeg skulle mene og sige. Det var så underligt at se
mennesker på den måde. Men jeg vidste jo godt, at de var fjenden.
Og mormor sagde heller ikke noget.
Og nede i havnen lå et skib, en damper, som manglede hele den bageste del, man sagde, den var
minesprængt og havde haft flygtninge med ombord. Hvad var der sket med dem?
Det er billederne af børnenes ansigter og bedende hænder, der rakte gennem hegnet ind til
Frihavnen, der har fulgt mig siden. Hvem var de? Hvorfor var de her? Hvem havde lukket dem inde
i de store pakhuse?

Fotokunst
Ak ja, det var nu tidens stil, 1950ernes største bidrag til fotokunsten, ”Stella Nova”, og
forretningen lå på Sallingvej. Vil I have nummeret? Det var nummer 68. Og så kunne fotografen
finde på at stille billedet ud i vinduet, så alle kunne komme forbi og beglo organistens store
børneflok.
Jeg hadede det! Men altså sådan var det i 50erne, det var på mange måder nogle frygtelige år.
Frihed, hvor var du, gemte du dig i krigens skygge? Jeg fandt, det var et skrækkeligt tiår.
Konstant åndenød bød det på, ikke andet.

1951: Bente, Karen, Svend Morsing, Mads-Bjørn, Karsten Ib. Her måtte man gerne smile.
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Qlummen
Jeg skrev en Qlumme til Nansensbladet i 2004. Det havde jeg gjort i månedsvis igennem et års tid
og muntret mig med det. Den jeg tænker på, handlede om 1950erne, som jeg stadig havde i klar
erindring.
Min ungdom i halvtredserne er blevet til en krønike, der som israelitterne i ørkenen danser omkring
det fjernsyn, som i dag - hvor det har fået guddommelig status - godt må bilde alle os talentløse ind,
at vi er stjerne for en aften, men ikke må så meget som antyde, at socialdemokratiet skabte
velfærdsstaten med alle dens gerninger og alt dens væsen, for vi skal hygge os med halvtredserne.
Og så var halvtredserne, hvor man på godt og ondt genoptog livet efter krigen, ikke nogen dans, der
er værd at nævne endsige mindes. Livet var rigtigt eller forkert - andet fandtes ikke. Depressionen
fra mellemkrigsårene med arbejdsløshed og tuberkulose blev nu yderligere forstærket med polio og
kommunistforskrækkelse, varemangel og autoriteter. Moralsk oprustning, hvis sataniske ledere ikke
vidste, hvilket ben de skulle stå på for at få mennesker til at bryde sammen under tilståelse af deres
synder, hærgede landet, og blev ved middagsbordet efterfulgt af den evige snak om, at man skulle
se at blive til noget, få en uddannelse og en stilling med pension. For man ville vel ikke ende som
bohème? En betegnelse, der var så skændig, at man måtte lukke øjnene, når man sagde ordet - og
ørerne med for den sags skyld – de spillede nemlig negermusik og gik i islandsk trøje, disse
unævnelige personer.
Alt imens vandrede Arbejdsløshedsspøgelset grinende rundt i gaderne og lettede på hatten, når det
mødte krigsspøgelset med atombomben under armen.
Og sex!
Jamen Herre du milde Skaber, man rystede over hele kroppen, ikke af seksuel ophidselse (ordet
liderlighed er strøget af hensyn til sundhedsminister Lasse Lille Løkke Rasmussen), men af angst, for
man fik kønssygdomme, hvis man stjal et kys i porten, og det var sikkert og vist, at onani ville
medføre rygmarvstæring.
Og angsten for ”at skulle ha’ en unge” – ja, jeg har aldrig set så megen elendighed, som når det
skete, og så var det lige meget, om det endte en aften på køkkenbordet eller det unge par måtte
slæbes igennem en moralsk fordømmelse, der var at ligne med spedalskhed.
Ungdommens uvidenhed om det seksuelle gav plads for de særeste forestillinger og mange tårer og
kunne være et helvede af moralsk undertrykkelse og dumhed.
Halvtredserne var ikke nogen dans på roser endsige omkring fjernsynet. Det var en tid, hvor
menneskene var bekymrede for dagligdagen og usikre på fremtiden men uden at vide det var
begyndt på en lang, lang vandring frem mod 68.

Karameller
Det har altid været mig en kær opgave, når lejlighed bød sig, at kaste glans over begivenheder,
som jeg mente havde fortjent det.
Jeg har vel været otte år gammel, måske lidt mere, da jeg gik med min far til bryllup i nabokirken.
Det var en yndet bryllupskirke, der med sin store udvendige trappe dannede en imponerende
kulisse for et brudepar, der langsomt skred ned af trappen under hyldest og jubel.
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Organisten var blind, men dygtig ved sit orgel, men Bryllupsmarchen, den noksom berømte
bryllupsmarch af Mendelsohn-Bartholdy, havde han ikke fået lært, så min far blev tilkaldt, når der
var brug for det. Det var der efter mors regnskabsbog at dømme den 14/11-48, hvor der står anført
som indtægt: ”Vikar betalt kr. 10”. Nu kan der være tale om, at pengene er kommet ind på den
anførte dato, men stammer fra et andet vikariat på en anden dato, hvad vi må se som en mulighed,
hvis det ikke var fordi, der seks poster ovenfor i regnskabet står at læse: Karameller (FAR) 1,45.
Herved forekommer det mig sandsynligt, at begivenheden fandt sted på den anførte dato, og at
betalingen er faldet på selve dagen, hvad den almindeligvis gjorde.
Historien er nu denne, at på vej til kirke den 14. november 1948, hvor brylluppet skulle finde sted,
kom far og jeg forbi den lille slikbutik, som netop den dag gjorde sig rigtigt til i flødekarameller, hvad
der som oftest var en velkommen præmiering for os børn efter en dags god opførsel før aftenens
tandbørstning.
Jeg bar den indkøbte skat i min jakkelomme, måske var der ti, måske var der femten, hånden holdt
fast om posen.
Orglet stod på et pulpitur over kirkens udgang og var forsynet med et lille kort grønt gardin på
messingstænger, øverst. Jeg havde flere gange leget en slags dukketeater med et par klemmer, og
hvad lommerne nu ellers rummede den dag.
Præsten var længe om det.
En otte-ni karamellers tid varede det inklusive udglatningen af det smukke sølvpapir, der nu lå side
ved side lige netop skjult under det grønne gardin, og mens Mendelsohn-Bartholdy bruste under
hvælvingerne og brudeparret i stormende lykke bevægede sig ned ad kirkegulvet og lige netop var
ved at komme under orglet, pustede jeg, så sølvpapir dalede ned over de unge mennesker som en
hyldest og lykønskning. Et forskud på deres sølvbryllup, måske.
Historien ender ikke her, men der er ingen grund til at gøre mere ud af den sag.

Absolution
Iøvrigt var jeg takket være min mormor en flittig kirkegænger. Vi sad søndag efter søndag på løse
klapstole bagest i kirken ved siden af hylden med salmebøger lidt tilbagetrukket fra menigheden,
der sad på bænkerækkerne af lys bøg med fletsæde. Vi sad, som var vi en slags medarbejdere med
særlig status, og mange gik lidt ærbødigt nikkende forbi os, når de forlod kirken på vej hen for at
give hånd til præsten og takke for ordet.
Mormor beholdt altid hatten med slør på under gudstjenesten, frem til vi kom til altergangen, lige
som hun overhovedet altid havde hatten på ude og inde alle steder, her og der.
Ganske som i dag, hvor kasketten sidder som limet fast, var det tilfældet med hatten om søndagen
i kirken, men ved altergangen, hvor ordene ”Dette er Jesu legeme og blod” lød, lå hatten tilbage på
stolesædet, mens hun med resten af nadvergæsterne besøgte Herrens bord i dyb ærbødighed.
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Adventskirken

Min mormor, Martha Marie Johanne Jacobsen født Morsing, kendte nemlig godt til ærbødighed,
men når min mor pålagde mig at være ydmyg, hvad hun ofte gjorde, så var det ikke, hvad mormor
forstod ved ærbødighed. Ydmyghed var for tjenestepiger og gårdskarle. Næh, hun havde ikke gået i
skole med mælkedrenge, og hun vidste nok, hvem hun skyldte ærbødighed.
Vor Herre, som hersker over liv og død og Danmarks Konge, som var konge af Guds nåde, dem viste
hun som ærligt kristenmenneske og gammel københavner dyb ærbødighed. Alle andre måtte kende
deres plads, og gjorde de ikke det, men satte næsen i sky og talte frækt igen, blev de nedstirret, og
der blev knejset og set strengt på den formastelige igennem sløret, og vedkommende blev sat på
plads med et ”LILLE DE, VIL DE VÆRE SÅ VENLIG”.
Men altergangen var for de bodfærdige, som ønskede absolution – fælles absolution – hvor præsten
før selve altergangen løftede hænderne med ordene ”Så sandt I af hjertet angrer jeres synder og
henflyr til Jesu Kristi nåde, så kan jeg på mit hellige embedes vegne tilsige jer alle jeres synders nådige
forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.” Derefter gik man over til selve
nadverhandlingen med brødet og vinen.
Kirkegængere, som ikke ønskede at deltage i nadveren og absolutionen, havde forladt kirken efter
prædiken, så det kun var altergæsterne, der var tilbage.
På min klapstol, ensomt tilbage i kirken ved salmebogshylden, havde jeg overværet omtalte
absolution søndag efter søndag og var ret imponeret over de flotte, manende ord, som jeg ikke
forstod noget af, men som jeg klart kunne fornemme var alvorlige, og som beherskede situationen
og den lille flok, der var samlet oppe ved alteret under præstens ledelse, som, så vidt jeg ellers
kendte ham, ikke plejede at herske over ret meget her i verden, konen inklusive.
Jeg lærte hurtigt ordene udenad og sagde dem stille inde i mig selv samtidig med præsten, mens jeg
dansede dem med små bevægelser med fødderne.
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Det var magiske ord, og de virkede!
Det var ord, der kunne bruges, og det blev de.
Gang på gang har de hjulpet mig som en trylleformular i en snæver vending, når det brændte på, og
overmagten var for stor, og flugt var umulig, og det trak op til ubehageligheder, så lød det stille i
mig: ”Så sandt I af hjertet angrer osv.”
Det værste her i verden er at være målløs, ikke at have ord at sige.
Det havde jeg nu takket være en flittig kirkegang.

Barnedåb
Ikke uden mange overvejelser kom farmor og farfar afsted til barnedåb i København den 18. oktober
1942 med toget fra Herning over Odense, hvor de fik hilst på datteren Thea, min faster, som boede
i Odense og var begyndt et biblioteksliv der, og som var mødt op på stationen nu toget til København
kom forbi. Det var på den tid en lang tur med toget fra Herning over Langå til København. Som farfar
skriver i et andet brev, så kunne man, hvis man tog det tidlige morgentog i Herning, være i
København kl. 18.
På den lange togtur kunne man, under opsyn af voksne, tilbringe en tid på den åbne bagperron, som
med en gitterlåge blev anvendt ved på- og afstigning. Stod man her og lod sig beruse frydefuldt af
farten, og lod vinden gribe i tøj og hår, så kunne man se landskabet fare forbi, nærved med
svimlende fart, længere væk langsomt og adstadigt, for næsten at stå stille derude, hvor jord og
himmel mødtes. Det gav mig anledning til nogle betragtninger, som jeg senere fik sat navn på, men
som til alle tider har forekommet mig ejendommelige, og som også i dag gør mig usikker, sådan som
fænomenet går under betegnelsen relativitetsteorien.
Er alt sådan relativt?
På WC gik man helst ikke under togturen. Indretningen var uhyggelig og alt for direkte med et åbent
kig ned til banelegemet, som for forbi under én.
Til den lange togtur, som kostede en del penge, kom, at farfar var plaget af bronkitis, og at de skulle
finde et sted at bo. Måske på Bellahøjvej hos os, måske hos Anna og Tormod i Brønshøj, men det
var Bentes barnedåb det gjaldt, så alle forhindringer blev ryddet af vejen.
Jeg har ikke selv nogen erindring om Bentes barnedåb, men jeg mener, at følgende skal med:
Først har vi startpengene som ifølge regningen fra Kommunehospitalet beløb sig til kr. 50 for de 10
dages (22/7-31/7) ”Kur og Pleje”.
En nødvendig udgift for at Bente kunne vænne sig til verden, eller var det for at verden kunne vænne
sig til Bente?
Karen kostede for 14 dage kr. 70, men med Sygekassebidrag på kr. 42 blev udgiften kr. 28, mens
Karsten for de 12 dage kostede kr. 60 og Svend for 10 dage kostede kr. 50 på Sct. Josephs Hospital.
For Karsten og Svend var der ikke noget bidrag fra Sygekassen.
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Om begivenheden skriver farmor:
Herning d. 25/10 42
Kæreste lille Thea!
Men nu skal Du ellers høre lidt om vores Tur. - Vi havde en vældig hyggelig Søndag. Barnedåben var
Kl. 10 og jeg syntes den var saa hyggelig, Kirken var stuvende Fuld, og Daaben var lige før
Gudstjenesten, Anders Drenge sang kønt, og Randskov holdt en pæn lille personlig Tale; Tormod og
Anna og Far og jeg Faddere, vi var 14 Voksne og 4 Børn til Middagen som var lige efter Daaben og
Gudstjenesten, og den stod paa Flæskesteg (med) Rødkaal (hvorfra) og Is, Sauterne og Madeira, og
det smagte alt sammen dejligt, senere fik vi Kaffe og hjemmebagt Lagkage og den lille Pige fik en
Masse Gaver, Ske fra os, Spare(kasse ?) med 20 kr. fra Tormods 10 Kr. et Sted fra, 1 Ske et sted fra,
Hemming og Ilona gav hende en yndig lille Vællingskaal og Ske af Staal, Kamma og Georg en
”Perlekrans” af 25 Øre (10 Kr.) saa fik hun en del Tøj og Blomster, og Anders og Nete fik en pragtfuld
Blomsterkurv fra Menigheden hun fik et kors af Tante Dagmar magen til dit, og saa havde vi en
vældig hyggelig dag sammen.
Mandag Eftermiddag kom Ragnhild og Lars Hansen og Frida til Kaffe, og sludren gik. Tirsdag var
Nete, Børnene og jeg en Tur inde i Byen om Formiddagen og spiste Frokost der med Anders om
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Eftermiddagen og til Middag, var vi alle på Markvej; Onsdag var vi (Far og Jeg) til Frokost hos
Tormods. Torsdag Formiddag havde Kamma indbudt mig til Frokost hos Havemann, og vi havde det
saa hyggeligt, vi var saa paa Kirkegaarden og saa tog jeg ud til Fru Frank, hvor vi alle var mødtes til
Kaffe og Middag. – Far var jo til Møder og der var Hemming med de to første dage, da han havde
ferie. Aftnerne var vi altid hjemme, da Far ikke turde færdes sent ude, og Henning og Ilona var der
og Kamma og Georg. Troels var jo derinde, men rejste Søndag Aften. Han var desværre i lidt trykket
Humør, han havde vist søgt flere Pladser, men ikke faaet nogen, det er altid saa trist, naar han ser
sort paa det, saa føler han sig stødt ud af det hele, Elna havde endnu ingen Plads faaet i Slagelse,
men nu havde de selv averteret. Jeg havde Indtryk af, at Anders er meget afholdt i Menigheden, og
de venter jo han bliver konstitueret i Embedet med Løn fr Okt., ogsaa fast ansat fra Nytaar, han har
jo en Masse Elever (ca. 40) og maa stadig sige nej til mange Forespørgsler, saa han slider vældig i
det, ja for meget, for han har aldrig fri. De har købt sig en dobbelt Ottoman, og har indrettet
Soveværelset som Stue, og det har jo givet god Plads for Børnene at tumle i. Det er nogle søde Børn
(Karen og Mads-Bjørn) og lille Bente er henrivende, og en god lille Pige, saa det var dejligt at se
Anders og Nete saa glade og forhaabningsfulde for Fremtiden.
Din Mor
”Rolleliste”
Tormod, Ejlif (farfar), Ragnhild og Frida var søskende. Første generation. Ragnhild var gift med Lars
Hansen.
Anders, Troels, Hemming var søskende. Anden generation.
Anders var gift med Nete. Troels var gift med Elna. Hemming var gift med Illona.
Soffy og Kamma var søskende. Soffy var gift med Ejlif. Kamma var gift med Georg.
Farmor skriver i sit brev 25/10 til Thea, at efter dåben og gudstjenesten blev der serveret Flæskesteg
(og) rødkål, hvorpå følger en parentes, hvori der står (hvorfra).
Mormor (Martha Jacobsen) er ikke nævnt blandt deltagerne i barnedåben eller gudstjenesten og
optræder heller ikke med nogen gave, men var selvfølgelig med.
Jeg gætter, at slagter Michelsen (på Sallingvej), som var i besiddelse af det rette kristne sindelag og
den rette nationale ånd, har ladet sig overtale til diskret at levere Fru Jakobsen, som på alle måder
var ham en god kunde og leverandør af diverse, en flæskesteg til 14 voksne og 4 børn! Men det
vidste farmor selvfølgelig ikke noget om hverken før eller efter. Deraf spørgsmålet i parentesen.

”Plys og Papegøjer”
Vi besøgte ofte en ældre dame i Sct. Pauls-kvarteret, mormor og jeg. Frøken Jensen hed hun, og var
hun. Det var ofte en længere fodtur ud gennem byen østpå ad Adelgade eller Kronprinsessegade
eller måske ad Store Kongensgade - det afhang af, hvor vi kom fra, hvilken del af byen vi havde
besøgt, og hvilke ærinder vi havde været ude i. Almindeligvis kørte vi med sporvogn så langt en
omstigning rakte, i afstand og i tid. Den skulle helst være klippet af konduktøren sådan fem over hel,
så rakte den til kvart over hel næste hele klokkeslæt. På den måde kunne man få en timebillet til at
række næsten fem kvarter. Men derudover gik vi meget lange ture fra den ene ende af byen til den
anden.
Frøken Jensen var mager og grå med tynde, kolde fingre og tyndt, gråt hår, som ganske svarede til
de hekse, jeg kendte. Uden smil bød hun på tørre småkager og sagde ”værsgo” med en lidt pibende
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stemme, som var det med beklagelse, hun bød, og med en endnu større beklagelse hun så én tage
en kage fra fadet.
Men de kunne godt sammen, min mormor og frøken Jensen. De passiarede og nikkede forstående
til alt, hvad der blev sagt og lod forargelsen få fuldt løb, når det var nødvendigt.
Hun var frøken og hadede mænd - endog præster - og boede i en klunkelejlighed på 2. sal i en mørk
opgang i Sct. Paulsgade, hvor trappelyset ofte var i stykker. Her boede hun bag en rusten dørklokke,
hvor hun efter at have spurgt, hvem man var, lindede lidt på døren, og lod én komme ind af en
halvåben dør. Hun havde en lotterikollektion og kunne dermed forny lotterisedler - måske for nu at
have et svar, hvis man skulle finde på at spørge, hvad hun fik tiden til at gå med.
Hun havde en lejer, en lille, tæt fiskerenke fra Frederikshavn, som talte dialekten ubeskåret og lød
navnet fru Christiansen og som, efter hvad frøken Jensen påstod, arbejdede for en hemmelig
organisation og altid lyttede ved døren. Jo!
Derfor foregik så godt som al samtale hviskende, hvilket gav vores besøg hos frøken Jensen en
karakter af noget mystisk, noget uvirkeligt.
Som nu historien om fru Olsens – det hed hun, Fru Olsens i Rantzausgade - hvis datter skulle rejse
med toget til Paris for at blive gift, formodentligt med en franskmand, men som undervejs
forelskede sig i sovevognskonduktøren og nu skulle giftes med ham, og nok kunne bruge nogle
kaffemærker, fru Olsens, til brylluppet.
Som et ægte klunkehjem med portierer og klunker og piedestaler og kvaster og tunge gardiner og
puder og tykke tæpper og lyseduge, som var det sengetæpper, var frøken Jensens hjem som skabt
til at være central for alverdens lyssky aktiviteter, som mormor og jeg brugte timer og dage på at
føre ud i livet i en by, som manglede alt, og som godt kunne bruge et par foretagsomme damer, som
nød krigen på deres egen måde.
Krigen havde flere sider - ja mange sider, lærte man.
Alt, hvad der blev sagt og fortalt her blandt klunker og nips, var ren sladder, tror jeg, men det var
nyttigt at få forstand af, og hvor lærte man i øvrigt verden at kende? Så vi bragte bud hvorhen det
skulle være. Vi handlede lidt rationeringsmærker, kaffe og sukker med mere. Byttede det ene for
det andet og omvendt. Vi kom omkring. Jo, krigen var en tid, hvor man måtte være driftig.
Rationeringsmærker hentede vi på Katrinedalsskolen, jeg husker det, som var vi nede og stå i kø helt
ud i skolegården ikke hver måned, men måske hvert kvartal.
Rationeringsmærker var et underligt, alternativt økonomisk system, som til tider var mere
betydningsfuldt end penge, eller måske skulle man sige, at det var det, som gjorde penge
anvendelige.
Som det fremgår af de viste rationeringsmærker var der rationering af sukker og kaffe frem til 1952.
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Spioner?
I Toldbodgade med indgang fra havnesiden lå et gammelt pakhus i røde sten.
Gik man op af en slidt og ret træt trætrappe, kom man ind på et lager, hvor der stod en disk og lå
nogle gamle sække og andet forskelligt, som ikke kunne bestemmes nærmere på grund af den
dårlige belysning.
Laursen eller Lauritzen eller noget i den retning hed manden i den brune kittel og den hvide flip.
Han kom ind, når dørklokken gav lyd. Jeg husker som sagt ikke, hvad han hed, men de kendte
hinanden, mormor og manden, det var klart. Der var en slags tyst fortrolighed i den måde, der blev
sagt goddag på, og sådan som samtalen mere hviskende end talt blev videreført på.
”Goddag fru Jacobsen” nikkede han og nærmede sig disken med små skridt. Vi blev altid budt
velkommen meget venligt, høfligt er nok det bedste ord, og jeg fik bolsjer fra bolsjedåsen med
blomsterbilleder på.
”Hvad kan jeg gøre for dem i dag, fru Jacobsen?” spurgte han, mens han fejede nogle kaffebønner
fra en lille dåse ned i en pose. Dåsen havde han haft under armen, da han kom ind fra lokalet ved
siden af, og dåsen og posen stod nu ved siden af hinanden på disken imellem mormor og Lauritzen,
eller hvad manden nu hed.

45

Mormor sagde noget til manden, som jeg ikke kunne høre, og manden nikkede og lagde brillerne på
disken ved siden af den lille seddel, mormor diskret havde lagt på disken, men stadig skjulte
halvdelen af med hånden.
Hvad de videre talte om, forstod jeg ikke, kunne ikke høre, hvad det drejede sig om, men var i øvrigt
også mere optaget af bolsjedåsen.
Nogle lyse bønner blev taget fra en slunken sæk, som var blevet hentet fra rummet inde ved siden
af, og hældt i nogle poser med forskellige julebilleder, hvorefter besøget sluttede med, at vi drog
afsted med et pænt farvel bærende på flere mindre pakker, ja jeg husker det, som vi var temmelig
belæsset med mindre pakker med snore og bærepinde.
Nu er det svært at afgøre, hvad der er ægte erindringer, erindringer om en virkelighed, som man
mener var engang, og så på den anden side hvad der er senere tiders formodninger om, hvad det
var, man oplevede dengang, og som man så senere har tolket ind i tiden. Man mener måske at
kunne huske, at det måtte være på den og den måde, men intet er sikkert. Var hun, frk. Jensen, som
jeg har troet i mange år, en central for information af forskellig slags, og var det informationer, vi
solgte for kaffe i pakhuset i Toldbodgade? Jeg vil selvfølgelig gerne opfatte det på den måde, men
det er måske mere ønsketænkning, end det er virkelige erindringer.
Mormor var nok ingen Mata Hari, selv om jeg gerne dengang havde set, at det forholdt sig sådan,
og at Lauritzen, eller hvad han nu hed, var andet og mere en blot en kaffehandler, der havde bønner
tilbage fra de gode tider og brugte dem på det bedste.

Negre
Ville man have at vide om både dette og hint, måtte man lytte, hvor mulighed gaves.
Som blind passager sad jeg flere gange under det store bord i dagligstuen skjult af tidligere
generationers vældige kaffeduge, mens jeg havde den ene arm omkring bordbenet i midten og med
store ører tilegnede mig viden om denne verden.
Der var middag hos moster Kamma og onkel Georg på Markvej i Bakkehusene. Hvis lejlighed bød
sig, hvilket var en afgørelse jeg traf hen mod slutningen af måltidet, så skyndte jeg mig, når jeg
fornemmede at enden var nær, at sige tak for mad og at forsvinde ud i gangen og ind i køkkenet og
videre ind i dagligstuen, mens skramlen af stole forkyndte, at selskabet var på vej ind i dagligstuen,
og at samtalen i øvrigt nok ville fortsætte derinde med samme emne under kaffen.
Onkel Svend, der var gift med min fars moster Else, og derved var svoger til værtinden, havde
sammen med sin hustru moster Else været på en rejse til USA og deltaget i en eller anden
konference. Svend og Else havde tidligere før krigen været på Grønland, hvor onkel Svend, som vi
uretmæssigt kaldte ham, havde været læge i en årrække.
Grønlandsopholdet havde ført til, at Svend og Else adopterede en grønlandsk dreng, der hed Lars,
som var en rigtig grønlænderdreng af natur og ydre. Han fik en fiskeruddannelse i Esbjerg og vendte
senere tilbage til Grønland og blev medarbejder ved Grønlands Radio. Han optrådte gerne med en
rigtig trommedans i ægte grønlænderbeklædning med nøgen overkrop og kraftig stemmeføring.
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En aften efter en forestilling i DR Radio TV kom han hjem til os på Bellahøjvej og gav en trommedans
til bedste til alles overraskelse og enkeltes forfærdelse. Dagen efter måtte naboer og andre i
ejendommen have at vide, hvad der var sket aftenen før. Og om vi var kommet til skade.

Moster Kamma

Else og Svends bryllup i Høng 1935
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Efter krigen arbejdede onkel Svend i Tyskland og på Ceylon for Røde Kors med vaccineringsopgaver,
og ind imellem havde han været læge med praksis i Silkeborg med stor have og fiskedam, som det
lykkedes mig at falde i.
Og så var onkel Svend i øvrigt en autoritet i familien.
Onkel Svend og moster Else var nu kommet hjem med M/S BATORY fra USA og havde bananer med,
som på rejsen var blevet lidt sorte og desuden ikke smagte særlig godt.
Diskussionen var ivrig ved middagen og fortsatte højlydt over kaffekopperne, man både lyttede og
argumenterede.
Det handlede om negre, sorte negre, om de bænke, de ikke måtte sidde på og de døre, de ikke måtte
gå ind af.
Ja, man havde da godt hørt om det der raceproblem. At det var hvide for sig og sorte for sig, og at
der fra tid til anden var raceuroligheder. Man kaldte det amerikanske samfund en smeltedigel, men
hvad mente man, og ville det fortsætte?
Man kendte lidt til forholdene, troede man da nok. Man havde hørt om, hvordan det var, men nu
kom Svend og Else jo direkte derovrefra, så spørgsmålet lød til sidst, nu hvor klokken var blevet
mange, og vi skal jo op i morgen: ”Fortæl os nu, er det så slemt, som onde tunger siger?”
Onkel Georg, der var gift med Elses søster, Kamma, husets værtinde, kendte godt til, hvordan verden
så ud.
Han havde i en længere årrække været ansat i danske firmaer i Rusland, men måtte, efter hvad
historien fortalte, under revolutionen i 1917 flygte østpå under stor dramatik, hvor han undervejs,
da han til alt held var en dygtig violinist, uddannet på Det kongelige danske Musikkonservatorium,
efter sigende havde skjult sig i en strygekvartet, der holdt prøveaften, hvorved han havde reddet sit
kapitalistiske liv for endelig at have afsluttet Odysséen ved at flygte østover til Stillehavet med de
røde i hælene.
Sådan er det blevet mig fortalt, men jeg ved ikke, hvad jeg skal tro! Så det gør jeg.
Georg, der var ansat som prokurist i His Masters Voice, var ikke sikker på, om ikke også vi, her i
landet, kendte til forskel på folk, når alt kom til alt. Men hans forsigtige synspunkt, for han var en
forsigtig mand, vandt ingen tilslutning, og under kaffen og lidt senere cognacen, fik selskabet hurtigt,
men under højrøstet tale i munden på hinanden, fastslået, at den form for behandling, som de sorte
fik i USA, aldrig ville kunne finde sted i Danmark, her hvor vi havde Aksel Schiøtz og Karl Bjarnhof,
vort kulturelle, nationale værn mod alt, hvad der kunne ”flyve over hegnet”.
Men der var jo den der forfærdelige negermusik, det dér jazz. Jo, tingene havde måske nok alligevel
sine årsager. Sporede man lidt usikkerhed hos amerikafarerne, eller er det mig, der husker forkert?
Og lille Elna gøs og rystede med armene og stammede, uden at nogen fandt ud af, om hun var med
eller mod negerne.
Sådan voksede min viden om verden og dens mennesker, som jeg sad dér krøbet sammen som en
Quasimodo under det store mahognibord i den lave stue med kakkelovn.
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Natpotten
Stedet, Markvej 23, med ferskner op ad muren - de blev sjældent modne - og med den spinkle
jernbue over lågen, som nok var tiltænkt en ranke fuld af små roser, men som med den beskedne
krans af vedbend nøjedes med at udtrykke, at her boede der folk, som nok vidste, men ikke lige
havde nået!
Moster Kamma, som bar døbenavnet Karen Margrethe og som kunne finde på at underskrive sig
Kams, var en travl børnehavedame, klogt iagttagende hvad der var værd at observere, og
interesseret i at høre alt, hvad der blev sagt fra nært og fjernt for eventuelt at kunne bringe det
videre når og hvis, det blev nødvendigt.
Vi kom der meget og gerne, og moster Kamma tog mig engang med i en børnehave, så jeg fik set,
hvordan det var til forskel fra at gå derhjemme hos mor.
Juleklip var årets store dag, hvor bordet i spisestuen var dækket med voksdug og papir i alle farver.
Papmodeller og alskens skabeloner var udgangspunkt for alt det, som hører julen til af flettede
hjerter og musetrapper, engle der blæser på trompet, guirlander og meget, meget mere. Et sligt rod
var ikke tilladt noget andet sted i verden.
πανtα ρєi, ”alt flyder”, som den gamle græker Heraklit sagde ud fra længere tids filosoferen over
verdens sammenhæng, men dog ganske uden noget kendskab til moster Kammas juleklippebord.
Men værst af alt var det omsiggribende, allestedsnærværende, tilsølende, totalt klæbende,
uaftørrelige fiskelim, som, alt eftersom dagen skred frem, havde bemægtiget sig alle overflader, og
som havde medført, at verden ikke længere var som Heraklit sagde, at alt flyder - verden var nu en
verden, hvor alt hang sammen.
Denne nye verdenssammenhæng var kommet i stand takket være et overordentligt rigeligt forbrug
af fiskelim i potter og kander og i skårne kopper, og ved hjælp af store pensler og små pensler og
noget, der pludseligt væltede, og ”hvor skal jeg nu tørre det af – øv den klud er fedtet”.
Julen var kommet et skridt nærmere. Hvad skade gjorde det så, at fingrene klæbede de næste dage
til alt, hvad de rørte ved.
Onkel Georg var med sin konservatorieuddannelse på violin og sit muntre sind en musikalsk gøgler,
som gerne underholdt os børn med diverse fuglestemmer spillet med violinen på ryggen eller på
maven. Han kunne frembringe kattemjaven og klagende toner med tilhørende grimasser, indtil
moster Kamma satte en stopper for underholdningen: ”Så Georg, nu må det være nok med det
pjatteri, kan du gå ud på køkkentrappen og hente den æblegrød, som står til afkøling.”
Det tog en rum tid, før onkel Georg kom tilbage varsomt medbringende natpotten, som stadig på
det tidspunkt kunne være et stykke nyttigt husgeråd.
”Ikke den, ikke den. Æblegrøden sagde jeg! Jamen Georg, jamen Georg, hvad er det dog du kommer
med?” lød det fra moster Kamma, som selv havde svært ved at holde masken. Vi børn råbte højt af
glæde ved synet af onkel Georg med natpotten på maven og vel også ved glæden over, at voksne
kunne være børn som vi og vise os himmeriget med eller uden natpotte.
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Det skete, at vi var for sent på den og først opdagede, at klokken var blevet 9 og at udgangsforbuddet
var trådt i kraft, og at vi nu stod og skulle hjem på en eller anden måde fra en familiemiddag hos
moster Kamma og onkel Georg.
Man kunne jo ikke tage en taxa eller en lillebil. Det var blevet aften, men det var stadig lyst, som det
nu engang er i slutningen af juni måned. Bellahøjplænerne var et åbent, farligt område. Hulgårdsvej,
Sallingvej, Godthåbsvej og Gavnøvej op til Bellahøjvej var hovedveje, som vi normalt ville tage, men
som tyskerne også kørte ad, og som vi ville have svært ved at gemme os på, to voksne og to børn,
hvis tyskerne kom. Hvis vi da ikke også havde lille Elna med, som skulle et andet sted hen end vi
skulle, og som var rystende nervøs, som var ulykken allerede sket.
Vi gik med min mor i hånden langs hækkene, men måtte skynde os over plænen ved Hulgårdsvej,
hvor min far stod på den anden side og signalerede ”klar bane”. Så gik det videre ad småveje,
villaveje langs hække med stop for at lytte. Til sidst kom vi frelst hjem og krøb under dynen!
Min mor var ikke særlig konsekvent med det med aftenbøn, men måske nok sådan en aften var det
på sin plads at ulejlige deroppe.
En gang vi var sent ude, og det var begyndt at blive mørkt, og vi næsten var kommet hjem, lød der
skyderi oppe fra Brønshøj vandtårn, og nogen ovre fra ”gården” havde dagen efter også fundet
patronhylstre, sagde de og så ud, som om de havde været med i skyderiet, de pralhalse.
Sådan var de altid.

I skole
Så kom freden og skolen med flygtninge i gymnastiksalen og Merete Nordentoft på kontoret. Jeg
ønskede ikke, at mit bidrag til krigens heldige udfald skulle gå i glemmebogen, så jeg brugte ofte en
del tid i skolen på overvejelser over, hvad der nok burde have været gjort anderledes i stedet for, at
jeg nu sad og brugte tid på staveord.
Enhver kan da stave til SØ og IS, mente jeg, hvorefter man kaldte mit tilfælde af åndeligt fravær for
”at falde i staver”, men hvad man ikke vidste var, at det blandt andet var strategi og taktik, som blev
udtænkt til noget, som måtte komme!
Hvad skulle ellers være på vej?
Fred var vel bare et ord ganske som sø og is. Hvordan var fred?
Skolen blev ikke særlig tilfreds med mig og min indsats, hvad mange havde forudset og profetisk
havde meddelt min kære familie. Vi var 31 drenge i 1. C. Det var mange og mange forskellige fra
forskellige miljøer, det var nemt at falde fra og forsvinde ind i sin egen verden. Dertil kom, at mange
talte dårligt om Katrinedalskolen.
Man kunne få den følelse, at man gik på en dårlig skole, at man ikke skulle forsvare den. Det blev
sagt, at kommunister ville ødelægge samfundet, men min kulturradikale farfar, og hvad han og jeg
i øvrigt sådan gik og talte om i sommerferien på fysiksalen på Herning Gymnasium, mens vi ryddede
op, stak heldigvis en bukkefod frem og sparkede tvivlens nådegave ind i mit sind.
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Alt vrøvlet til trods - jeg gik på en god skole, blev vi enige om!
Det var mig en trøst, for det syntes farfar, og hvad farfar sagde og mente, tog jeg til mig. Jeg stolede
på ham, og jeg var stolt af min farfar. Så meget desto mere havde en uoverensstemmelse os imellem
for år tilbage sat dybe spor i mig. Farfar var blevet vred, og jeg var blevet ked af det. Historien var
som følger.

31 Vanløse-drenge begyndte i 1 C på Katrinedalskolen i 1946. Hvem var de, og hvad blev der af dem?
Jeg skal forsøge. I første række til højre med hænderne på knæene, i plusfours og trøje med lynlås
sidder Torben - en kammerat, som jeg havde kontakt med langt op i studenterårene. Torben læste
medicin og boede som dreng på Torbenfeldtvej. I nogle studenterår holdt vi sammen med andre
”genier” til i traktørstedet ”Studenterkilden” i Dyrehaven søndag aften, hvor vi sang med Chr. Winter
”Herrer vi ere i Aandernes Rige. Vi er den Stamme, som evigt skal staae!”, når vi ikke talte om piger
eller andre vigtige emner.
Torbens storebror havde et år en danseskole på Skovridderkroen i Klampenborg. Den havde god
søgning onsdag eftermiddag, hvor pigerne i husene i området Hellerup/Klampenborg havde fri.
Desværre var der ingen ”mænd” til at svinge pigerne, så vi var nogle unge, flotte fyre, som formedelst
fem kroner og en billet med toget til Klampenborg svang de rødmossede skønheder. Torben var med
i Tivoligarden. Han og jeg byggede krystalapparater sammen og gik til filmforestillinger om
søndagen.
Der var en anden mediciner, som hed Anders, men jeg kan ikke med sikkerhed finde ham på billedet
- og dog, måske sidder han ved siden af drengen bag tavlen med håret ned i panden. Ham tegner
jeg mig for. Ved siden af Torben sidder Erik, en alvorsmand, men en god fodboldspiller.
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Jeg tror, men nu er vi ude i den store uvidenhed, som fører til gætteri - jeg tror, at drengen med
halstørklædet, nummer tre fra venstre, er Erik Stenberg. Han var sammen med Lars Kruse, som
måske står i næstøverste række midtfor, men jeg er usikker på hvem af dem, der er Lars - måske ham
med slips og hvid krave? Vi var tre, der endte i teologien. Lars, en dygtig gammeltestamenter, som
meget trist døde tidligt i universitetskarrieren, mens Erik blev præst på Fanø og senere fik embede i
Ålborg.
Nummer to fra venstre i første række, mener jeg, er Mogens Melander, hvis mor var italienerinde,
og som sammen med mormoderen, der vist nok boede hos dem på Vanløse Allé, havde lært Mogens
nogle italienske sange, herunder ”O sole mio”, som han sang imponerende smukt ved festlige
lejligheder, og som vi anså for at være den vestlige verdens største kulturmanifestation.
Et par af drengene endte på hjælpeskolen ”Frederiksgården”, efter at de havde udvist mangel på
tilpasning til skolen og dens krav om fornuftig adfærd og havde afsløret deres manglende evner til
at dukke sig, når det var det klogeste. Skolen, Katrinedal, blev på et tidspunkt opdelt i to skoler, og
de 31 drenge blev spredt på de to skoler og rundt i forskellige klasser, hvor man for nogens
vedkommende kom til at gå sammen med piger!

Med tårer i øjet
Jeg havde allerede ord som SKOLE og KIRKE og flere med dem, og ARBEJDSKØRSEL var nu et nyt ord,
et godt ord, der smagte af en eller anden kraft. Et kraftfuldt ord med et godt indhold, jeg kendte fra
Herning, hvor vi om sommeren, karlene og jeg, hentede tørv ude i mosen og kørte dem hjem og
smed dem i kælderen både til os på Nørre Allé 4 og til naboerne. Tom vogn ud i mosen, nogle gange
en vogn på slæb og fuld vogn tilbage efter at ha´ stakket tørv en times tid.
Jeg sad over skrævs på toppen af læsset, når vi kørte hjem gennem byen, og jeg lignede en
tørvearbejder ved fyraften, når den tid kom. Min mor ville være blevet fortvivlet, men hun vidste
ikke hjemme i København, hvilket vildt liv jeg førte.
Arbejdskørsel hed det, når man spurgte, hvad jeg foretog mig. Det var herligt tidsfordriv. Men et år
fik det en lidt uheldig udgang.
De første tårer randt, mens jeg, nok 5-6 år gammel klemte næsen mod togruden og lod Fyns land
danse forbi.
Blandt legekammerater i København, i Brønshøj nærmere bestemt, brugte man ud over almindelig
dansk tale en række udtryk og talemåder, som jeg skal skåne læserne for, men som var daglig tale
blandt indforståede. Et drengesprog, som ikke tålte dagens lys, men som med den iboende kraft
brændte klart igennem i den lidt dunkle drengesnak. Jeg havde taget en del af dette specielle
sprogbrug med til Herning til min farmor og farfar i forventningen om, at man også dér i visse kredse
satte pris på tydelig tale.
Nede i bunden af min farmor og farfars have var der en hæk, som var grænsen ind til naboens have.
Her boede en pæn tandlægefamilie med to sønner. Den ene dreng, som jeg har glemt navnet på,
var på alder med mig, og hans lillebror, som jeg heller ikke kan huske hvad hed, var vel et år yngre.
Raske drenge var de, men de havde et forfærdeligt sprog og talte ikke et fremmedord!
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For ligesom at bryde isen - hækken måtte ikke overskrides, men vi kunne dog se hinanden igennem
den visse steder - så lærte jeg dem nu et par vendinger til civilt brug og sikrede mig, at de kunne
udtale dem, som kom de fra Valby.
Brønshøjsproget, der var en gren af Nørrebrodialekten, måtte komme senere. Jeg skulle være her
hos min farmor og farfar i længere tid, det var planen, så de skulle nok få det lært.
Så skete det, jeg ikke havde forudset! Efter bordbønnen, som tandlægefamiliens medlemmer
fremsagde på skift, blev der serveret suppe. ”For S. jeg brænder fingrene!” kom det fra den ældste
af drengene, der søgte at holde den varme tallerken, moderen rakte ham.
Nu var der blevet lukket op, og alle kraftfulde udtryk og markante vendinger kom nu frem hen over
middagsbordets fine dug, som var plettet af suppe, som havet ved flod dækker stranden.
Drengene blev sendt i seng, og den unge pige blev sat til at lufte ud og bortfjerne, hvad der måtte
være tilbage af ”Kongens København”.
Det varede ikke længe, før to meget vrede tandlæger aflagde besøg hos lektor Jørgensen på den
anden side af hækken og gjorde det klart for farfar og farmor, at jeg var uønsket i så nobelt et
kvarter, som de nu havde slået sig ned i i tiltro til, at deres drenge kunne have en tryg og god
opvækst og lære at begå sig i de bedste kredse og ikke mindst at føre et sprog, som gjorde dem ære.
Man havde godt set, at jeg lå på toppen af tørvelæssene sammen med tørvekarlene, når de kom
ude fra mosen. Det måtte så være lektor Jørgensen og hans frues ansvar, men for dem var det ikke
selskab for en dreng i den alder.
Jeg blev skældt dygtigt ud, og jeg så farfar være vred, hvilket sved, men jeg forstod knap min brøde
og tog resolut mit frihedskæmperarmbind og min stålhjelm på og gemte mig bag farfars udhus nede
ved ærtebedet.
Jeg måtte ikke mere nærme mig hækken og de dumme drenge!
Efter nogle dage i tavshed blev jeg ledsaget af en mig ukendt dame til København.
Da randt en tåre!

Min frihedskæmper farfar
Men ”En dreng og hans krig” sad fast og blev til nogle stedse tilbagevendende erindringer om livet
dengang, og hvordan det var, da der var krig.
Uanset hvad der i mange år senere fulgte efter i form af skrækkelige billeder og tale om kold krig,
der kunne blive varm, om atombomber og overbefolkning og miljøkatastrofer, ja, så var krigen
”dengang” en erindring om en virkelighed, som ikke ville slippe sit tag. Hertil kunne jeg føje, at jeg
godt vidste lidt om, hvordan det havde været ”at føre krig i Herning”.
Farfar havde nemlig hånd i hånd vist og fortalt mig, hvor hans seng stod i udhuset, og hvilken flugtvej
han havde udvalgt sig, hvis Gestapo skulle komme. Han har også skrevet om det i det lille skrift: FRA
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PRØVELSENS AAR og fortalt mig, hvor koldt det kunne være at sove om efteråret og om vinteren i
udhuset nede bagest i haven. Her lå han og lyttede med det ene øre natten igennem efter den lille
klokke, der var gjort fast for enden af flere snubletråde, der var spændt ud rundt om i havens gange.
Hans gruppe, der bestod af ikke helt unge mænd, havde til opgave at tilrettelægge og gennemføre
instruktioner i brugen af våben og sprængstoffer, der var blevet kastet ned af RAF. Det måtte nogle
af de ældre borgere i byen, organiseret i ”Ringen”, tage sig af. De afholdt hemmelige instruktioner
bag mørklægningsgardiner og i dæmpet belysning for at give de unge aktive den nødvendige
oplæring i brugen af våben og sprængstof.
Frode Jacobsen var deres kontakt til Frihedsrådet. Han besøgte dem flere gange og udstak
arbejdsopgaver, som skulle være med til at forberede invasionen, hvis den kom med en landgang
på vestkysten, eller han bad dem om at udarbejde lister over tvivlsomme personer, som skulle
arresteres, når tysken til sin tid overgav sig, hvis det var sådan det ville ende.

Bananer
Jeg havde i tredje klasse en skolekammerat, der hed Svend. Han og hans familie boede i de gule
huse på Vanløse Allé få minutters gang fra Katrinedalsskolen. Svend havde en storesøster, og Svends
far havde en bananvogn. To store hjul, et lad og to håndtag til at skubbe og styre med. Hver dag
over middag kørte Svends far ind et sted i byen og fik fyldt bananvognen op med bananer. De lå i en
stor bunke, et bananbjerg, helt åbent på vognen. Jeg havde aldrig set så mange bananer på en gang.
Det var for meget, at der kunne være så meget af noget på en gang. Oven over bananerne på nogle
pinde var der sat et skilt med tegnestifter, som Svends far selv havde malet med rød maling, hvorpå
der stod, hvad bananerne kostede.
En dag tog vi ind til byen og mødte Svends far og bananvognen og gik sammen med ham ned gennem
byen. Mens han råbte himmelhøjt, solgte han bananer til folk, der kom forbi og fik fyldt bananer i
deres tasker. Svends far havde også nogle poser, som folk kunne få til bananerne. Til sidst var vognen
næsten tom, og vi spiste de sidste, inden vi tog hjem med linje 13. Svends far kørte vognen et sted
hen i en garage og kom hjem senere. Engang imellem meget senere, sagde Svend.
En dag hjalp Svends søster mig med at få mit tornyster på, da jeg skulle hjem!
Og en dag var de flyttet!

Den nye dreng i klassen
Han hed Penti, en ny dreng i klassen. Han kom fra Finland og gik i vores klasse i et år, og så tog han
hjem til Finland. Vi fik ikke noget at vide om Finland. Vi vidste ikke rigtig, hvor det lå, og hvorfor Penti
var kommet til Danmark. Han talte en slags svensk lige som hende den svenske dame, vi kendte,
men han sagde aldrig ret meget. Og så var han pludselig borte.
Man kunne have fortalt os lidt om Finland og de mennesker, der boede der.
Et par ord om den finske vinterkrig havde også været på sin plads, men vi levede med Penti i dyb
uvidenhed.
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Hvad man ikke måtte/hvad man måtte!
Opdragelse var et vigtigt ord, og begrebet bestod af formaninger og afskrækkende eksempler, sådan
som det er formuleret i ”Den Store Bastian” eller i, hvad man dengang i øvrigt havde af børnesange
og små fortællinger for børn.
Den store Bastian var bogen i mange børneværelser, og den indledes med ovenstående lille digt,
der klart siger, hvad opdragelse var og hvad man forventede af et barn i den borgerlige familie.
Opdragelsens enkelte elementer var ikke genstand for samtale endsige blev sat til diskussion ved
middagsbordet. Opdragelse var bud til efterfølgelse. Det var absolutter som de ti bud, og de
nødvendiggjorde ikke nogen yderligere forklaringer.

Det 7. bud, der siger, at du ikke må stjæle, fik til eksempel sin let forståelige konsekvens beskrevet i
sangen om Palle, der rejser til Norge, og som efter at have stjålet et par nye sko skal hænges. Han
ses da også til sidst at hænge i galgen.
Denne drabelige tekst blev sunget i vilden sky - ofte akkompagneret på husets Hornung & Møller fra
1911 af fars kusine Signe, som måtte holde for, når der skulle synges, og vi sang, som var vi familien
Trap i Sound of Music.
Og forstår man ikke sangen, kan måske ikke læse, så taler de små billeder deres tydelige sprog om,
hvad der sker, hvis man rejser til Norge og stjæler et par nye sko.
Jeg har forgæves søgt at opspore, hvorfra sangen og melodien og for den sags skyld billederne
stammer, men uden held. Teksten forekommer mig grotesk, mens de små runde billeder er rørende
og børnevenligt udført, hvis bare ikke motiverne var så skrækkeligt uhyggelige afslutningsvis ved at
vise henrettelsen, hvor Palle hænger i galgen i regnvejr!
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Igennem 1920erne og 30erne var faget sang i skolen (indført 1899) stadig præget af danske salmer
suppleret med folkehøjskolens sange med hovedvægten på det grundtvigianske repertoire. Hertil
kom Harald Bergstedts sange som: Hør den lille stær, Jeg ved en lærkerede, Solen er så rød mor og
Ingemanns Stork, Stork, Langeben m. fl., men i 1948 udkom Gunnar Nyborg Jensens: ”De små
synger”. Sangbogen, som blev grundstammen i radioens udsendelsesrække ”Vi synger sammen” og
som fik meget stor betydning for sangundervisningen i skolen i øvrigt.
Jeg var så heldig at blive knyttet til Nyborg Jensens radioarbejde både i hans lille sangkor ”Vi synger
sammen” og senere i en række ”radiospil” for børn. Det engagement forbedrede i væsentlig grad
mit forhold til skolen og det arbejde, der foregik dér.
Det kreative miljø omkring denne moderne pædagog og radiomand skabte sammen med organisten
Mogens Kildes klaverledsagelse en ny standard for børnesangen foran mikrofonen såvel som ude
ved højtalerne.
Herved opstod der en ny sangglæde. Og man opdagede, at ved at synge sammen skaber man et
fællesskab til afløsning for det at præstere en sang.
Sang havde i vid udstrækning hidtil været det at kunne, nu blev sang til det at opleve, hvilket for mig
betød, at jeg opdagede skolen igennem det kreative og fik interesse for skolearbejdet generelt.
Men jeg havde problemer med en ordblindhed, som myldrede frem i diktater, men ellers levede sit
stille liv i det lidt gammeldags pædagogiske miljø, som hørte tiden til. Ingen tog sig af problemet,
man var vel slet og ret dum, og det var jo ens eget problem! Jeg husker, at jeg indkasserede mange
”huskekager” for mine vanskeligheder med staveord, men ellers beholdt jeg min ordblindhed i fred.
Mogens Kilde var generøs med biografbilletter til Palladiumbiografen, hvor vi, de små sangere, sad
i de dybe stole og nød, når han i skiftende smukke farver med sit hvide kinoorgel og sin lige så hvide
habit kom op gennem gulvet, mens han drejede rundt i en spiral og smilende nikkede ned til os. Han
var vor ven, manden i den hvide smoking med det runde, glade ansigt.
Jeg fik det, som årene gik, bedre med skolen og kom senere sammen med nogle andre interesserede
”bladfolk” i gang med at skrive skoleblad og helligede mig ikke mindst det at køre sværteduplikator.
Det var et meget vanskeligt og snavset job med genstridige stencils og kulsort sværte, som satte
spor, hvis ikke man var forsigtig, men vi blev venner, den og jeg, vi to gamle veteraner!
Det fyldte mig med stolthed at dreje håndtaget og at høre den snøftende give de våde sider fra sig,
som var det ”Frit Danmark”.

En neger
Hvad han hed, havde jeg glemt, men ved nærmere eftertanke kom jeg på navnet forleden. Han hed
Victor Cornelins og var viceinspektør på en skole på Lolland og var sort.
Han kom på besøg i min 1. klasse og smilte og fortalte, at han var lærer, og at han som dreng var
kommet til Danmark fra de dansk vestindiske øer, hvor hans familie havde været slaver.
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Da han var 7 år gammel blev han sammen med pigen Alberta, der var 4 år gammel og som også var
sort, sendt til Danmark for at ”deltage” i en Koloni-udstilling i Tivoli.
I Danmark blev de to børn vist frem i den vestindiske pavillon, men de gjorde oprør mod den
behandling de fik, så til sidst blev de sat i bur.
Victor Cornelins har senere fortalt, at han, da han ikke havde andre måder at forsvare sig på i den
ydmygende situation, kunne finde på at spytte efter nysgerrige Tivoligæster.
Manden, der kom et sted fra, jeg ikke kendte til, han stod nu oppe ved tavlen og fortalte
forfærdelige, men spændende historier og begyndte så at gå ned imellem rækkerne af borde.
Min stol blev varm. Jeg var bange, utryg, men nok lidt nysgerrig.
Jeg fandt ingen grund tiI, at han skulle komme nærmere. Det var mig nok, at han var sort og talte
dansk på en lidt anderledes måde, ikke som vi andre. Men jeg forstod, hvad han sagde, ordene
kendte jeg godt, og jeg tror, jeg forstod det meste af det, han fortalte.
Hvad han skulle her på skolen, vidste jeg ikke, men han var den første neger, jeg havde set, så nu
vidste jeg, at det var sandt, der var negre til.

Paul Robeson
Senere, men nok ikke længere end et halvt års tid senere, kom en anden sort mand, som blev kaldt
Poul. Han skulle synge for os, fik vi at vide, og vi gik ud fra klasseværelset og stillede op ved
gelænderet aulaen rundt. Vi havde klasseværelse på første sal henne ved uret. Det havde gjort det
nemmere for mig at finde vores klasseværelse, ellers kunne det godt være svært at huske, hvor vi
boede.
Paul Robeson, lærte jeg senere, var kommunist og tilhænger af både Sovjetunionen og af
panafrikansk Ideologi. Han tog aktivt del i borgerrettighedsbevægelsen i USA, selvom hans politiske
grundsyn gjorde, at han aldrig blev nogen frontfigur. Han blev i perioden 1947-1958 nægtet udrejsetilladelse og pas af myndighederne i USA for hans uamerikanske meninger. Han bosatte sig nogle år
i Storbritannien, før han i 1963 vendte tilbage til USA. Han blev tildelt Leninprisen, Sovjetunionens
højeste udmærkelse, i 1953. Han har fået en stjerne på Hollywood Walk of Fame - fortovet med
fliserne med berømtheder, og så sang han sig til en plads i min erindring, som han stod der i aulaen
på Katrinedalsskolen og sang. Det var i 1946, tror jeg.
Aldrig havde jeg hørt noget lignende. Det store rum, aulaen. ”Old Man River” kom op fra gulvet til
os. Den store, dybe, kraftfulde stemme, der fyldte aulaen med magisk lyd. En bas!
Jeg havde oplevet gode øjeblikke, når vi stod hele vejen oppe på etagerne og sang ”Når vinteren
rinder i grøft og i grav”. Jeg kendte godt nok ikke teksten, kunne ikke læse, men sang med på sangen
med min egen tekst, og det vigtigste - jeg var med i koret, i fællesskabet.
Om det kun var flyglet, der spillede, og hvad det spillede, eller om der var andre musikere, der fulgte
Poul, jeg husker det ikke, men jeg har aldrig kunnet glemme den stemme og den sang, sådan som
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den rejste sig fra gulvets fliser den dag, Paul Robeson sang for Margrethe Nordentoft og hendes
Katedral Katrinedal – sådan var det altså også at gå i skole!
Til slut gik han til mikrofonen og sagde nogle ord, jeg ikke kunne forstå. Det lød helt fremmed, og
det gjorde det klart for mig, at der var noget galt.
Her stod han, en neger, sort var han, og så kunne han ikke tale negersprog! Det vidste jeg jo, hvordan
lød! Jeg havde jo hørt det hos ham den anden fra de vestindiske øer forleden. Det her var ikke
negersprog, der var noget galt, men hvad? Jeg vidste, at han var kommunist, det havde jeg hørt,
men hvad var kommunist?
Men det var nok det! Ja kommunist var nok svaret.
Jeg kendte mennesker, jeg holdt af og gerne var sammen med, og om nogle af dem sagde man, at
de var kommunister, men jeg kunne ikke mærke noget farligt ved det.
Der var andre, jeg ikke brød mig om, og som jeg helst undgik, ikke fordi man sagde, at de var
kommunister, men fordi jeg ikke brød mig om, hvad de sagde og gjorde. Man kunne have en
fornemmelse af, at de ikke kunne lide én, prøvede på at drille én, troede ikke på, hvad man sagde,
de gjorde måske nar af, hvad man fortalte.
Kommunister? Hvad var det, med det der kommunist, var der andet, man kunne være?
Hvad var de andre? Ham læreren i geografi - man sagde, at han var kommunist, så ham drillede vi,
det måtte vi godt, mente vi, ingen sagde noget til det. Han havde en lille, firkantet, gammel
Morrisbil, som vi, hvis vi var fire drenge og tog fat i den bagerste kofanger og løftede, godt kunne
holde fri af asfalten, når læreren prøvede at starte. Tog vi rigtig fat og løftede på én gang, så fór
baghjulene rundt, og når vi så slap på en gang, blev det en raketstart med røg og larm.
Ellers var det forbudt at drille, det sørgede viceren for ikke skete!

Lakrids og kommunister
Der kom en dame hos os, meget håndfast og med dyb stemme, frøken Gormsen. Hun boede
sammen med tante Harriet, et kært familiemedlem, på Vodroffsvej ved siden af det gamle bryghus,
som ikke er mere.
Hun var revisor og ansat hos et eller andet revisionsfirma, hvor hun, til ærgrelse for alle de yngre
kræfter, tror jeg, gjorde det ud for 4-5 regnemaskiner.
Hun kom med store skridt i de sorte sko og besøgte os på Bellahøjvej og overrakte mig med et stort
smil en pose godter. ”Den skal du have min lille dreng, pas nu godt på den, det er hesteblod!”
Det var sorte lakridser, der var i posen, men når jeg så hendes brede smil med de store tænder,
strejfede det med hestene mig et kort øjeblik.
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Hun optrådte en gang imellem ved familiesammenkomster med diverse regnestykker - herunder
med den mærkværdige evne at kunne lægge trecifrede tal sammen, som de stod der på papiret
under hinanden.
Under hendes optræden og i det hele taget aftenen igennem så jeg hende vende tilbage til posen,
der stod på bordet eller også kunne være tømt over i en skål, men var det det ene eller det andet
sted det lå, blodet, så så jeg hende gang på gang vende tilbage til offerstedet og sætte tænderne i
de stakkels heste.
Ikke det med de trecifrede tal, for det havde jeg ikke begreb om, men derimod de store mængder
hesteblod, hun indtog, skabte i mig en betænkelighed ved hele situationen, som førte til
spørgsmålet: ”Var hun en farlig kommunist?”

Børnesprog
I erindringen, i den proces, hvor man prøver at genkalde sig begivenheder fra fortiden, ikke at huske
dem som et husnummer eller en dato, men at sanse dem som komplekse begivenheder, rejser sig
nemt spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem barn og voksen var i ”gamle dage”.
Forskelligt, selvfølgelig, men afstanden dengang var nok større end i dag, eller hva?
Hvordan opfattede man for eksempel de voksnes sproglige verden? Søgte man at efterligne dem i
ord og tale, eller tog man afstand?
Jeg husker det som begge veje.
Der var stemmer, jeg ikke kunne lide, men med andre var det anderledes. Men hvordan deres
stemmer lød, betød en del, meget måske!
De stemmer, der var mig imod og på den ene eller anden måde prøvede at styre mig eller forsøgte
at komme mig for nær, førte almindeligvis til et stille, næppe hørligt, mumlende svar. ”Det kan du
selv være” lød det i mig. Hvilket ofte var min måde at sige fra på.
”Tal ordentligt knægt!” kunne voksne finde på at sige, når min mumlen klart dækkede over en
afvisning af at mødes i samtale.
”Hvad kommer det dig ved?” lød det stille i mig, men man forstod ikke situationen - begreb ikke, at
samtaler består af stemmer, der har både en slags form og indhold og lever som musik. Tale er jo
ikke bare ord, det er også lyd.
Med andre stemmer var det OK, og snakken gik, ja det kunne blive til historier, som så igen risikerede
at blive afbrudt, fordi de var for kreative, men som også, når stemningen var tilstede, kunne leve
videre i et fælles digt imellem virkelighed og fantasi.
Voksenverdenen var ikke altid skånsom hvad angik skildringen af børnenes verden. Beskrivelser
kunne til tider være nedladende og udleverende. Man morede sig over at fortælle om begivenheder
og situationer, som ikke altid var en ærlig skildring af, hvad børn gjorde og sagde, men nok i højere
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grad var udtryk for, hvad voksne kunne tænke sig at sige eller gøre, eller som bare var en misforstået
opfattelse af, hvad der gik for sig i legen. Fortegningen kunne til tider skade den virkelighed, der var
børnenes. Så at sige at ødelægge deres leg og deres virkelighedsopfattelse.
Eksemplet er Hanna Bjarnhof monologen ”Fødselsdagen”. Jeg hadede denne udlevering af en
postuleret børneverdens udfoldelser ved en speciel festlig lejlighed, hvor børn var sammen på deres
egne betingelser. År efter år trak giro 413 os igennem denne børnefjendske karikatur af det mest
festlige møde børn imellem, og gjorde det med denne særprægede, ret ucharmerende stemme, der
fuldstændigt manglede sansen for, hvad der var interessant og morsomt ved barnesproget.
Jeg hadede den og havde kun en kommentar: ”Det kan du selv være!”
Jeg kunne på vej til fødselsdag eller med udsigt til en nærtstående, føle en form for ærgrelse over
det, som monologen påstod, jeg var på vej til. Det var voksenløgn, som man morede sig meget over,
men som jeg følte: ”Det kan du selv være!”
Annonceringen var yderligere krænkende, når monologen i programmet eller i almindelig omtale
kom til at hedde ”Føssesda” i forsøget på at komme nær til det sprog, som var vores, børnenes.
”Næh, det kan du selv være!”
Nu kan det lyde, som om jeg havde problemer med at omgås voksne, at være til stede i
voksenverdenen. Det tror jeg ikke var tilfældet, men om de voksnes verden med al dens snak og
hvisken var troværdig, det måtte den selv bevise, det var ikke min opgave at gøre den troværdig.

Om det gode og det onde og adiafora
Det var ondt at gøre dyr fortræd! Fugle måtte man ikke skyde på med slangebøsser, men rotter var
storvildt til hver en tid.
Det var ondt at slå på nogen, der var mindre end en selv, og det var ondt at sladre.
At stjæle kunne være flere ting. Det afhang af, hvad man stjal og fra hvem. Penge var det forbudt at
stjæle, det var tyveri! Men æbler og blommer og kager og småting til at have i lommerne både
aflange og runde og lidt skarpe gik an.
Det var ondt at spise is lige foran de andre - især foran piger.
At lyve om andre var forbudt. Man kunne komme til at lyve, men det var dem, der spurgte, der var
grunden til, at man løj. Hvorfor spurgte de, når de godt vidste, at man ville lyve?
Var det nødvendigt at slå med spanskrør, så det sved og brændte, for selv den mindste forseelse?
Kunne han lide det, ham viceren med de skæve ben, ham der altid rendte op på skolekøkkenet i
spiseren. Bare fordi man havde været ovre hos bageren på hjørnet og købe studenterbrød, så
tæskede han løs med spanskrør. Engang slog jeg en fis, da han slog, så bankede han endnu mere.
Han kunne slet ikke holde op. Det gjorde ondt i flere dage.
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Hvorfor fik man en svingende ”huskekage”, hvis man ikke kunne huske sine staveord? Havde de
været derinde, var de i hvert fald banket ud nu.
Og så var der alt det, der var lige meget. Hul i bukserne. Smadrede ruder. Når alle cyklerne ved siden
af hinanden væltede. Når man slap ind i Bio uden billet uden at blive taget. Når man havde glemt at
tage trøje med, og det regnede. Når man godt kendte svaret, men ikke gad svare!
Og så var der alt det, de ikke opdagede. Og når de troede, det var de andre, der havde ødelagt det
og kom op at skændes med hans mor, som godt vidste, at det var ham, der havde været med, men
som altid råbte så højt, at de til sidst gik deres vej, mens hun stod og rakte tunge af dem.

Skræk
Skrækken sidder stadig i mig, jeg husker ikke, jeg erindrer ikke, det er ikke frygt eller angst, men skrækken
sidder
i
mig.
”Pinocchio”, ”Troldmanden fra OZ”, ”Doktor Marabuses testamente”, ”Alice i eventyrland” og andet og mere
med det fyldte mig med skræk. Der skete noget fremmed, som blev til i mørket på et sted, som jeg ikke
kendte og ikke gav nogen flugtmuligheder eller kendte til gemmesteder. Uforberedt på, hvad der ventede
mig oppe på det flimrende, talende lærred, blev mit første skrækslagne møde med biografen en begivenhed,
der var fuld af skrækkelige oplevelser.
Man ville vise mig noget, men det gjorde mig skrækslagen. Jeg lukkede øjnene og græd, men lyden var der
stadig. Disse forfærdelige skingre stemmer. Ikke engang ”Over the Rainbow” kunne fjerne skrækken. Min
virkelighedsopfattelse strakte sig ikke ud over bogen, billedbogens verden, hvor jeg da også havde billeder,
som jeg helst lukkede øjnene for.
Ingen tegneserier, ingen børne-TV. Ingen trøstende børnehavepersoner. Billedfattige, som vi var,
forsvarsløse over for medieverdenens kreative udfoldelser, som i al sin magt og vælde voksede op sammen
med os, og som vi først årene igennem lærte at have et fortroligt forhold til søndag kl. fire.
Skrækken kom, når nogen i et uforberedt øjeblik sagde bøh ud af mørket. Skrækken lå i mørket. At gå i
kælderen med en pose for at hente kartofler i den store tønde med en halvdød Nefalygte i hånden og mærke,
hvordan de lange, altædende kartoffelspirer snoede sig op ad ens arm og søgte at trække én ned i dybet. Det
var også overvældende sandsynligt, at der var løver inde i den mørke kældergang. Jo!

Jan var mørkeræd, han har selv fortalt mig, at da han gik alene oppe i sit hus i Sverige om aftenen
og arbejdede, oplevede han skrækken i mørket. Der var noget, der var nogen. Det var ikke bare
grenene, der bevægede sig i vinden, ikke kun en ugle. Jeg forstod, hvad det var, han ville fortælle
mig. Så var vi da to i mørket, og det hjalp.
Loftstrappen, der kunne aflåses, og som henlå i dybt mørke, var et frygtet sted, når naturen var gået
over optugtelsen, og en hurtig afstraffelse var nødvendig.
Mørket var skræk, og angsten for at blive bombet om natten med dynen trukket op over hovedet
hørte til den skræk, der var ude i mørket.
Jeg taler ikke om angst eller frygt, der er ingen dybe kierkegaardske betragtninger her. Jeg taler om
skræk for det skrækkelige.
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FDF
Kammerater på cykel med teltstænger bundet på stangen, et par gamle cykeltasker og et telt på
bagagebæreren. Lidt smøger i lommen, og noget at lave bøffer af og husk kartofler og lappegrejer
og sejlgarn. Det sker, at fordækket revner, og der kommer en bule hvor slangen stikker ud, så er det
godt at snøre det til med sejlgarn.
En gryde og en pande. Lejrliv med lejrbål og lidt sentimentale sange, mundharpe og guitar, hvis det
går højt. Det er bedst, hvis man har fået lov af bonden eller skovfogeden til at ligge her i udkanten
af skoven med telt og grejer, men man skal passe på ild, han kommer og kigger, det kan man godt
regne med. Man indretter sig og har måske lidt snak om tøser, men Frihed. Oh Frihed.
Det sker, at der kommer en fortrolig snak om Stodderen derhjemme.
”Han drikker og tæver min mor, når han kommer fuld hjem”.
”Men nu vil det nok holde op, for Arne kommer snart hjem, han har været ude at sejle”.
”Østen du ved!”
”Den skal han nok ordne!”
”Men hvad vil hun med ham, Stodderen?”
Søndag. Dårlig kaffe, glemt smørret, næh, det var bare gået til bøfferne.
Oprydning og pakning.
Komme hjem med fuldt knald og få afleveret cyklen, som var lånt af fru Petersen, Tirsbækvej i
stuen, Fenners mor, du ved.
Og så lige et kik på lektierne.
Gymnastik mandag aften på Kirkebjerg skole. Min Nefalygte er blevet stjålet, men jeg kom hjem
uden problemer. Onsdag aften mødes vi og arbejder på vores knobtavle.
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Man vil gerne have, at jeg spiller ”Fred hviler” på trompeten til det store kredsmøde i april. OK.
Sidste år til kredsmødet, da vi var ved at sætte stole på plads, kom provsten, Valentin, der var med
til at starte FDF, og spurgte, hvad jeg hed, og hvor jeg boede, og hvornår jeg havde fødselsdag.
Så fik jeg et fødselsdagskort fra ham på min fødselsdag.
Sært!
Jeg ved ikke, hvorfor man ber’ for Muhammedanerne?
Jørn spillede på Luth til nogle svenske sange. Han er god til at spille guitar, det ville jeg gerne lære
og har også prøvet, men mine fingre duer ligesom ikke til det. Den første gang jeg mødte ham var
til en fest, hvor han sagde et digt.
Nu kommer Jørn Jørkov og siger et digt, sagde man, og så rejste han sig bare op og sagde ”I Danmark
ligger der hus ved hus, vel tusinde små huse”. Og så kan jeg ikke huske mere, men jeg lærte det
netop det, den aften, og jeg har aldrig glemt det: ”I Danmark ligger der hus ved hus”.
Det er mærkeligt, som man husker.

Sommerferie/Feriedreng
Far havde en faster, der hed Ragnhild (1889-1971). Hun var den yngste af Marie og Anders
Jørgensens 9 børn. Hun blev gift i 1918 med Hans Larsen Hansen (1890-1970) eller som vi kaldte
ham Lars Hansen, som i sine unge dage havde været lærer på Høng højskole, hvor jeg formoder, de
havde truffet hinanden, Ragnhild og Lars Hansen.
Lars Hansen blev alt som tiden gik professor i kvægavl på Landbohøjskolen, men var nok mere kendt
som ”Ejderprofessoren”, idet han var en ivrig fortaler for ”Danmark til Ejderen”. Han gjorde sammen
med A. P. Møller et stort arbejde for bl. a. dansk skole- og socialpolitik syd for grænsen.
Lars Hansen kom fra en gård i Lundby, en stationsby der ligger mellem Næstved og Vordingborg.
Gården hedder Løvelændegård og havde været i slægtens eje i mange år. Nu, omkring 1948, var
ejerskabet tilfaldet Hans Larsen kaldet Hanse. Han var ældste søn af Ragnhild og Lars Hansen. Han
var ugift, ambitiøs, omkring de 30 med lyst til både at blive dyrlæge fra Landbohøjskolen og cand.
jur. fra Københavns Universitet udover at få rideundervisning hos gardehusarerne i Næstved, og når
tiden tillod det at færdes blandt venner i festligt lag i København.
Hanse var en meget afholdt og yderst venlig mand med sans for humor og altid parat med et stort
smil og en god historie.
Min mor havde ham til bedste, fordi han engang var mødt op med sort diplomatfrakke og alpehue
til en begravelse, men sligt rører ikke store ånder, og Hanse var en af slagsen.
En af de store var han i hvert fald i mine øjne, dengang han på Automobilauktionen i København
købte en Buick, eller var det måske en Chrysler, fra 1926. Den var stor som en flyttebil og brugte
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Højskoleforstander Anders Jørgensen og hustru Mette Marie med ni børn.
Ragnhild holder sin mor i hånden.
enorme mængder benzin for at køre én kilometer. Den havde flotte afviservinger, smukke
klapsæder og håndgas og var som en balsal at træde ind i via det brede trinbræt.
Hanses storhed rakte til, at han efter købet forklarede sig over for den undrende skare af
omkringstående middelmådigheder, at han ville lade den køre i fast rutefart mellem København og
Paris på halv benzin og halv petroleum.
Jeg har kørt i bemeldte bil fra Roskilde til Lundby, en strækning på cirka 60 kilometer, og hjem igen
det samme antal kilometer, og jeg kan derfor med stolthed og sand glæde sige, at jeg engang har
kørt i en bil, en rigtig bil, alt andet har siden været diverse konstruktørers fattige forsøg på med blik
og til tider svigtende smag at efterligne, hvad forne tider magtede at skabe af guddommelige
køretøjer i jern og mahogni.
Hanse havde en bror, der hed Espen og var gift med Hillevi (f. 1920), der kom fra Finland. De havde
tre børn, Pia, Lars og Arvi og drev en gård i Sperrestrup ved Ølstykke. Dem fortæller jeg om i bogens
sidste afsnit.
Men altså, Hanse havde arvet gården Løvelændegaard med dens 90 tønder land, fem-seks heste og
stalden fuld af malkekvæg. To karle, en mørk og en lys, passede grisene og alt muligt andet arbejde.
Karlenes navne har jeg glemt. Desuden var der en husassistent og en pige, som kom og gik, lige som
en fodermester, der boede hjemme hos konen, men som kom hver dag og passede køerne.
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Jeg lærte mangt og meget den sommer, herunder det, uden at ryste af skræk, at servere
leverpostejmadder for de store plettede jagthunde, der boede i et bur på gårdspladsen, og som kom
farende imod mig, når jeg kom med fadet.
Overalt mødte man et utal af katte og killinger og klukkende høns. Og hver morgen kom en daglejer,
hvis det hedder det, og hentede et spand heste, store holstenere, som han skrabede tørvesmuld
med i mosen, og som han ved dagens ende kørte til briketfabrikken med og afleverede smuldet, hvis
jeg da ikke fik lov at ride til fabrikken, der lå på vejen til Køng.
Midt i al denne herlighed var jeg en feriedreng!
Hanse prøvede at lære mig at pløje med hest og plov ude i Sibirien, et stykke håbløst jord ”fanden i
vold”, som det hed blandt karlene, men til den store jernplov var jeg for klein og havde ikke kræfter
nok til at styre ploven. Bæstet gik som det skulle, men ploven ville sin egen vej.
Jeg tror, min mor havde talt med farmor som havde talt med faster Ragnhild, om ikke Hanse kunne
tage mig ned på gården som feriedreng. ”Han trænger til at komme hjemmefra og ud at bestille
noget, ellers går han bare her og laver numre”. Så Jeg fik en togbillet, og man vinkede farvel og trak
vejret lettet, sikke en ferie de nu skulle have, og jeg trak vejret, nu ventede eventyret.
Jeg fik et værelse med servante oppe hen over loftet i gavlen ved siden af kokkepigens værelse. Jeg
smed kufferten på sengen og hastede efter Hanse ned ad trappen og om bag kostalden, hvor der
stod fem børn sådan nogenlunde på min alder sammen med en grå hest, der var spændt for en stiv
arbejdsvogn. ”Sig goddag til dem og hør om ikke du kan hjælpe til!” Og så var Hanse væk.
Jeg stod i mine sandaler og i min fine rejseskjorte og så på de andres træsko og slidte bukser, der
blev holdt oppe med seler over en undertrøje, og på pigernes slidte kjoler, som havde kendt bedre
dage end som nu.
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De var tre drenge og to piger, og den ene af pigerne stod oppe i vognen og holdt tømmen, som
hun havde lagt op over den ene skulder, så de hang ned ad ryggen, som man gjorde.
”Må jeg være med?” spurgte jeg og så på pigen i vognen, som lagde tømmen fra sig.
”Hvem er du?” spurgte hun og pegede på mig.
”Jeg hedder Mads, og Hanse har sagt, at jeg må være her i sommerferien.”
”Hvem er Hanse?” sagde pigen og så spørgende på mig og ned på de andre.
”Det er ham, der har gården her, det er min fars fætter.”
Pigen steg ned fra vognen.
”Vi kører sten,” sagde hun og gik frem til hesten. Hun klappede den og sagde: ”Det er vores!” Og
så kom navnet, som jeg ikke længere kan huske. ”Vi henter stenene ude ved hullet og kører dem
her hen til stalden. Andre dage hjælper vi med noget andet.” De andre nikkede og begyndte at
krybe op i vognen.
”Du kører!” sagde hun til en af drengene, som samlede tømmen op og slog smeld med tungen, og
vognen bevægede sig ud ad en jordvej, ud til hullet. Pigen fulgtes sammen med mig bag vognen og
fortalte, at de boede her rundt omkring, og at de havde fået hesten og vognen mod at hjælpe til
med forskelligt, der skulle køres.
Hun havde fregner hen over næsen og grønne øjne og en lille mund.
Vi kom frem til hullet, som var en lille sø, og fik læsset nogle af de marksten, som var samlet sammen
og nu lå i en bunke ved siden af søen. Det gik hurtigt op for mig, at det var hende, der bestemte,
hvor mange sten de skulle have i vognen, og hvem der skulle køre hesten, og hvordan vognen skulle
vendes på vejen ved hullet. Man rettede sig efter hende og ventede hele tiden til man fik besked fra
hende om, hvad der nu skulle ske.
Hvilket himmerige –.
Hvilken sommerferie med hest og vogn og venner, som gerne lyttede til, hvad man fortalte.
Fantastisk. Egen hest!
Da jeg ville klappe den på halsen ude ved hullet, vendte den hovedet imod mig. Jeg blev bange og
trak mig tilbage. Jeg vidste intet om heste, havde vist aldrig rørt ved en, og den her var stor og tyk.
Jeg så på pigen, men jeg tror ikke, hun havde set noget. Hun lod i hvert fald som om.
Vi blev sommeren over gode venner, hesten, pigen og jeg og de andre. Så gode venner, at jeg en
dag fik lov til at være den heldige, som red hesten de 3 km til smeden i Køng for at få nye hestesko.
Og sådan gik sommeren 1948.
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Jeg, som kun kendte til akvariefisk, guppyer og skalaer, blev ven med katte og hunde og store heste
og lærte endog at tale pænt til den store tyr, der stod i kostalden henne i hjørnet for sig selv og
engang imellem under stort besvær blev ”trukket”, eller hvad man skal kalde den banden og
sværgen, som to mand behøvede for at styre ham hen til den ko, som var ”tyregal”, som den mindste
af drengene forklarede mig i alle detaljer, da jeg i min uvidenhed om sexlivet blandt rød malkerace
spurgte ham, hvad det var, der foregik under pusten og brølen i dette voldsomme drama.
Jo, det var på alle måder en helt ny verden, som åbnede sig for en dreng fra byen. En verden som
dem derhjemme ikke kendte noget til, overhovedet ikke. Det var en ny verden, som jeg langsomt
lærte at kende, og som var meget anderledes, end hvad jeg havde kendt til indtil da.
Jeg var blevet bonde.
Gøngehøvdingen. Nu talen er faldet på Lundby, kan jeg ikke undgå at omtale mine mange cykelture
på lånt cykel ud forbi Lundby Kirke, ud øst for byen til det lille hus, hvor Svend Poulsen Gønge havde
boet sammen med sin datter, efter at han og senere hun havde opgivet Lundbygaard.
Jeg havde selvfølgelig læst Carit Etlars bøger om Gøngehøvdingen, om Ib og Kulsoen og krigen med
svenskerne, og hvad der skete på Jungshoved.
Men virkeligheden var ganske anderledes end hvad Carit Etlar havde at berette.
Efter den store krig med Svenskerne 1658-60 fandtes der i Hammer Herred 110 øde Gårde, deraf i
Snertinge 9, i Køng 7 (foruden Konggård), i Sallerup 8 og et gadehus, i Vester Egesborg 8, i Ring 5,
men i Remkold og Lundbytorp var alt afbrændt og øde (Vordingborg Slots jordbog).
Efter krigens afslutning så den danske regering sig nødsaget til at stille sine mange fordringshavere
tilfredse ved at give dem udlæg i jordegods. Således fik den berømte krigshelt Svend Poulsen Gønge
sin afregning ved at kongen i 1661 overdrog ham Lundbygård ved Vordingborg ”at nyde kvit og frit
på livstid”. Men først i 1666 fik han fuld overdragelse og skøde på gården, hvor bygningerne var
meget øde og brøstfældige og de tilliggende jorde var meget rige på sten og grus og havde meget
ringe frugtbarhed. For nu at gøre en lang historie kort, så måtte Svend Poulsen indse, at han skulle
holde sig fra landbruget, og han overlod Lundbygård til datteren, mens han selv tog bolig i et
gammelt hus i Lundby.
Han blev begravet Sankt Hans dag 1713 på Lundby Kirkegård.

Min husbond Hanse ville en mandag have gjort sit kontor i stand, hvilket alle mand deltog i, nu det
var blevet regnvejr.
Kontoret blev tømt for møbler, hvad der ikke var noget stort arbejde, eftersom der kun stod et
skrivebord med tilhørende stol samt en bogreol med udskæringer som hørte den til på Rosenborg
Slot. På væggen hang et indrammet fotografi, der forestillede præmietyren Højager Nakke, der
havde taget præmier i en årrække og skabt godt afkom for den røde danske malkerace, lærte jeg.
Ud over det anførte inventar stod der en mindre kakkelovn, der var blevet rykket ud fra sin plads
ved væggen, så den nu stod med kakkelovnsrøret henved tyve centimeter fra skorstenshullet.
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Man havde lagt noget i kakkelovnen og tændt op, og nu så man røgen fra kakkelovnsrøret i en tyk
stråle gå gennem den bare luft og fortsætte ind i skorstenshullet.
Det må have været Hanse, der havde tilrettelagt dette fysiske eksperiment eller denne fysiske
demonstration, i hvert fald var alle øvrige tilstedeværende iagttagere stumme af forundring. De to
karle anså i forvejen Hanse for at være en slags troldmand – bevares, han var jo student, hvad det
så var for noget, og han kunne splejse to stykker tovværk sammen, det havde de set, da remmen
sprang til tærskeværket og Hanse lavede en ny rem af to stykker tov, han splejsede sammen. Men
også maleren, der var kommet for at male kontoret på en fridag han holdt fra det daglige arbejde
med at male Storstrømsbroen, som gav ham fast arbejde næsten hele året. Han stod med store
undrende øjne og så på fantasteriet.
Da den første forbavselse havde lagt sig, bredte der sig en løssluppen stemning i det lille kontor
under restaurering, og alt syntes nu at kunne ske.
Hanse havde været i København i weekenden, det var noget teater, han havde været med til,
hvordan sådan noget nu ellers gik for sig, men nu fortalte han løs om balletter og receptioner og
balletdanserinder og nachspiel og om at gå til barren og Bournonville, jo det havde ret været en
weekend.
”Og så skulle jeg løfte en balletpige over bordet til en stol på den anden side, og tro mig, hun vejede
ingen ting, slet ingen ting, det var som at løfte, hvad skal jeg sige? Og jeg løftede hende så højt op,
at en god ven mente, at jeg burde gå til balletten. Som en pattegris vejede hun!”
Det var for meget for de tilstedeværende repræsentanter for det danske folk, med skolegang hver
anden dag om vinteren, for hvem alt, hvad der var blevet sagt, var så godt som uforståeligt og aldeles
ukendt, noget fra en ganske anden verden, hvor den så end måtte være at finde. Ja, den ene af
karlene havde da engang været i ”teater” nede på kroen, men de var hurtigt gået igen, for hvorfor
skulle de sidde og høre på alt det sludder, de stod og fandt på deroppe på kroens kasserede borde.
Man sænkede blikket og slukkede kakkelovnen og gik i gang med det planlagte arbejde, og Hanse
gik til møde på mejeriet.
Hver aften eller var det kun engang imellem, når ilden var slukket i brændekomfuret i køkkenet og
det meste af varmen var forsvundet, steg jeg op på komfuret med en gammel kop i hånden fuld af
sprit, som jeg samlede fluer i. De sad som store sorte pletter på loftet, og når jeg holdt koppen hen
under dem, faldt de bedøvede ned i koppen, som hurtig blev fuld og krævede at blive tømt og
forsynet med ny sprit. Mødet med livet på landet var således også et møde med fluer i en hidtil
ukendt mængde.
Det skete at pigerne, efter at dagens arbejde var slut, samledes i skumringen ved det store bord i
køkkenet for snak og sladder, og der kunne såmænd komme flere til fra stederne omkring. Sådan
en aften skete det engang imellem at en og anden, der ikke var tilstede, blev emne for en nærmere
undersøgelse for det godes skyld eller for det modsattes.
Den store blå var til luning på den sidste varme fra komfuret og, som den varmekaffe det var, så
man stort på tragtningen.
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En aften var emnet en pige, som førhen havde tjent i huset, men som nu var kommet et andet sted
hen, et sted som de tilstedeværende i samlet flok anså for finere, men som ingen ønskede at lægge
arbejde hos. Man mente at huske hende som en, der snakkede som var hun ”vaccineret med en
grammofonstift”. ”Hun var en støjsender” var der en anden, der fik sparket ind. ”Hun lukkede al
anden snak ude end lige det, der nu var hendes sag.” ”Var hun ikke også blevet forlovet med ham
nede fra Næstved, tolderen, I ved, ham med jordemodertasken?” Et spørgsmål, som frembragte let
fnisen, og som hurtigt førte videre til noget, som nok ikke kunne kaldes et spørgsmål, men vel måtte
gå for en konstatering. ”Nåh, har hun fået fat i ham? Ja, en rendemaske har hun altid været.”
”Og indbildsk og rap i munden” føjede husets kokkepige til. Enhver som ville fortælle en historie
kunne være sikker på, at hun altid kendte slutningen og ikke kunne tie med den.
Mærkelige ord for en feriedreng, som gjorde sig lille på bænken og til slut blev så tung i øjnene, at
han måtte trække sig.

Generalstrejke og varemangel
Under folkestrejken 1944 havde vi det store flisebadekar fyldt til randen med vand, og det var
strengt forbudt at sejle med skibe eller andet i vandet – ja, overhovedet at nærme sig ”havet”. Ingen
vidste, hvor længe det skulle holde familien i live.
Juni 1944 blev en af besættelsestidens mest urolige måneder. Invasionen i Normandiet og russernes
storoffensiv på Østfronten gjorde tyskerne i Danmark aggressive, men danskerne opstemte. BOPA
sprængte Riffelsyndikatet i luften, og da københavnerne åbenlyst bifaldt aktionen, blev otte
modstandsmænd henrettet og Tivoli, Studentergaarden og Den kongelige Porcelainsfabrik blev
sprængt i luften af schalburgkorpset. Den 25. juni beordrede Dr. Verner Best udgangsforbud mellem
kl. 20 og kl. 5. Tyskerne svarede med at skyde på mængden, og mange blev dræbt. Den 29. juni
henrettedes otte medlemmer af Hvidstengruppen, hvis leder var kroejer Marius Fiil. Seks andre fik
strenge tugthusstraffe. Københavnerne gik i baglås, og da spærretiden blev lempet, fik det ingen
betydning. Strejkerne bredte sig til både samfærdsel, kontorer, fabrikker og butikker. Kun gas, vand
og el blev undtaget. Byen gjorde revolte. De tre øverste tyske ledere, Best, von Hanneken og Pancke,
erklærede da den 1. juli hovedstaden i belejringstilstand og lagde store troppestyrker som en ring
uden om hovedstaden. Der blev lukket for vand, gas og el.
En dag under generalstrejken i juli 1944 kort før min 5 års fødselsdag, jeg husker det som en søndag
men det er som med alt andet usikkert, kom onkel Georg ind i ejendommens gård og stillede sig i
køen uden for Irma-butikkens vinduer, der vendte ud mod gården. Køen var lang, for selv om alle
butikker var lukkede, foregik der en livlig handel ud ad bagdøre eller af vinduerne. Han var sendt i
byen, onkel Georg, efter et eller andet livsvigtigt, som moster Kamma absolut måtte have, nu hvor
man ikke kunne få noget som helst. Jeg husker, at jeg kørte rundt på min gamle trehjulede imellem
benene på de forsamlede kunder, sikkert til stor irritation her i den anspændte situation, hvor alle
bar nerverne uden på tøjet, og kuglerne fløj folk om ørerne.
Det var nok mor, der havde ringet til moster Kamma og fortalt, at Irma handlede ud af vinduet,
hvorefter onkel Georg var blevet sendt af sted for at gøre et fuldstændigt uundværligt køb, som
kunne hjemføres til Markvej, hvor alle næser blev klemt flade mod de små ruder. ”Borchs har
handlet” blev der nok mumlet, hvorefter turen sikkert gik til Markvej 23 for yderligere forklaring.

70

Telefon
Vi havde telefonnummer Godthåb 5040 Vega, hvor Vega betød, at vi havde halv telefon og derfor
måtte enes med en anden telefonabonnent om nummeret, blot at de ikke havde Vega, men et andet
navn f. eks. Yrsa. Halv telefon betød, at man kunne høre den anden part, når man løftede røret. Med
andre ord, man kunne lytte med, hvad man selvfølgelig ikke gjorde, men nogen gjorde.
I mange år kom der på Bellahøjvej hen på eftermiddagen en nydelig dame og modtog
klaverundervisning. Måske hed hun frk. Mortensen? Hun var telefonistinde, ja muligvis bestyrer af
en central, forstanderinde, jo det tror jeg, hun var. Jeg mener at kunne se ud af mors regnskabsbog,
at frøken Mortensen i december måned 1948 (?) har betalt 16 kroner for hvad jeg tror må ha’ været
en måneds undervisning. Det var fint, og hun var fin, danse, danse dukke min!
Centralerne var ledet af en centralbestyrer. De ansatte, telefonistinderne, også kaldet
"nummerpiger", skulle være fyldt 20 år og komme fra de bedre, sociale lag, så hun havde et pænt
sprog. Hun skulle bo hjemme eller hos en respektabel familie. Dertil måtte hun underskrive et
tavshedsløfte og være ugift. For et tavshedsløfte mente man ikke at en gift kvinde kunne overholde
overfor sin mand. En præst måtte også attestere, at pigen var "sædelig og ædruelig".
Midt i centralen sad en forstanderinde, der holdt øje med, at telefonistinderne ikke henfaldt til
private samtaler. Måtte de på toilettet, skulle de bede om lov og dertil neje, når de gik forbi hende.
I et rum under telefonistindernes stole lå tordentelefonen, som blev benyttet i tordenvejr. Den blev
holdt i venstre hånd, og på den højre havde man som en sikkerhedsforanstaltning en gummihandske.

Jrma
Der lå som nævnt en Irma i ejendommen eller som den hed på skiltet ude på facaden Jrma, Jrma
med J stod der. Man handlede med æg og smør og margarine og kaffe, og det var margarinen, der
havde givet navn til butikken, for den kom fra Jørgen Rasmussens Margarinefabrik i Slagelse, hvis
forbogstaver var blevet til Jrma. Senere ændrede man navnet, så det blev et rigtigt navn, et navn på
en pige, som hed Irma.
Under krigen kunne man slet ikke få margarine, det blev rationeret allerede i 1940 og forsvandt
meget hurtigt fra butikkerne. Da det kom tilbage i butikkerne efter besættelsen, husker jeg det som
noget ganske fremmed, som smagte væmmeligt sammenlignet med smør, som vi var kendt med.
Sukker, kaffe, the og kakao var allerede blevet rationeret i 1939, så kakao var en delvis ukendt drik
for os besættelsen igennem.
Hvorfor sukker, der var blevet rationeret allerede i 1939, var blandt de sidste varer, der blev frigivet
1952, har jeg ingen forklaring på, men kan huske, at jeg på en sommerlejr i 1947 skulle aflevere
sukkermærker.
Det var frøken Kolbe, der bestyrede Irmabutikken, der var af den gamle slags, en todelt butik med
dør imellem, smør i den ene og kaffe i den anden sådan nogenlunde.
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Karen, Far, Mads-Bjørn

Gårdsangere
Det skete sommer som vinter, når vejret var til det og vi børn var sendt i gården på tvunget ophold,
at frk. Kolbe åbnede vinduet og viste det røde hår med den lille Irmahat. Hun var en stærkt smilende
dame i midten af fyrrerne med passende makeup og en venlig blød stemme, som børnevenligt bad
os, om vi ikke ville synge en sang for hende, mens hun røg sin cigaret.
Det gjorde vi så, vi sang, hvad vi nu havde på programmet, og storesøster Karen og jeg modtog som
betaling en håndfuld karameller, som blev kastet ud til os med et nik fra frøken Kolbe, hvorefter
vinduet blev lukket.
Kom vi ind i forretningen fra døren på Bellahøjvej for at købe kaffe eller andre af Irmas varer, var vi
som alle andre kunder ukendte af navn og rene kunder. Sang vi i gården, var vi gårdsangerne.
Det skete, vi fik besøg af rigtige gårdsangere, men det var sjældent, eftersom ejendommen var for
lille. Der boede for få familier, og de små pakker med mønter var tilsvarende få og små. Men når de
kom, med harmonika eller mundharpe, banjo eller lirekasse, gerne to – én der sang og én der
spillede – så var der glæde i gården blandt os børn.
Pragtfulde stemmer løftede sig imellem ejendommens mure, rustne af misbrug og druk, men fulde
af kærlighed til sangen om ”Den lille pige på hospitalet” eller måske til ”To hvide liljer og en knækket
søjle står vagt om gravens buksbom-kranste bed. Der hviler Caroline tryg bag mulde. I livet fo'r hun
vild, nu har hun fred”, eller hvad gårdsangermiljøet i øvrigt bød på.
Ganske anderledes var det hjemme med sangen, hvor lieder var meget elsket, og hvor man gerne
lyttede til diverse indspilninger af ”Die schöne Myllerin”, Schubert, ”Erlkönig”, Dietrich FischerDieskau og alt, hvad nævnes kan.
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To slags sange - hvor jeg kom til at holde af dem begge! Gårdsangens folkelighed ganske som
grammofonens sorte snurrende magi.
Gårdmusikken havde sit publikum, som ikke mindst bestod af os børn og tyende, hvad der så måtte
være tilbage af den slags, men mon ikke sangen og musikken også har glædet husfruer, der stod
skjult bag gardinet og drømte om kærlighed og evig troskab, her hvor ”ridderen” lige nu sang hende
en serenade.

England
I 1954 tilbragte jeg sommeren – et par måneder – i England hos min farbror Hemming og tante Ilona
og mine fætre Klaus, Jens, og Lars, og min kusine Lise.
Det blev et eventyr, som jeg aldrig er blevet færdig med at læse.
”Englænderen” gled langsomt og stille ud fra Hovedbanegården og fortsatte med stadig større fart
hen over landet på vej til Esbjerg. Her skulle det røde lyntog mødes med Kronprins Frederik eller
Kronprinsesse Ingrid, der skulle fortsætte rejsen over Nordsøen og føre mig til Harwich på den
engelske østkyst.
Jeg havde netop læst Jules Vernes beretning om Zarens Kurer og lod nu blikket søge op til
bagagenettet til kufferten, som godt nok ikke indeholdt den berømte skrivelse, som den unge officer
Michael Strogoff gennem alle farer og eventyr skulle bringe til Irkutsk, men som derimod var fuld af
penge, mange penge, mange danske kroner, eller hvad det nu kunne blive til på fremmed jord.
Jeg havde siddet det meste af en eftermiddag og havde med min ubehjælpsomme hånd, med noget
man kaldte kragetræer, underskrevet en stak rejsechecks på jeg ved ikke hvor mange kroner.
Min engelske familie havde som sagt inviteret mig på sommerferie i England med et sommerhusophold i Cornwall, og nu var rejsen begyndt.
”Om jeg ikke lige i den anledning kunne tage nogle penge med i kufferten, nu jeg alligevel skulle den
vej?”
Min farbror, der var civilingeniør, havde været ansat hos Andersen og Brun i en årrække, men havde
nu for år tilbage fået overdraget direktørstillingen på en tubefabrik, man havde købt i England, og
som lå i Slough. Han havde en del penge stående i Danmark, som han ønskede at føre over til
England, men som ikke var sådan ligetil at flytte over grænser på grund af gældende
valutarestriktioner både her og der.
Det var der, jeg kom ind i billedet, og der lå svaret på spørgsmålet om, hvorfor jeg nu sad i
”Englænderen” og følte mig som en romanhelt på vej ud i den store verden i en mere hemmelig end
egentlig farlig mission.
Min mor var forfærdet ved tanken om, at jeg snart skulle krydse Nordsøen på et skib, det farligste
og værste hun vidste, og det i særdeleshed nu, hvor der var en meget voldsom sommerstorm i
udsigt, som sikker ville afstedkomme skibsforlis i stort tal.
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Jo, det havde hun hørt, der var storm på vej.
Og miner, hørte man ikke dagligt i radioen om drivende miner, som var observeret både her og der
i indre farvande.
Og så lå det der, skibet. En spadseretur fra toget med kufferten i hånden og man gik ombord.
Om det var Kronprinsen eller det var Kronprinsessen, jeg sejlede med, jeg husker det ikke, men de
var begge prægtige skibe. Jeg havde studeret dem grundigt og vidste ret meget om, hvad det var,
jeg gik ombord i, så jeg så fortrøstningsfuldt den store storm i møde, sådan som den var blevet stillet
mig i udsigt.
Kronprins Frederik var bygget i Helsingør i 1941 og var udstyret med 2 stk. B&W motorer godt 7.000
HK, som gjorde det i stand til at sejle mere end 20 knob. I 1946 blev det som det første skib i den
danske handelsflåde udstyret med radar.
Kronprinsesse Ingrid var bygget over de samme tegninger som Kronprins Frederik blot med den
forskel, at Ingrid var indrettet af arkitekten Kay Fisker, som havde tilført skibets interiør god dansk
arkitektur. Dertil kom at Kronprinsen var nittet efter god skik, mens Ingrid var delvis svejset sammen
med en mere glat skibsside og en mindre vægt til følge, hvilket betød, at Ingrid kunne sejle med en
større fart end Kronprinsen.

Kronprins Frederik
Jeg kom ombord og søgte at ligne en fuldbefaren, der entrede lejderen. Jeg fandt mit logi og
indrettede mig med min tandbørste og gemte kufferten under køjen og begav mig ud for at lære
skibet nærmere at kende.
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Kronprinsesse Ingrid, interiør
Klokken et eller andet blev der ringet til aftensmad, og man satte sig til bords med alvorlige,
frygtsomme miner, som hørte sig til hos passagerer med storm og måske undergang i vente.
Jeg havde ventet, at stævnen ville banke ned i de voldsomme søer og med hule drøn synke til bunds
i de dybe bølgedale og forsvinde i vand, der fuldstændigt skjulte forskibet, før det som en fugl rejste
sig og trak stævnen op mod stjernerne, hvorefter det på ny dykkede mod havets bund, mens
skruerne rousede, som var de vindmøller.
Jeg havde ventet at se kæmpesøer slå mod skibssiden og knuse døren ind til spisesalen og samle
alle bordene og de knuste tallerkener i den ene side af salen og fortsætte ned ad trappen til skibets
indre.
Jeg havde forberedt mig på, at jeg måtte klamre mig til alt fast og solidt, og at jeg under store
anstrengelser og med opbydelse af alle mine kræfter havde været tvunget til at søge mod
redningsbådene med en lille forkommen, forældreløs, grædende dreng i hånden, mens jeg i det
fjerne så to hornminer drive afsted på bølgetoppenes hvide skum.
Men! Hen på aftenen fandt jeg mig selv ude på agterdækket i det slørede månelys, som kun
sparsomt oplyste det hvide kølvand, der søgte at indhente os, som var det kommet for sent ved
afgangen fra Esbjerg og nu kom ilende efter os klædt i sølv.
Skibet var en oplevelse i sig selv, og med en svag duven gled det stille ind i mørket, og da natten
efterhånden blev mig for kølig, og skipper så ud til at klare det praktiske, fandt jeg min kahyt og
tørnede ind. Lykkelig eller ulykkelig, jeg husker det ikke.
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Sådan nåede vi Englands kyst og fortsatte nu rejsen med tog for at komme up to London. Det var et
halvgammelt, nedslidt passagertog, der med behersket fart førte os mod London igennem det flade
østengelske landskab, der ikke i særlig grad adskilte sig fra, hvad jeg havde set på turen over de
danske øer og Jylland. Men alt eftersom vi kom nærmere London, dukkede de op som tørre pinde i
et større og stadig mere trist bylandskab, hvor de pegede mod himlen, som ville de hindre den i at
falde til jorden. De klamrede sig til hver en skorsten, og vi var ikke kommet særlig langt ind mod
Paddington, før de var blevet til en skov. En skov af TV-antenner – H-antenner kaldte jeg dem, men
forstod ikke meget af, hvad alt det med television var for noget på det plan, jeg så det her.
Lidt TV-historie. Først i 1947 begyndte der at ske noget i Danmark på TV-fronten.
Franskmænd, briter og nederlændere kappedes på skift om Statsradiofoniens og Radiorådets gunst.
Franskmændene kom først, idet de fra 17. november 1947 og fem dage frem sendte fra Polyteknisk
Læreanstalt.
Det var dog ikke alle, der trods medvirkende som Lily Weiding, Kai Holm og Margot Lander lod sig
overbevise. Instruktøren Oluf Bang: "Overbevisende om televisionens fremtid som andet end
underholdning, en teknisk kuriositet, var denne udsendelse ikke."
Succesen skulle komme under den britiske udstilling i Tivoli i september 1948, hvor briterne gav en
16 dages opvisning, der blandt andet bød på Hans Kurt og Else Marie i ”Sommer i Tyrol”. Den britiske
opvisning overbeviste både udstillingsgæster og radiofolk. Jens Frederik Lawaetz: "Man kan vist sige,
at i disse Tivoli-dage blev det danske TV født. Her blev vi for alvor bidt af bacillen og begyndte så
småt at forstå fjernsynets væsen."
Trods briternes ivrige salgsfremstød endte Statsradiofonien med at købe TV-udstyr fra nederlandske
Philips, hvis system blev europæisk TV-standard. 1. juni 1949 begyndte man under Jens Frederik
Lawaetz og Peter Hansens ledelse med de første prøveudsendelser, mest af hensyn til fabrikanterne
af fjernsyn.
Danmark var klar til fjernsynet, dog ikke finansminister Thorkil Kristensen, der ikke umiddelbart var
indstillet på at uddele midler fra den slukne valutakasse.
En charmekampagne i form af opvisninger for på skift Det Konservative Folkeparti,
Socialdemokraterne og Venstre synes dog at have hjulpet. Finansministeren betingede dog, at der
skulle sikres eksport af fjernsynsapparater. Sikkerheden stillede Argentina med en ordre på 20 mio.
kr., hvilket udløste det grønne lys.
2. oktober 1951 fandt den officielle start så omsider sted. Ganske vist kun en time om dagen tre
gange om ugen og kun til 200 modtagere.
Men i æteren var man, og de første dage bød på sidenhen forlængst klassiske ting som reportager,
underholdning, TV-køkken – og teknisk uheld.
Jeg blev hentet på Paddington Station og efter en grundig udspørgen af en immigration officer, der
sad løftet højt op over mig og som med slet skjult undren spurgte, hvor længe jeg havde tænkt mig
at opholde mig i England for at få brugt de styrtende mange penge, som jeg, en almindelig dansk
dreng, havde fundet det nødvendigt at medbringe ”on Holiday”, blev jeg sat fri og udleveret til
familien.
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Vi, hvilket vil sige min farbror Hemming og jeg, kørte ud af byen til familiens hus ”Scarsdale”, som lå
lidt uden for London i forstaden Slough.
Bilturen foregik som al kørsel med bil foregik dengang i London med højre arm ud af det
åbenstående vindue, og hvor højre hånd med små tegn angav, at man ønskede at dreje til højre eller
til venstre, eller hvad man i øvrigt var på vej med at foretage sig. Denne ejendommelige måde at
klare trafikken på - sammen med, at man kørte i den ”forkerte” side af vejen - betød at det tog lidt
tid at vænne sig til trafikken, som ikke desto mindre blev afviklet på en meget fin måde med stor
hensyntagen til andre trafikanter.
Hvordan var London så i sommeren 1954?
Jo, overvældende, med bombetomter bag plankeværker, der fik byen sine steder til at virke
”tandløs”. Travlhed, trafik, mange mennesker af alle slags, høje, røde toetagers busser i fart,
bowlerhatte, og en imponerende undergrundsbane med stationer som Baker Street, Elephant,
Castle, Madame Tussauds, Tower - and fish and chips of cause.
I huset hos familien Jørgensen, hvor man førte stort hus, havde man ansat en au pair med navnet
Magda. Hun var en rødmosset pige, lidt svær i det, som kom fra Esbjerg og som talte det vestjyske
sprog til fulde. Hun tjente familien godt og ærligt og havde lært ikke at sætte gryden på bordet. Hun
var ikke så god til det engelske sprog og manglede endvidere mod til at gøre London på egen hånd.
Derfor tog vi to ikke særligt engelskkyndige en dag sammen afsted til London for at se, hvad man nu
skulle se og endvidere at gøre os bekendte med livet i den store by.
Det blev en herlig dag, hvor vi, takket være en lille bog med billeder kom rundt og så Londons
herligheder og spiste bunker af Cadbury chokolade med rosiner.
Netop Tower med kronjuvelerne havde bragt os ned til floden Themsen, hvor der lå en udflugtsbåd
med flag og udklædt guide i ivrig samtale med en gruppe turister, der nok for at have bevare
værdigheden skulle have ladet den sidste pint stå urørt tilbage. I deres forventning over at kunne
komme til søs, hvad jeg ikke tror var deres rette element, klemte de sig under en del diskussion ned
på de ikke så mange ledige sæder, men lod to sæder tilbage.
Guiden rakte den ene arm ud imod os, der stod på kajen og iagttog indskibningen, og pegede med
den anden på de tomme sæder som en indbydelse til os om at tage plads.
Uden videre steg Magda hjemmevant ned i båden, man var vel fra Esbjerg, og satte sig på det ene
sæde ved siden af en mand med blød hat, som søgte at byde velkommen med et lidt sløret blik og
et fugtigt smil. Jeg fulgte efter og indtog det andet ledige sæde uden at tænke nærmere over, hvor
denne odyssé skulle gå hen, og hvordan vi skulle komme tilbage og finde den togstation, som kunne
bringe os tilbage til Slough.
Jeg havde navnet på et stykke papir i lommen, men der var sket så meget, og papir havde det med
at forsvinde, og da jeg ledte i den lomme, hvor det skulle være, var der kun fedtet chokoladepapir.
Motoren startede og sendte med et knald en sort sky op i himlen og båden blev som levende, hvad
tilsyneladende ikke behagede selskabet ”De våde Brødre”.
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Vi smed fortøjningerne, eller hvad de snore, der havde holdt England på plads, nu hed, og sejlede
ud på floden. Skipperen trak i en snor og et øredøvende hæst vræl tog det sidste mod fra Brødrene,
der så sig forskræmte omkring og på hinanden, som frygtede de, at det var sørøvere, der havde
taget dem til fange.
Jeg var nået til den konklusion efter flere dybsindige overvejelser, at det måtte være hollændere,
hvilken formodning kom sig af, at min far netop havde haft besøg af et hollandsk kor, der var på
udveksling med et dansk kor, så jeg havde sproget i øret.
Vi sejlede op ad floden og guiden fortalte og pegede og lod forstå, at her var der dit og her var der
dat, og det ene var mere vigtigt end det andet, uden at jeg kunne huske, hvad der var dit, og hvad
der var dat, men konger og dronninger med og uden hoveder, og den ægte Dronning Elisabeth, der
var blevet kronet året før, og her tog guiden kasketten af, og Cromwell og Maria Stuart - eller som
Magda konsekvent kaldte henne ”Maria Stueeeart”, hun var der, og vi, vi var der, og vi sejlede og
sejlede lige ind i den nedgående sol, som stod stærkt i de trætte øjne.
Jeg var ikke helt vågen i toget hjem, men vi kom dog af på rette sted og fik ringet hjem og sagt, at
nu var vi der.
Næste dag lød spørgsmålet: ”Nå, hvordan gik det så, fik I set London? Hvor var I henne?”
”Nåh, der og der, ja ja!”
”Nåh, der var I også henne? Jamen, ser man det! I har været langt omkring, skal jeg love for!”
Det blev sagt bag avisen, hvor kun cigaretrøgen røbede, at det var der, spørgeren var at finde.
”Og vi har sejlet på Themsen”, huskede Magda pludseligt og tog et lille hop.
”Sejlet på Themsen? Hvordan det? Kan man det. Hvorhenne?”
”Ved Tower!”
”Har aldrig hørt om det!”
”Nåh jo, der er en lille båd, men det er en lille……, man kan ikke være ret mange ombord.”
”Hvor sejler den hen?”
”Op ad floden!”
”Hvad er op ad, hvad vej? ”
Farbror Hemming var blevet ivrig på grund af disse ukendte betragtninger om at sejle på Themsen.
(Han havde i sine unge dage, dengang Ilona og han boede vistnok med Ilonas mor fru Frank på første
sal på Hasselvej i Vanløse med pejs, været ansat på B&W, og jeg husker, de havde en B&W-plakat
hængende på deres væg. Den syntes jeg meget godt om). Så nu blev han interesseret og lagde
avisen.
”Op forbi et krigsskib og videre op, mente jeg!” Jeg huskede skibet Belfast, som vi passerede tæt
forbi, og som guiden talte længe og meget om, og som han bukkede for, da vi sejlede forbi. Der ville
jeg gerne ombord. Hvis man kunne?
Nu blev der talt meget om, hvad det var at sejle på Themsen i gamle dage, Water Music you know
fra 1717, King George I, der ønskede musik, mens han sejlede på floden River Thames, og bad om
fire gennemspilninger af koncerten – alt i alt fire timers musik!
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Men til sidst lød spørgsmålet: ”Hvor langt sejlede I op, hvor vendte båden?”
Magda mente, at vi sejlede en times tid, mens jeg ikke havde nogen fornemmelse for, hvor længe
vi havde været ombord. Jeg havde helt glemt at holde øje med tiden, og var bare fraværende
benovet over det, jeg var midt i, og havde ganske overladt til guiden helt uden min medvirken at
sejle båden op ad den mudrede strøm med halvdelen af Brødrene i dyb søvn.
Pludseligt kunne jeg huske, at vi sejlede forbi en stor fabrik eller sådan noget med en meget høj
skorsten. Den kom vi forbi, kort før vi vendte og sejlede hjem igen, sagde jeg og viste skorstenen
med hænderne. Sådan opad.
Det må være Battersea Powerstation, fastslog civilingeniøren og rettede sig op fra det krøllede kort,
der var kommet på bordet ved siden af kaffekopperne.
”Ser man det, ser man det!” sagde han eftertænksomt og mindedes sikkert den gang, han solgte
motorer til jyske elektricitetsværker i årene efter krigen, og hvor farfar, Tonny, hans svigersøn, og
jeg kørte med rundt en hel dag i Vestjylland og ventede mange timer i bilen, mens Hemming
forhandlede en motor på plads. En dag stak vi af med bilen og Tonny kørte os ud til Vesterhavet,
hvor vi fik set Bovbjerg fyr i voldsom blæst, husker jeg. En blæst, jeg aldrig før havde oplevet så
stærk.
Kasket er godt i stormvejr, sagde min mor engang imellem, uden at hun nogen sinde redegjorde for,
hvor hun havde denne kolossale visdom fra, endsige hvad hun mente med udtrykket.
Men altså: Kasket er godt i stormvejr!
”Vi var i Danger” kom det fra Magda, der holdt sig pænt i baggrunden, men alligevel fulgte ivrigt
med i samtalen. ”Vi var i Danger” gentog hun og gjorde sig klar til at rydde morgenbordet.
”Danger” mumlede hun og slog en smule med nakken.
Vi bøjede os igen over kortet og afsøgte området omkring Battersea Powerstation for om muligt at
finde den omtalte lokalitet.
”Jow, we hår wot i Danger” kom det endnu engang fra Magda og denne gang med eftertryk på
hendes hjemegns dialekt, som stadigvæk bød hende at udtale Danger med et a som i ordet anger.
Man så på hinanden og så på Magda.
”Husker du ikke alle de der maskiner ude i vandet og det store skilt, hvor der stod Danger!
D-A-N-G-E-R. Husker du ikke det?” Det sidste var klart møntet på mig, og Magda så på mig næsten
bønfaldende og forsvandt ud i køkkenet med bakken.
Stilheden varede vel fem sekunder, så fulgtes vi ud ad den åbne havedør og ud på græsplænen, hvor
den lille foxterrier, jeg husker ikke hvad den hed, troede det var blevet legetid og straks kom
benende med den forbidte klud.
Det skete engang imellem, når vi havde taget plads i Austinbilen årgang 1950 et eller andet, at
spørgsmålet blev rejst, men afdæmpet og med forsigtighed: ”Nåh, hvor skal vi hen?” Og det skete
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da en gang imellem, at svaret lød i form af et nyt spørgsmål sagt helt uden malice: ”Skal vi til
Danger?”
Cornwall er en spændende og meget fremmedartet del af England, men for at komme did hen
herfra må man passere farlige steder, hvor grusomme uhyrer som Baskervilles hund og The Beast
lever deres vilde liv.
Den vej skulle vi. Hvilket vil sige, så vidt jeg husker, nogle af os.
Vi, der kørte med bil, tog den farlige vej, mens Klaus og Jens fulgtes med Magda i hurtigtoget The
Cornish Riviera Express til byen Penzance, hvor de blev hentet dagen efter, vi var ankommet. Sådan
husker jeg det!
I bilen sad vi, Hemming og Ilona, Lars og den spæde Lise samt feriebarnet, der må indrømme, at han
sov en del af turen, som slæbte sig afsted i et adstadigt tempo i en tilsyneladende uendelig række
af caravans på sommerferie i et antal, jeg aldrig havde tænkt mig muligt på denne jord.
Vi skulle holde godt udkig efter the Beast, blev vi fortalt, skønt vi ikke troede på historierne, som
farbror Hemming var leveringsdygtig i.
I engelsk folklore blev The Beast omtalt som the Beast of Bodmin Moor og på den keltiske dialekt,
som oprindelig blev talt i Cornwall, hed uhyret: Best Goon Brenn. Det var en kæmpe kat, en slags
leopard, som var livsfarlig at møde en mørk nat, ganske som det var tilfældet med Baskervilles hund.

Dart Moore
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Et farligt sted var her den store hede, Dart Moore, med vilde heste og farlige moser, her kunne der
hænde hvad som helst, og det gjorde der, skal man tro, hvad man fik fortalt. Mindre troværdige
tunger fortalte, at en stor kat var blevet importeret til et privat Zoo i UK, men at den senere enten
var blevet sluppet fri eller selv var undsluppet. Det lød ikke særlig troværdigt, eftersom en sådan kat
nok ikke kunne opretholde livet i så øde egne, blev det sagt fra officielt hold, men at The Beast
spøgte, det var der ingen tvivl om, hvis man lagde øre til almindelig snak! Og som det gik med den
lille fjer, der blev til fem høns, blev den store kat med tiden til tre pumaer, der levede vildt på heden
Dart Moore til skræk og rædsel for vejfarende.
Nationalparken Dartmoor blev oprettet i 1951 i et mildt og meget fugtigt kystklima, hvor floderne
Dart, Teign og Avon har deres udspring. Det berømte eller måske det berygtede Dartmoor Prison
ligger i byen Princetown i den vestlige del af Dartmoor. Fængslet blev oprettet i 1806 og var
beregnet til opbevaring af franske krigsfanger. Det blev nedlagt i 1820, men genåbnet i 1850 som
Englands største fængsel. I årene 1917-19 husede fængslet militærnægtere, hvorefter Dartmoor
Prison fungerede som et almindeligt lukket fængsel, men med et dårligt ry blandt fangerne på grund
af streng disciplin og hårdt fysisk arbejde.
Jamaicakroen. Ikke blot farlige dyr, men også undvegne fanger kunne man møde i det øde landskab,
og nåede man endelig frem til en kro for at søge beskyttelse, ville man måske til sin forfærdelse
opdage, at det er Jamaicakroen, man var kommet til, og kommer man til Jamaicakroen, skal man
ikke føle sig sikker på noget som helst, her er sket værre ting end det!
Det er en almindelig antagelse, at Jamaicakroen bar sit navn, fordi man mente, at det var der, man
indsmuglede rom til England, og at denne rom netop kom fra Jamaica. Historien handler om, at det
var en farlig forretning at drive smugleri, alt kunne ske - især når der ydermere var en ung kvinde
med i spillet.
I virkeligheden stammer navnet Jamaicakroen nok fra de derboende herremænd, som tilhørte
Trelawney-familien, hvoraf to medlemmer efter sigende skulle have tjent som Guvernører på
Jamaica i det 18. årh., men ser vi bort fra virkeligheden, så blev ”Jamaicakroen” kendt via en britisk
film fra 1939, der var instrueret af Alfred Hitchcock, og som byggede på Daphne du Mauriers roman
med samme navn fra 1936. Og stedet, for så vidt det findes uden for filmens verden, er kendt for
træskiltet med det dårligt malede navn, som hænger i sine tørre hængsler og skriger ud i natten, når
vinden får det til at gynge og synge sin dødsklage.
Baskervilles hund. Det er også på disse kanter, vi kan møde Baskervilles Hund, og denne historie er
ikke mindre artig hvad angår gys og rædsel, men hør selv lidt af historien om Baskervilles hund:
Sir Charles Baskerville dør pludseligt og efterlader sig en formue og familiens slot til den sidste
overlevende i slægten, til den unge sir Henry. Alt synes at være i orden og arvesagen går som den
skal til den unge Sirs tilfredshed. Dog finder sir Charles’ læge, dr. Mortimer, alligevel, at der er noget
mistænkeligt ved dødsfaldet, for sir Charles var frygtelig nervøs den sidste tid, og det ser nærmest
ud som om han er død af skræk.
Det viser sig, at der knytter sig et gammelt sagn til slægten Baskerville: En forgænger forgreb sig på
en ung pige og blev dræbt af en hund fra Helvede. Sir Charles frygtede denne historie, og da beviser
om en stor hund begynder at dukke op, må også Watson og Sherlock Holmes tage sagnet seriøst og
gribe sagen til opklaring.
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Historien om ”Baskervilles hund” blev første gang udgivet som en føljeton i ”Strand Magazine” fra
august 1901 til april 1902. Arthur Conan Doyle var inspireret af legenden om Richard Cabell, som
levede i 1700-tallet og var omtalt som en ond mand. Efter sin død blev Cabells grav hjemsøgt af
spøgelseshunde, som han sendte på jagt på årsdagen for sin død. Siden udkom historien i
romanform, og gennem tiden er den blevet filmatiseret et utal af gange.

Alt dette skulle vi igennem, men når så turen er overstået fortryder man aldrig løbet, man får til
foræring et vidunderligt landskab, der blidt, men majestætisk ender ude imod vest i en kyst, hvor
palmerne gror og strandene ligger kridhvide, når tidevandet ellers tillader deres eksistens efter at
have sat fiskerbådene tørskoet på plads på bunden af de små havne.
Tidevandet, dette månens åndedrag, der flytter rundt på alt det vand, som kloden ejer, og som har
indflydelse på alt og alle, dette tidevand er som en hilsen ude fra rummet. Indånding og udånding –
ebbe og flod – en evig bevægelse som jordens cirkuleren om solen og som jordens dans om sig selv.
Vi kom til huset, hvor vi skulle bo i de kommende dage. Det var forsynet med flere stålwirer hen
over taget. De endte i øjer nedstøbt i jorden, så huset ikke blæste omkuld, hvis det skulle tage til at
storme fra Atlanten. Det var vores sikre tilknytning til at blive ved jorden, men ikke, som det senere
skal vise sig, den eneste.
Huset i Cornwall, hvor vi skulle studere tidevand og se Rita Hayworth i den lokale biograf i en
filmatisering af Somerset Morgans ”Regn”, lå ikke i selve byen Gwithian Towans, men i nærheden,
ude ved havet sammen med andre sommerhuse, så vidt jeg husker.
Det kostede et ”toppenshaipenny”-frimærke at sende et brevkort hjem til Denmark med en kort
hilsen og ”brev følger”.
Man bad om et ”toppenshaipenny stamp” hos købmanden, sådan lød det i hvert fald for mig, når
jeg lyttede til, hvad man bad om. Jeg søgte at efterligne, og det var så det nærmeste, jeg kunne
komme, hvad jeg mente, det hed.
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Min gamle engelsklærerinde fra folkeskolen frk. Mousgaard med det skarpe blik gav mange
eftersidninger. Dem sad jeg af hos gamle ”pibe”-Ras, der underviste realklasserne i historie, og hos
hvem jeg holdt af at ”sidde efter” og høre på. Frk. Mousgaard og jeg omgikkes på en respektfuld
måde, som tjente det formål at få banket nogle verber og noget grammatik ind i hovedet på mig ved
hjælp af en overordentlig mængde overhøringer og streng justits. Blev det så spisefrikvarter, blev
jeg kommanderet til at læse op for klassen af en bog, hun tog op af tasken til samme lejlighed.
Jo, hun var skrap, Mousgaard, men jeg fik nok trods alt lært lidt hos hende. Hun sidder nok deroppe
og skriver minusser ved Mads i sin lille, grå bog, når hun hører mig med den mærkelige udtale bede
om et ”toppenshaipenny stamp”. Eller måske er hun blevet mild?
Sproget var et problem, som jeg nu stod der i det engelske. Det rakte til almindeligheder: I come
from Denmark and I am going to be her for a month, thank you.
Men det rakte ikke til meget, når vi fulgtes hjem fra stranden i halvmørket, op mellem klipperne og
op på græsmarken, hvor husene lå tøjret med stålwire på rad og række. Vi boede i det røde hus midt
for, når man kom ad hulvejen fra stranden.
Jill boede fire huse længere henne til højre sammen med sin lillesøster og lillebror. De var gået hjem
med forældrene, hendes mindre søskende. Vi kom lidt bagefter, tavse skønt vi havde så meget at
snakke om.
Jeg fik dog forstået, at Jill boede i Bristol, som jeg først længe efter fandt ud af hvor ligger, men det
var dog ikke længere væk fra dér, hvor jeg boede, end at der kom breve frem og tilbage i et par år
måske. Hvor billedet af Jill til hest er blevet af, ved jeg ikke. Det ligger nok et eller andet sted. Måske
finder jeg det en dag.
Min farbror lurede, hvad der foregik, dog ikke uden en vis tavs, men anerkendende mine.
Jo, Cornwall var et lykkeligt land!
På fabrik. Men før vi kom ud til Atlanterhavet, før vi kom på sommerferie, og før vi kunne have mødt
alle omtalte farer, kom jeg på fabrik!
Farbror Hemming spurgte en morgen, få dage efter jeg var ankommet, hvor jeg sad med toast i
munden og morgente i koppen, om jeg ville med på fabrikken? Jeg var blokeret af morgenmaden
og kunne ikke andet end nikke til det, jeg ikke vidste hvad var.
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En god halv time i bil og vi holdt ved fabrikken. Ikke noget stort foretagende, bare lige ned på den
ene side, tyve meter måske, og det samme ned på den anden side, nogle skure og mindre bygninger,
to etager, ved en af bygningerne en skorsten. Vi gik ind af en dør, kom til en gang og gik ind på
direktørkontoret, hvorefter der kom en dame ind fra et andet kontor og sagde godmorgen. ”Good
morning”, sagde hun selvfølgelig.
Jeg hilste på damen, ”Good Morning”, hvorefter hun spurgte, om jeg ville have en ”Nice cup of tea”,
det var hvad Hemming sagde, at damen sagde, og jeg sagde ja og rettede det straks til yes og
bukkede let. Det var min første samtale på engelsk med en dame, og det var gået godt!
”Yes please”, rettede Hemming mig, og jeg gentog det ”Yes please” og bukkede igen, lidt, og fik
besked på at sætte mig ved et bord, der stod med nogle stole omkring. Damen kom med en bakke
med te. I farbror Hemmings kop kom hun mælk og sukker, jeg husker ikke hvor meget. Hun løftede
den lille kande med mælk og så spørgende på mig. Jeg nikkede og søgte at smile, det blev lidt akavet
og jeg fik nikket, før hun havde løftet sukkerskålen med den lille tang til at tage sukkeret med og
nikkede til mig. Jeg fik to stykker sukker i koppen, før hun hældte teen op og rakte mig koppen.
De talte sammen, damen og Hemming. Jeg forstod kun enkelte ord, men mente at opfatte, at hun
skulle skrive et eller andet, som hun forklarede en del om, mens farbror Hemming lyttede til, hvad
hun sagde. Han gjorde noget med munden, når han lyttede, bevægede læberne en smule. Som om
han også lyttede med munden.
Hun lignede lidt Vera Lynn, syntes jeg, og hun talte lidt lige som Vera Lynn, jo det syntes jeg, selv om
jeg ikke have hørt Vera Lynn tale ret meget, mest hørt hende synge. Jeg syntes, at jeg kunne
genkende hendes stemme lidt.

Vera Lynn
Jeg tror, det var i et blad med billeder fra en af hendes koncerter, måske i England, hvor en eller
anden havde sagt: "Does anybody here remember Vera Lynn? Remember how she said that we
would meet again some sunny day?"
Jeg havde lånt bladet og skrevet det ned og havde lært at sige det og brugte det, når det var
nødvendigt. Jeg tror, det kneb med udtalen, men sagt lidt hurtigt kunne det godt lyde. Jeg kunne
specielt godt lide, når hun sang Wish me luck as you wave me goodbye. Der var et fint
orgelakkompagnement. I det hele taget mødte man i England orgler, kinoorgler, men nok mere
hammondorgler og lignende i biografer og på restauranter.
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Der var en anden af tidens slagere jeg lærte, en anden sang, der lød overalt. Det var Doris Day, der
i filmen Calamity Jane fra 1953 sang ”Secret love” som blev en landeplage, og som jeg lærte, men
spørg mig ikke hvordan, den var der bare overalt den sommer, og den blev hængende i mit hoved.
Mine Vera Lynn-drømmerier blev afbrudt af en telefonsamtale, som førte til, at farbror Hemming
vinkede til sekretæren om at fjerne mig, hvorfor hun førte mig ad flere gange og gennem andre
forskellige døre ind i fabrikken, der var en stor hal med støj og mange maskiner. Umiddelbart virkede
det skræmmende, den slags larmende helvede.
Det skal siges, at jeg aldrig før havde været på en fabrik. Keses cykelværksted på Bellahøjvej var den
eneste ”fabrik”, jeg havde oplevet med maskiner af forskellig slags, hvis det beskedne lokale ellers
kunne kaldes en fabrik og hvis det skrammel, der stod opmagasineret der, kunne kaldes maskiner.
Der inde bag cykelforretningen lå Keses ”fabrik”. Med det ene øje og hans gamle far som assistent,
gav han sig i kast med en hvilken som helst opgave, man kom til ham med, men maskinerne, han
havde til hjælp, bestod i al deres enkelhed blot af lidt svejseudstyr, en luftpumpe og en
søjleboremaskine og lidt forskelligt håndværktøj, hvilket tilsammen eller hver for sig ikke havde
fremkaldt nogen angst hos mig, når jeg aflagde besøg på cykelværkstedet for at købe krudt.
På farbror Hemmings fabrik lavede man tuber, tandpastatuber.
En lille tinbrik på størrelse med en dansk krone, men en del tykkere, blev under meget højt tryk af
et stempel presset op til en tube, som var det vand, der løb op langs siden af stemplet. Tuber blev
spyttet ud på en bakke, den ene efter den anden. ”Mønten” var lavet af en anden maskine, som
udvalsede tinstænger, der blev skåret op til ”mønter”. Det hele begyndte med tinklodser, der blev
smeltet om til stænger osv. osv. Sådan husker jeg det i dag, og jeg tænker på det morgen efter
morgen, når jeg står med min plastiktube og klemmer tandpasta ud på børsten.
I en afdeling for sig selv stod der tre mænd, hver ved en maskine, som jeg ikke kendte men senere
fik at vide var en drejebænk, og skar eller drejede i jern, som var det træ. Jernspånerne dansede fri
af det jern, der var spændt op i maskinen, og fine ting kom for en dag.

Juletræsfabrikken i Genève. Halvfems små lyseholdere blev det til i Ras’ garage, og det er jeg stolt
af. Vi skulle bare have fortsat produktionen, Ras og jeg. Vi lavede ti træer i den lille størrelse hver
med ti lyseholdere, derudover lavede vi tre i stor størrelse og en i kæmpestørrelse til Ambassaden i
Bern. Marie stod for malerarbejdet.
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Det så meget let ud, og en ung fyr viste mig, hvordan man bar sig ad med at dreje forskellige ting.
Det kunne ikke være så svært, syntes jeg, men jeg fik ikke lov.
Først nu mange år efter har jeg lært at dreje. Jeg har nemlig stået i lære hos RAS (Rasmus Raffensøe)
i Genève, hvor jeg lærte at dreje lyseholdere til juletræer, som blev solgt til fordel for Den danske
kirke i Schweiz.
Tin. Her er lidt om tin: Tin har været kendt siden ca. 3000 f. Kr. Oprindelig skelnede man ikke mellem
tin og bly, men romerne opdagede forskellen og kaldte bly for plumbum nigrum (sort bly) og tin for
plumbum album (hvidt bly).
Genstande til kunst og nytte blev fremstillet af rent kobber, som man udvandt af kobbermineralet
malakit. Kobber var imidlertid alt for blødt og kunne slet ikke anvendes til værktøj. Det var derfor et
stort fremskridt, da man formentlig ca. 3000 f. Kr. fandt på at tilsætte malakit-tinsten før
kobberudvindingen. Derved fik man en bronzealder med genstande af kobber/tin-legeringer. Først
fra ca. 1000 f. Kr. er der i Egypten levn af rent tin, som bl.a. i form af stanniol blev brugt ved
indpakning af mumier.
Cornwall har igennem årene været en stor leverandør af tin, som blev gravet frem i miner rundt om
i landet.

Tinbrikker (”mønter”) udskåret af tinstænger
Jeg fik lejlighed til at besøge en tinmine sammen med farbror Hemming, men har ikke nogen klar
erindring om, hvad vi så andet end sten, der væltede op af jorden båret afsted af mudder under et
voldsomt spektakel, der umuliggjorde at høre, hvad manden sagde, hvilket jeg nok heller ikke ville
have kunnet forstå, eftersom han talte en slags ”cornwaalsk”.
Tubefabrikken i Slough var til stor inspiration for én, som ikke kendte til den del af livet, som det
levedes hos fabriksarbejdere. Jeg troede jo bare, at alle ting kom fra - ja, hvad troede jeg egentligt?
Men fabrikken var en god oplevelse, og det blev til flere besøg.
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Sperrestrup
Jeg mener, at jeg altid har kendt Espen, sådan husker jeg det i hvert fald, også selv om der var en
del års afstand, idet Espen var født i 1924 og jeg i 1939, så forskellen var femten år, men altså: Jeg
har altid kendt Espen. Hans forældre, Lars Hansen Larsen og Ragnhild født Jørgensen, havde truffet
hinanden på Høng Højskole, hvor Lars Hansen, som vi kaldte ham, havde været lærer i nogle år. De
mødtes som sagt dér og blev gift i 1918. Ragnhild var det yngste af højskoleforstander Anders
Jørgensen og hans kone Mette Maries børn, og hun var født i 1889.
Nu gør vi en lang historie kort og konstaterer blot, at Lars Hansen Larsen blev professor på
Landbohøjskolen i kvægavl, rød malkerace, du ved, og at familien bosatte sig uden for Roskilde i et
stort hus, der lå lige ved siden af Arbejderhøjskolen - vist nok i Himmelev nær fjorden. De fik tre
børn, hvoraf Johanne Marie Larsen var den ældste, Hans Larsen kaldet Hanse den mellemste og
Espen Larsen den yngste. Den altid smilende faster Ragnhild var et sødt og venligt, meget
imødekommende menneske, som ofte besøgte os på Bellahøjvej og fik en tår kaffe.
Apropos kaffe, så var det en sædvane, når man besøgte familien i Roskilde, at man efter
morgenkaffen vendte koppen rundt og lod den stå med bunden i vejret indtil frokost, hvor man
vendte koppen om og drak sin kaffe, hvorefter man igen vendte koppen, og således gik den dag, og
så husker jeg ikke, om koppen blev vasket af om aftenen.
Anna Dorthea Kirstine kaldet ”Thea” var født i 1880 og var den ældste af højskoledøtrene i Høng.
Hun var gymnastikuddannet og var i en årrække leder af højskolens kvindegymnastik ud over, at
hun deltog i det almindelige arbejde i køkkenet og på højskolen, hvor der nu var brug for det. Som
tilfældet var med mandegymnastikken, var gymnastik for kvinder en vigtig disciplin på højskolen
med opvisninger og konkurrencer.

Thea helt yderst til venstre med sit gymnastikhold på 37 højskolepiger.
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Det er karakteristisk for Thea, at når der stilles op til fotografering, så sørger hun for at komme til at
stå i fuld profil eller noget der ligner. Men det blev ikke ved gymnastikken, for på et tidspunkt, jeg
tør ikke sige hvornår, tog hun en uddannelse til tandlæge og virkede som sådan i Finland, som blev
hendes nye fædreland.
Det med Finland kom sig af, at hun i 1908 som 28-årig blev gift med Aksel Vilho Brander, der var født
i 1874, og som flere steder omtales som en finsk godsejer med hvem hun blev bosat i Finland.
Hvordan bekendtskabet mellem Høng Højskole og Aksel Brander var kommet i stand, mangler jeg
viden om, men der var på en eller anden måde etableret en forbindelse, som blandt andet betød,
at Theas bror Tormod på et tidspunkt besøgte Finland, og at en gruppe finner så sent som i 20??
besøgte Danmark og dermed højskolen i Høng for at se, hvorfra deres stammoder i sin tid kom. Jeg
mener, at Thea i ægteskabet med Aksel fik fem børn, og at hun igennem årene var et bindeled
mellem Danmark og Finland.
Og så springer vi til Espen, den yngste af børnene fra Roskilde, som også har opholdt sig kort eller
længe i Finland, uden at jeg kan redegøre for om det var i sammenhæng med Thea og hendes
familie. Men mon ikke, Thea var dog Espens mors søster.
For nu igen at gøre historien kort, så blev det oppe i Finland besluttet, at Espen skulle giftes med
Hillevi, som var en datter af en finsk landbrugsprofessor, der bar efternavnet Jannes. Hillevi Jannes
var selv ved at uddanne sig inden for Landbruget og var ikke, efter eget udsagn, på det tidspunkt
opsat på at indgå i noget ægteskab - hverken med Per eller Poul. Hvem der egentligt havde besluttet,
at det skulle være de to, vides ikke, men eftersom jeg har det fra Hillevis egen mund, så tør jeg godt
skrive, at hun kun var interesseret i at gennemføre sine studier og ikke havde noget ønske om at
flytte til Danmark og blive bondekone.
For år tilbage, flere år efter Espens død, i en sen aftentime, hvor Hillevi havde inviteret til kaffe og
noget stærkere i det hus i Ølstykke, hvor hun var flyttet hen, kom det frem i fortrolig snak, at hun
ikke havde tænkt sig at rejse til Danmark sammen med de familiemedlemmer, som ville danne følge
og deltage i brylluppet, som skulle finde sted i Danmark. Hun ville slet og ret stikke af, forsvinde, når
de nåede Åbo og gemme sig et eller andet sted i Finland for ved sin forsvinden at undgå at blive gift.
Men hun turde ikke, da det kom til stykket, hvad hun den aften i Ølstykke over kaffen og en avec
mente, at hun fortrød.
De forventninger, hun kunne have haft, var også langt fra at blive opfyldt, da de efter brylluppet
blev bosat i Sperrestrup. Det var godt nok en gård med 90 tønder i vente, men foreløbig skulle de
bo i et gammelt, stråtækt aftægtshus ved siden af gården, fordi det var aftalt, at den forrige ejer
skulle have lov at blive boende i stuehuset sine dage ud.
Hvordan jeg kom ind i billedet husker jeg knap, men jeg tror, vi mødtes et efterår, Espen og jeg, og
at snakken gik på, at Espen manglede en mand til efterårspløjningen. Ham den gamle, der plejede
at ordne den sag, var blevet syg, og Espen var nødt til at være i kartoflerne. Jeg ville snart få
efterårsferie, og selv om jeg havde tænkt mig at repetere latin, så kunne jeg da godt køre den plov
en uges tid. Latinen kunne jeg så se på om aftenen.
Jeg cyklede til Sperrestrup, da den tid kom, og kørte med en grå Ferguson og en kæmpe overfrakke
i en uge, mens jeg om aftenen nåede til Amo, Amas, Amat før jeg faldt i søvn. Og som det var
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begyndt, fortsatte det i en række år. Det betød, at jeg, når jeg havde tid, blev medhjælper på gården
i Sperrestrup. Pløjning i efteråret og senere høst efter studentereksamen. Ind imellem passede jeg
grise, så min dengang forlovede og nuværende hustru Marie gjorde vrøvl, når jeg lørdag
eftermiddag kom hjem og stank af gris.
Jeg husker det gamle aftægtshus, vi krøb sammen i, og når Hillevi gav udtryk for sin skuffelse og
irritation over det, man bød hende, så forstod jeg hende godt. Det var en ussel bolig samtidig med
at det at komme fra Finland til Danmark ikke var uden vanskeligheder. Hun havde stadig den finske
vinterkrig i klar erindring, hvorunder hun havde mistet to brødre, ligesom familien havde lidt store
materielle tab.
Sperrestrup var en interessant arbejdsplads ikke mindst på grund af Espens mangfoldige idéer og
interesser samt hans mange tanker om mangt og meget. Samfundsforhold generelt og politiske
tanker, som især på den tid rumsterede i landbrugskredse og samlede sig om det nyetablerede parti
”De uafhængige”, optog en stor plads i Espens tankeverden. Mange spekulationer var for mig
uforståelige, selv om jeg godt kendte til Knud Kristensen, den forhenværende Statsminister, som i
1953 havde dannet partiet De Uafhængige sammen med dyrlægen Ivar Poulsen.
Mange aftener gik med at Espen redegjorde for indviklede politiske fantasterier, som svævede rundt
i cigaretrøgen, men som ville have reddet landet fra den elendighed, det var på vej ud i på grund af
den nye grundlov fra 1953 og partiet venstres politik. De Uafhængige med tryk på stavelsen gi lod
mig urørt, mit sind havde en hel anden plads i folketingssalen, men argumenter herfra kunne ikke
anvendes, mestendels fordi argumenterne slet ikke blev hørt endsige forstået.
Der var noget ungdommeligt, noget drenget over den finurlige charme, som virkede formildende
ved Espens mange skæve synspunkter og overvejelser. Dertil kom, at han besad en natur, der var
meget forskellig fra den, der var Hillevis lidt tunge, finske udgave. Espen havde lidt af sin mors
væsen, som var karakteristisk ved et altid smilende, imødekommende ansigt uanset hvad - jeg tror
til stor irritation for Hillevi, som kendte alvoren og satte den højest.
Familien i Roskilde havde haft den store sorg, at datteren Johanne Marie havde taget livet af sig selv
i familiens garage en halv snes år, før Hillevi og Espen blev gift i 1948. Af uforklarlige grunde havde
Espen eller andre familiemedlemmer aldrig fået fortalt Hillevi, om hvordan det var fat med søsteren
og hendes selvmord. Først da hun var blevet gift og blevet bosat i Sperrestrup, fik Hillevi at vide,
hvad der var sket, af nabokonerne!
Også årene i Sperrestrup gav mig mange erfaringer med mennesker og livet på landet.
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Erindringer 2. del

En skriver med briller. Illustration fra et middelalderhåndskrift. Ukendt år.
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Forord. Erindringer er flere ting!
Vi har de store kollektive erindringer, som får os til at skabe monumenter og statuer, mindedage og
sange. Vi behøver ikke at bære disse erindringer personligt som oplevelser, men vi respekterer deres
liv og kollektive betydning, sådan som de ofte udspringer af det nationale. De udtrykker
begivenheder, som vi ikke selv har lod og del i, men som vi lader beskrive vort nationale
tilhørsforhold og dermed den nationale identitet, hvorved de så i en vis forstand alligevel bliver
personlige.
Frederik den syvende til hest, Caroline Amalie, Frihedsstøtten, Den lille hornblæser,
Gefionspringvandet, Dybbøl Mølle, Jellingstenen, Lurblæserne - alle er de en erindring om det
fællesskab, vi er en del af. Vor kollektive erindring uden at vi har nogen personlig berøring med dem
som andet end fællesskabets historie.
At save hovedet af den lille havfrue er en begivenhed, som er et overgreb på vores erindring om
eventyret og dets verden, og som straks fører os videre til eventyrdigteren, som gennem eventyret
skabte den fælles erindring, vi bærer i os, om at være opvokset i en hønsegård, men født ud af et
svaneæg, og om at få prinsessen og det halve kongerige.
Erindringer om håbet kommer fra eventyret. Ønsker er noget andet, de er ikke skabte af drømmen,
men af begæret.
Vore personlige erindringer har rod et andet sted end i det kollektive, eftersom de er vort eget
personlige liv pakket ind i fortællinger, som pludseligt kan blive virkelige, genskabt af følelser og
stemninger. Noget man pludselig husker, og som bliver til mere og andet end blot det at huske, og
som kommer til én og får liv på ny. Ikke fordi man vil, men fordi dét vil. Noget der er i én, måske som
en del af ens sjæl, for så vidt som sjælen måske er summen af erindringer.
Mads-Bjørn, 2021
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Universitetet
Jeg er teologisk kandidat fra Københavns Universitet og har trykket Frihedsrådets Mogens Fogs
behandskede hånd og har lyttet til Hal Kochs formanende ord, som han sad der i vindueskarmen i
auditoriet og talte til os unge. Han var vismand og faderlig.
Med et studenterjob på Ritzaus Bureau med ansvar for fiskerinoteringerne følte jeg mig på rette vej,
men det blev en ørkenvandring med latin, græsk og hebraisk sammen med præstesønner, der vidste
alt i forvejen.
Venlige studiekammerater indbød mig til at deltage i deres ugentlige møde, som ville være
afklarende for mit trosliv og være af afgørende betydning for min opfattelse af, hvad min kommende
præstegerning ville kræve af mig. Savnede jeg et svar til Gud i dag, ville det blive endnu sværere til
sin tid. Det gjaldt om at finde frem til nåden nu, før det var for sent.
Jeg var forvirret af den nærgående snak i den stærkt fortrolige tone, så af interesse for, hvad der
ventede mig, mødte jeg op en aften, selv om præstegerningen ikke var et begreb, jeg havde for øje.
Bevægelsen kaldte sig CREDO, og man talte med en lav, følsom stemme!
Jeg blev hen på efteråret inviteret til at deltage i et weekendmøde i Lund, hvor vi skulle være
sammen med en gruppe svenske og norske kristne studerende. Det skulle ikke koste mig noget, det
ville man sørge for, så jeg sagde ja til at deltage.
Det blev et besøg af afgørende betydning, for besøget skulle vise sig at være en for mig særdeles
stærk oplevelse af et miljø, jeg ikke kendte til endsige forstod. Samværet virkede på mig påtaget, og
de åndelige samtaler, og det var de alle, drejede sig om en kristendomsforståelse, som var mig
absolut fremmed med himmel og helvede og en metafysik og en frelseslære, som jeg ikke kendte,
hvortil kom et fremmed menneskesyn præget af arvesynden og en Jesus, jeg aldrig havde mødt.
Min sikre fortabelse holdt mig vågen!
Vidnesbyrd blev serveret af yndige præstedøtre, som var det de lækreste opskrifter, og var man i
bekneb for ord, der kunne løfte sig fra jorden, kaldte man på den karismatiske, norske Johannes,
der langsomt og andægtigt rejste sig fra stolen og med blikket rettet mod himlen kunne flyde over
med hellige ord i en messende stil, der forskrækkede mig.
Efter præstedøtrene var han nok den, der gjorde mest indtryk på mig den weekend i Lund.
Jeg boede hos en svensk student, som jeg kom lidt skævt ind, på - vist nok på grund af min
ubekymrethed og min danske humor, og så fordi jeg den tredje gang, vi drak tynd the og spiste
sandwich, udtrykte ønsket om at få en øl og et stykke rugbrød.
Min svenske ven trak sin stol en smule væk fra mig, så vi ikke længere sad knæ ved knæ.
Om jeg kedede mig, jo, men jeg stod det igennem til den sidste the var drukket. Og ét havde jeg da
lært: Kristen var jeg ikke!
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På sejlturen hjem over Sundet på vej til Tuborg Havn var der én, som venligt lagde armen om min
skulder og spurgte mig med en rolig, venlig stemme, om jeg ikke syntes, det havde været en god
weekend.
”Joooh -” svarede jeg og så længselsfuldt på de blinkende lys inde på land.
Da jeg kom hjem lå der en skrivelse fra Universitetet vedrørende et nyt initiativ, som var under
opbygning i Helsingør. Det handlede om, at man havde til hensigt at starte en helt ny uddannelse
inden for havbiologi - noget helt nyt i landet, som jeg havde vist interesse for, og som man søgte
interesserede studenter til. Jeg sad en tid lang med brevet i hånden og læste om havbiologiens
spændende verden, mens jeg drak en øl og røg en smøg og lagde så skrivelsen tilbage på bordet og
sagde: ”Hva’ fan!”
At fortsætte med teologien forekom mig helt umuligt, så det gjorde jeg.
Sprog, filosofi, kirkehistorie, dogmatik, etik, noget gammeltestamente på hebraisk, Luther og paven.
Det ny Testamente på græsk. Vulgata og Septuaginta.
Faglige discipliner tegnede sammen med andre faglige elementer en helhed, og det var ikke uden
en vis intellektuel interesse at foretage denne vandring igennem tider og tanker og at møde ånder,
som klart var større, end jeg kunne nå, og som til min benovelse fremførte synspunkter på
skabelsen, døden og opstandelsen med samme overbevisning, som tidehvervsfolkene anvendte på
frokoststuen med Søren Krarup i spidsen, når de satte tingene og os på plads med ordene: ”Gud er
alt, jeg er intet og du er en idiot.”
Der stod jeg så, og hvad så.
Ja, så skrev jeg blandt en del andre ting og sager en øvelse om adiafora hos den professor, som ofte
faldt i søvn under fremlæggelsen af øvelserne, og som engang imellem meddelte, at han havde fået
julekort fra den eller den professorkollega i Magdeburg, skønt vedkommende havde været død i
mindst ti år.
En øvelse om adiafora. Ikke om det gode og ikke om det onde, men om adiafora!
”Ingen ting”, betyder det hos de gamle stoikere, det ligegyldige, det som hverken er godt eller ondt.
Det som i kristen dogmatik omhandler alt det, som ikke er et Guds bud men heller ikke et påbud.
Det man godt må uden at spørge!
Efterhånden kunne jeg noget og bestod en eksamen, men jeg havde lært, at kristen var jeg ikke
blevet.
Adiafora – det var nok der, jeg var, midt i ingen ting. Jeg havde søgt i alle lokaler og auditorier, men
havde ikke fundet andet end fag. Hvor var kristendommen? Jeg var dårligt udrustet hjemmefra med
lidt grundtvighøjskole-kulturradikalisme og en smule FDF-kristendom med samt den klassiske
folkeskoles bibelhistorie, hvilket må siges at være et svagt udgangspunkt, der dog heller aldrig havde
gjort mig noget.
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Den store ændring kom, da jeg begyndte at undervise på Statsseminariet på Emdrupborg i
kristendomskundskab og nødvendigvis måtte finde ud af, hvad det var, jeg skulle undervise i.
Et fag tog form, for det viste sig hurtigt, at de studerende trængte mig op i en krog. De krævede
godt nok teologien lagt på bordet (den jeg kendte fra Universitetet), men om den havde nogen
relevans i livet, i tilværelsen med de andre. Kunne det bruges til noget?
Det måtte vi undersøge, og det gjorde vi!
Hvad kom vi frem til?
Etik!
Ikke dogmatik endsige åndelige floskler og luftig metafysik, men etik med håb og frihed i mødet med
de andre. Svære spørgsmål kom dem tæt på kroppen, og der var ingen billige forklaringer, som fik
lov at stå urørt.
Samvittighed og ansvar, etikkens moder, kunne vi ofte enes om som grundlag i religion som i politik,
og så kunne vi diskutere, hvor denne gave i øvrigt kom fra!
Det blev til en række spændende år.

Kalkmalerier
Efter en tid med fisk så jeg et opslag på fakultetsgangen, hvor man søgte studentermedarbejdere til
en registrering af Middelalderens danske kalkmalerier.
Jeg opsøgte telefonen, som man fandt i en forretning på Enghave Plads ved siden af nummer 15,
hvor Marie og jeg havde slået os ned under megen rabalder i en viceværtlejlighed med kakkelovn.
Jeg fik talt med en mand på Institut for dansk Kirkehistorie. Han hed noget, som jeg fluks glemte,
men altså på næste torsdag på Vodroffsvej på institutet kl. 14. Det viste sig at være et spændende
sted, som blev et slags hjem for os i arbejde og fest, hvor det ved sidstnævnte begivenheder skete,
at vi fik besøg af kirkeminister Bodil Kock, som boede på andensalen, og som vist nok kom ned for
at klage over støjen, men som lod sig indrullere som festdeltager, når det nu ikke kunne være
anderledes.
Der tilfaldt mig den ære at bære adskillige blomsterbuketter fra taxaen og op i lejligheden den
eftermiddag, Bodil Kock kom hjem fra den sidste dag på kontoret efter en glorværdig tid som højt
skattet kirkeminister. Det var professor Hal Kock, der i sin genialitet havde skabt dette domicil for
dansk kirkehistorie, ”Instituttet” som det hed blandt venner.
Under dygtig ledelse af museumsinspektør dr. phil. Otto Norn og lektor dr. theol. Knud Banning det hed manden, jeg havde talt med - gennemførte en gruppe kunsthistoriestuderende og enkelte
fra teologien en registrering af det middelalderlige Danmarks kalkmalerier over en årrække. Det blev
et lærerigt og frugtbart samarbejde med dygtige medstuderende. Det foregik dels på
Nationalmuseets bibliotek for middelalder, dels på Institut for dansk kirkehistorie. Til tider med
faglige diskussioner på læsesalen, der gik så højt, at andre medarbejdere med et suk lukkede deres
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døre eller en alvorligt udseende museumsinspektør bad om ro, hvorefter bibliotekschefen Birgith
Als tyssede på os og huskede os på, at der skulle være ro på salen. Vi var alvorligt engagerede og
støjende.
Ingen nævnt, ingen glemt er jeg tilbøjelig til at sige, men man skal ikke fortie alt godt kammeratskab
og kærlig erindring her i verden, men sende en tanke til: Søren Kaspersen, Finn Ole Hansen, Simon
Asger Nielsen, Mogens Thøgersen, Marie Louise Lillie, Karen Vale, Grethe Kock, Hans Edvard
Nørregaard Nielsen, Marianne Saaby - og skulle jeg nu have glemt nogen, hvad jeg sikkert har, så
glæd jer over, at det for mig var lykkelige år sammen med jer.
Arbejdet havde pionerkarakter, idet ingen førhen havde været nede i materialet på den måde i en
systematisk opstilling og bearbejdning. Det betød for os studenter, at vi efterhånden besad en ret
indgående viden om landets kalkmalerier og dermed erhvervede os en oversigt over et stort
materiale hvad angik motiver, placering i rummet og tidsperioder m.v. En viden vi stod alene med.
Arbejdet blev gennemført ud fra museets topografiske arkiv suppleret med gennemlæsning af
museumskonservatorernes rapporter. Registranten tog efterhånden form og var primært opbygget
som en billedregistrant med kortfattet tekst ofte hentet i konservatorernes rapporter om
restaureringstilstand, farver, tilføjelser gennem tiden og andre tekniske detaljer samt
studenterkommentarer. Eksempel: Nøgen kvinde, nøgen mand på hver sin side af et træ. Kvinden
holder et æble i hånden. I træet kryber en slange. Motivforslag: Syndefaldet?
Arbejdet flyttede ud i marken, idet Skåne og Blekinge samt Sydslesvig blev inddraget gennem besøg
i de middelalderkirker, der rummede kalkmalerier. Kirkerne blev gennemfotograferet af små hold,
som kørte rundt i bil og foretog en registrering på stedet.
Simon Asger Nielsen, senere provst på Stevns, og jeg gennemførte i 1968 et tilsvarende arbejde i
Finland vedrørende en del af Finlands middelalderkirker.
Indsamlingen af billeder og kortfattede beskrivelser af placering m.m. i Skåne, Halland og Blekinge
foregik ved udsendelse af hold på almindeligvis tre personer, der kørte over en uge i lejede biler i et
i forvejen bestemt område med et passende antal kirker. Man fandt en indkvartering i området, og
efter man havde fundet ud af, hvor nøglen kunne hentes, blev der af nogen gjort optegnelser, som
beskrev henholdsvis billederne og kirkerummet, mens andre var i gang med at fotografere. Arbejdet
krævede en vis disciplin. Man skulle tage tiden i agt, fra man fandt ud af, hvor nøglen kunne hentes,
til man fik afleveret den igen, hvis ellers dagens program skulle holdes.
Eftersom alle de besøgte kirker var middelalderlige bygninger, der var opført i sin tid med fladt loft,
og først senere var forsynet med hvælvinger, var det nødvendigt for nu at gøre arbejdet så
fuldstændigt som muligt, at undersøge hvad der var at finde over hvælvene på den øverste del af
det gamle murværk, som ikke længere kunne ses nede fra kirken. Man fandt en stige og kravlede
op, og ikke sjældent fandt vi billedrester over hvælvene, oftest som farver på murværket, men
almindeligvis var der ikke tale om genkendelige motiver. Dog følte kunsthistoriestuderende Søren
Kaspersen, som havde opholdt sig på Det danske Institut i Rom, sig ofte kaldet til at demonstrere
sin viden og indsigt i den ikonografiske verden. Til alles forbløffelse mente han om lidt røde og blå
farverester med sikkerhed at kunne udtale, at vi stod over for ”Kongernes tilbedelse”, hvilket måtte
stå klart for enhver. Og så var den sag afgjort.
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Vi kørte også forkert – kørte vild – lod os lokke ud på små skånske grusveje for at skyde genvej, eller
hvad sådan noget nu hedder, når man er klogere end kortet.
Vi måtte stoppe midt i det storslåede landskab uden et hus at ane, men lidt fremme stod en dreng
- 10 år måske - i vejsiden og undrede sig over, hvad en lille rød Morris Mascot gjorde her først på
eftermiddagen. Vi kørte hen til drengen og Simon steg ud.
Simon havde sin lange grønne lodenfrakke på og bar som vanligt sin ternede Sherlock Homes
detektivkasket på hovedet, mens han i munden havde sin shagpibe, der stak frem over det klædelige
fuldskæg, hvorfra han med mellemrum sendte røgskyer ud i verden.
”Känner du vägen till Överöd?” kom det fra Simon, som havde en fortid på Bornholm och därför var
känd med det skånske. Drengen så forfærdet på Simon. Hvor kom denne tale fra, fra kasketten, fra
skægget? Han så kun røgen, der talte, og han blev grebet af angst her midt i det store øde og valgte
derfor det klogeste, der var at gøre: At flygte ud ovre markerne mod hus og hjem. Jeg drejede
nøglen, og vi fortsatte, indtil vi senere fandt Överöd.
Vi var to afsted på en opsamling, Hans Edvard og jeg, og dagen efter skulle Ulla Haastrup støde til,
hvilket vistnok var årsag til, at vi havde lagt os ind på Billesholms Jernbanehotel, der dels kunne sikre
os en rolig nat dels give os muligheden for at mødes med Ulla, når hun kom næste morgen, hvorefter
vi kunne afslutte turen med besøg her og der, steder som vi manglede for at være færdige med
dette område.
Jeg var lidt benovet over at skulle være i selskab med to så kompetente kunsthistorikere som Ulla
og Hans Edvard. Ulla som arbejdede på Nationalmuseet på Danmarks Kirker og vidste alt om
kalkmalerier, og så Hans Edvard, som jeg havde læst nogle latinske tekster sammen med, og som
jeg havde opdaget læste latin, som jeg læste mit modersmål.
Vi satte os i hotellets restaurationslokale, som stadig ikke havde slettet alle sporene efter det netop
afsluttede gravøl. Hvide duge og blomster i vaser og nu skulle vi nok få lidt at spise, de skulle bare
lige have ryddet op efter de mange gæster.
Vi ventede en stund eller to kanske, men til sidst kom hun med maden og et stort smil og var ked
af, at vi havde måttet vente og nikkede da også forstående til ønsket om en sjat vin til maden.
Vi havde været i Rom - Hans Edvard og jeg - sammen med en stor gruppe studerende, mest teologer,
og kendte til det at drikke vin til maden. I hvert fald var vi kommet ud over det at drikke sød sauterne
til flæskesteg med rødkål, som ikke var ualmindeligt til konfirmationer, mener jeg at kunne huske.
Efter et udmærket måltid gik døren op til køkkenet, og den rare dame kom ind bærende på en stor,
hvid marcipankage, som hun satte midt på bordet imellem os. Den havde uden tvivl deltaget i
gravøllet, for der var skåret et par stykker ud af tortan, men hvis vi have haft tvivl om den tidligere
anvendelse, så forsvandt al vor tvivl, da vi så det ret store chokoladekors, som rejste sig majestætisk
fra den snehvide marcipan.
Vi så på hinanden og uden yderligere kommunikation end hvad der almindeligvis karakteriseres som
to sjæle en tanke, begyndte vi samtidig med ganske svag røst at istemme salmen ”Tag det sorte kors
fra graven! Plant en lilje, hvor det stod!” Damen forstod ingenting, kendte ikke Grundtvig, men
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formodede sikkert, at vi under indtryk af den gode mad, og vinen – ikke at forglemme – og nu med
udsigt til et stykke ægte begravelseskage, at vi nu holdt en lille, stille andagt.
Vi holdt masken, og damen smilede sødt til os, da vi rejste os og med diskrete buk ønskede god nat.

EDB
IBM bevilligede på et tidspunkt midler til gennemførelse af et forsøgsarbejde med registrering af
billeder med udgangspunkt i en opløsning af billedet i enkelt elementer. Person, beklædning, våben,
dyr, bygning, m.v.
Jeg stod for indsamlingen af data, som foregik ved besøg hos diverse fagfolk på Universitetet og
museer, som udpegede de for dem interessante elementer og angav de korrekte betegnelser. De
enkelte elementer blev overført til hulkort som henholdsvis Basic Words og Key Words.
Arbejdet foregik i samarbejde med en ansat på Socialforskningsinstituttet, som havde stor erfaring
med opbygning af tilsvarende undersøgelser. Efter selve registreringen havde vi mulighed for at
arbejde med de indhentede data ved at få dem overført til hulkort og derefter at foretage nogle
natlige kørsler på den store DASK computer i Lundtofte. Vi søgte her gennem forskellige kørsler at
finde interessante forhold vedr. kalkmalerier i Danmark, f.eks. ved at spørge: Giv mig alle billeder af
Jomfru Maria fra perioden 1350 til 1500 placeret i sydkappen af skibets første hvælv.
Og det fik vi så!
Men hvad kom der ud af det?
Tja – mange timers arbejde i forsøg på at finde en metode til billedanalyse, som var brugbar som en
standard, der rummede muligheden for at frembringe ny viden om landets kalkmalerier.
Først fremkomsten af PCen og databaseteknikken og alt, hvad senere fulgte, syntes at give løfter
om, at det var muligt at skaffe ny viden ad den vej.
Projektet stoppede, da kassen var tom, men som en afslutning på noget, det var svært at sige noget
afgørende om, havde vi inviteret diverse universitetsfolk, professorer m.v. samt museumsinspektører til en slags afsluttende redegørelse for det projekt, de havde været involveret i.
Min medarbejder og jeg stod for arrangementet, som foregik på Institut for dansk Kirkehistorie på
Vodroffsvej, det dejligste sted i verden skabt af Hal Kock, men min medarbejder blev forhindret, og
jeg stod med projektet alene sammen med doktor Banning der, al god velvilje til trods, var ret
uvidende om emnet.
Da redegørelsen blev for svær og indviklet, og jeg tabte tråden, rodede jeg mig ud i nogle vilde
perspektiver og fremtidsdrømme, som rummede nyskabelser som internet og hjemmecomputere
og adgang via internet til dit og dat og hjemmearbejdspladser med internetadgang til biblioteker og
alt det, som kom, bevares, men først efter en årrække. Jeg redegjorde for mit undrende publikum
om alt det, min medarbejder og jeg havde gået og fabuleret om ville komme!
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Vantroen bredte sig, og øjnene blev store og medlidenheden stod at læse i ansigterne på deltagerne,
da de sagde farvel til den bindegale student, som havde søgt at tale himlen ned på jorden den
eftermiddag på Vodroffsvej.
Måske var det mit helt personlige bidrag til ungdomsoprøret. I hvert fald havde jeg talt ned til den
herskende klasse den eftermiddag.

Passet
Ungdomsoprøret, som ikke rigtig blev til noget.
Det var for os, der i stor selvstændighed arbejdede i et tværfagligt område, hvor de faglige
kompetencer fordelte sig ret ensartet over gruppen af studerende og lærere af forskellig art, at
oprøret var overflødigt. Professorvældet var ikke vores problem. Vi vidste ofte mere om emnet end
lærerne.
På det anekdotiske plan kan det nævnes, at jeg ved en flere dages ekskursion med fagfolk af
forskellig slags til Jaruplund Højskole syd for grænsen, hvor emnet selvfølgelig var middelalderens
kalkmalerier i bemeldte egn, havde den fornøjelse at have fået plads i en velanskrevet professors
bil på rejsen sydover.
Inden Sjælland var overstået, gik det op for mig, at jeg havde glemt mit pas med den risiko til følge,
at jeg muligvis ikke kunne passere grænsen og komme ind i Tyskland.
Jeg måtte gå til bekendelse og meddele professoren, at jeg om end ikke var statsløs så dog ikke
besad den nødvendige legitimation. Uden at kommentere mig og min ulykke, blev bilen kørt ind i
vejsiden, og motoren standset. Bagageklappen blev åbnet og kufferten undersøgt på kryds og tværs,
mens professoren stille hen for sig selv gentog ordene: ”Jeg synes, hun sagde, hun lagde det her.
Jeg synes, hun sagde, hun lagde det her.” Det havde hun også, og med stor glæde blev hans pas lagt
i inderlommen, og vi indtog vore pladser. Professoren vendte sig nu mod mig og sagde med en vis
beklagelse og en lille smule overbærenhed: ”Har De glemt deres pas? Så kan de nok ikke komme ind
i Tyskland!”
Jeg kom dog med hjælp fra venligsindede pasbetjente ind og ud igen uden, som professoren sagde,
at blive behæftet og sat bag lås og slå.
Vinteren igennem fulgte jeg en forelæsningsrække, som blev holdt af omtalte professor. Jeg sad på
første række i auditorium T1, tror jeg nok, det hed, dels for at kunne følge med dels for at vise min
interesse for emnet. En dag kom Professoren lidt for sent og lagde sin frakke på en stol i lokalet og
besteg talerstolen. Han søgte nervøst i sin mappe, han var tydeligvis kommet hjemmefra i en vis
hast. Alles opmærksomhed var rettet imod professoren, som nu så tomt ud i lokalet hen over de
fremmødte studenter, som havde ventet at høre om reformationen i Danmark.
”Jeg må desværre aflyse forelæsningen i dag, jeg har glemt mit manuskript!” lød det nu med stor
beklagelse.
Som jeg sad der på første bænkerække, udbrød jeg stille helt uden malice - kunne ikke lade være:
”Har professoren glemt sit manuskript?”
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Det blev hørt, og måske så jeg en antydning af et smil.
Kære venner, ikke noget at more sig over. Ha, ha!
Inden mundbindet tar’ ordet fra mig, og tavsheden sænker sig over mig og verden, har jeg en historie
om den latter, som jeg lige nu kunne ønske skulle lyde ud over verden, nu hvor vi venter på den
frihed, vi tror på.
Det var dengang, vi var unge studenter, der arbejdede på Nationalmuseet med at skabe en
registrant over Danmarks middelalderlige kalkmalerier. Det var før IKONISK var blevet et udtryk, et
ord, man bruger om alt, som er bare en lille smule anderledes end det normale. Men hør engang en
skrækkelig oplevelse om ikoner, der endte i latter!
Vi studenter deltog i flere spændende konferencer på nordisk plan sammen med kalkmalerifolk fra
museer og universiteter, kunsthistorikere vel mestendels, men dygtige og vidende folk som sagt fra
de nordiske lande. Til en sammenkomst, symposium hed det vist, jeg husker ikke hvor, havde en
finsk pige, en yngre dame, kunsthistoriker, dygtig, besteget talerstolen og taget ordet for at fortælle
os henved tredive mennesker om sit speciale, som var ortodokse ikoner i Finland sammenlignet
med, hvad man kunne møde i Rusland. Farver og malemåder og alt det der, I ved. Det var et lidt
specielt speciale, som absolut lå på kanten af vores på en måde lidt halvfrække kalkmalerier, som
nok var ikoniske, men som intet havde med russiske ikoner at gøre.
Nu kunne vores mand fra universitetet, dr. Banning, godt fra tid til anden have en tilbøjelighed til
lidt morskab i det lidt støvede akademikermiljø, som, når morskaben måske gik for vidt, for det
skete, kunne få vores mand på Nationalmuseet, museumsinspektør Otto Norn - senere professor i
Århus - til at spærre øjnene op og se misbilligende på doktoren og rømme sig demonstrativt.
Som det nu skete dengang, hvor professoren hævede øjenbrynene under fremlæggelsen af det lidt
specielle speciale om ikoner i finsk og russisk tradition, et foredrag som blev fremført i finsk-svensk
sprogtone i en udgave, der var kendt inde fra de store skove.
Her bør det indskydes, at Dr. Banning før afrejsen fra København, sikkert i en forretning for spøg og
skæmt, havde anskaffet sig en lattermaskine, en slags spilledåse, der sagde ”ha, ha, ha, ha” ret højt
og vedvarende, og som ikke var større end at den kunne ligge i en jakkelomme. ”Ha ha ha ha”maskinen var slet ikke spor morsom, og vi var kun få, der gav doktoren ret i, at det var et dejligt
stykke legetøj, men vi var også meget enige om, at den skulle bruges med en vis varsomhed.
Nu skete der netop den dag det uheldige, hvis det var et uheld, at mens vi lyttede til ordene om
ikoner i Finland og Rusland og måske døsede en smule og måske også i varmen var begyndt at tænke
på frokost, så fik Banning i uforsigtighed pillet ved sin lattermaskine nede i jakkelommen, som straks
vågnede til dåd og tog fat med fuld styrke. ”Ha, ha, ha, ha” lød det højt og klart, som var det en
kommentar til det, vi lige havde lyttet til af kloge ord uden at nogen vidste, hvor kommentaren kom
fra.
Normalt kan man på den ene eller den anden måde kvæle en latter, men netop nu i dag, hvor pigen
fra Finland stod på talerstolen med skrækken i øjnene, hun, som havde glædet sig sådan til at
fremlægge sit speciale for de lærde herrer og damer samt for unge, lovende studenter fra hele
norden, hun, den stakkel, hvis hele kunsthistoriske fremtid, mente hun, nu lå i grus, hun den
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ulykkelige, hun så og ikke mindst hørte hele hendes foredrag ende i brølende latter. ”Ha ha ha ha”.
Og det fortsatte uden at nogen forstod, hvad det var, der skete.
Nu var det så uheldigt, at døren ud fra lokalet, hvor vi var bænket på rad og række, befandt sig oppe
i lokalet ved siden af talerstolen, og eftersom Banning ikke kunne kvæle bæstet, måtte han med
bøjet hoved, skamfuldt, tror jeg, gå den tunge gang op forbi finnepigen, op ad midtergangen
gennem hele forsamlingen, mens det lød med en satanisk stemme fra hans lomme ”ha ha ha ha”,
som var det hans sidste ord i den sag.
Jeg ved ikke, hvorfra man fik hentet de flasker snaps, vi drak til frokosten, men at Banning, skamfuld
med røde ører, måtte betale, var der ingen tvivl om.
Museumsinspektør Norn talte ikke til dr. Banning hele næste dag, og vi var nogle stykker, som måtte
muntre doktoren op i bilen på vej hjem med nogle halvfrække studentersange!

Læreruddannelsen
I 1969 blev jeg ansat i undervisningsministeriet med tjeneste ved Emdrupborg Statsseminarium som
timelærer. Senere blev jeg noget så fint som adjunkt og endte som lektor. Jeg blev opfordret til at
påtage mig jobbet som pædagogisk-administrativ inspektør ved siden af undervisning på seminariet
og på HF.
Stedets rektor, den kloge humanist Tage Larsen, og senere rektor Else Marie Sejer, gav mig stort
råderum pædagogisk som administrativt, og jeg er dem dybt taknemmelig for, hvad jeg lærte i årene
i seminarieverdenen.
Tage Larsen vandt min respekt som leder og som menneske, efterhånden som det gik op for mig, at
Tages etiske kurs og menneskelige sigte var knyttet til begreber som ”ret og rimeligt”, og at han
trods modsætninger og konflikter formåede at holde kursen, tillige med at hans udgangspunkt i al
vurdering menneskeligt som fagligt handlede om kvalitet.
Læreruddannelsesloven af 1966 blev sat i værk i 1969 og var dygtigt udarbejdet og overordentlig
gennemtænkt, og den viste sig da også fra første færd af at være en moderne pædagogisk, faglig
stærk læreruddannelse med store kvaliteter.
Faget kristendomskundskab optrådte på uddannelsens første år med et ret stort ugentligt timetal.
Det var til stor forbavselse for ikke at sige forfærdelse for en del af de studerende, som kom med en
gymnasieuddannelse med ganske lidt kulturfag, og som havde den indstilling, at kristendommen var
en for længst overstået overtro, som man ikke længere behøvede at beskæftigede sig med, og som
ikke var værd at spilde tid på, og som slet ikke hørte hjemme i Folkeskolen!
Som han stod der, den nye lærerstuderende med den strikkede hue klemt godt ned over panden,
fuldskæg og træsko, så var det indlysende, at han ville søge fritagelse for faget og tage samfundsfag
i stedet. Man kunne da ikke tvinge folk til at beskæftige sig med noget så lidt samfundsrelevant som
kristendom. Det kunne enhver da forstå. Og så skulle man til eksamen i faget – til eksamen i Moses
og Jesus!
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Men, men: Det postmoderne ved vores egen tid er ikke, som vi troede, at ideologierne faldt fra
hinanden. Det gjorde de ikke. Men det postmoderne ved nutiden er snarere, at religionerne
overlevede ideologien.
Menneskets eksistens opstår gennem de valg, mennesket tager, heraf dannes et grundlag for dets
essens. Så når en ateistisk eksistentialist som Sartre siger, at eksistensen går forud for essensen,
mener han, at et menneske ikke kan være defineret før det eksisterer.
Her kunne vi være begyndt for ad den vej at nærme os kristendommen, som godt nok også har gjort
sig tanker om eksistens og essens. ”De herrer og damer kender måske navnet Søren Kierkegaard?”
kunne man lidt drillende have spurgt, hvad man selvfølgelig ikke gjorde.
Ingen pædagogik bør bruges til at sætte folk til vægs eller pege på deres mangler. Pædagogikkens
opgave er at få mennesker til at lytte og prøve at forstå.
Vi begyndte almindeligvis et andet sted. Vi begyndte at tale om myter. Myter i det gamle
Testamente og alle andre steder, i litteratur, i film, i hverdagen.
Det lykkedes os, min kollega Mikkel, der var en dygtig pædagog, og mig, at holde en vis faglig
standard, som betød, at faget havde et rimeligt omdømme på stedet, og at der på andet året kunne
dannes linjefag i kristendomskundskab/religion, noget der førhen havde været ukendt på stedet. Vi
var som lærere glade for faget, som i et vist omfang og idémæssigt afspejlede universitetsfaget
teologi, men som hvad angik metode og aktualitet gik sine egne veje og gav plads til en ikke
konfessionel tænkning, som i konkurrence med de andre fag, ikke mindst samfundsfag og den
pædagogisk-psykologiske faggruppe, stod stærkt. Det religionsfænomenologiske begrebsapparat
og ditto metode kunne godt stå sig.
Jeg sidder nu med ”erindringspapirerne” fra dengang i en spejden efter, hvad det nu var, der var
idéen med faget og undervisningen - for en gennemgående idé må der have været.
Faget var, når jeg i dag tænker tilbage på de mange gode timers undervisning, ikke at forstå som en
forlængelse af konfirmandundervisningen. Der var ganske vist en oplæring i kristendommens
grundbegreber ligesom der var en kortfattet indføring i komparativ religionsvidenskab, men i bund
og grund handlede de mange ord om en grundlæggende forståelse af forholdet mellem den kristne
tanke over for den græske tanke, som er de to grundlæggende piller, vor vestlige kultur hviler på.
Jeg prøvede at lære de studerende at forstå, hvordan vi lever med det apollinske over for det
dionysiske. På den ene side at indse kristendommens grundlæggende tanke om opstandelsen, som
den kommer til udtryk i viljen til frihed, og på den anden side den græske, dionysiske, tilbøjelighed
til det sanselige, til kunsten, til det orgiastiske, de to bevægelser, som altid har levet side om side i
den europæiske kultur.

Modersmålsundervisning
I 1980 havde jeg fået penge fra Direktoratet til en studietur til England med henblik på at besøge
det indre Londons skolesystem. Der havde været og var på det tidspunkt i de hjemlige skolekredse
megen tale om, hvordan modersmålsundervisningen skulle udformes, og for os seminarielærere
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rejste spørgsmålet sig, i hvor høj grad problemet angik selve læreruddannelsen og dermed måtte
kræve et eller andet af os. For at få lidt viden om hvilke problemer, man havde med de
fremmedsprogede elever, og hvordan man greb situationen an i London, hvor problemet ikke kunne
være nyt, og hvor vi derfor kunne lære et og andet, drog vi af til London. Jeg havde som sagt fået
tjenestefri og penge til en rejse, hvad Marie også havde fået af Københavns Skolevæsen.
Jeg var især interesseret i, hvordan læreruddannelsen havde engageret sig i sagen og søgte som
udgangspunkt at spørge mig for i det indre Londons skolesystem. Her kendte man ikke meget til de
dele, hvad angik læreruddannelsen. Man havde nok i de lettere kaotiske forhold, man stod med i en
by, som havde modtaget så mange forskellige nationaliteter og sprog, så Danmark syntes af ingen
ting i sammenligning.
Hvad læreruddannelsen angik mente man, at vi skulle opsøge en professor i en mindre by i
Sydengland. Han havde gjort sig som underviser af lærerstuderende netop på dette område. Jeg
ringede til ham, og vi var velkommen til at komme og overvære hans undervisning, som foregik på
engelsk maner med the på hans kontor i bløde stole i en meget afslappet atmosfære.
Efter en hyggelig eftermiddag og en telefonisk advisering af fruen, blev vi inviteret på middag
hjemme hos professoren, hvor vi fik hilst på de to døtre og hunden.
Snakken gik, og på et tidspunkt måtte professoren, hvis navn jeg desværre har glemt, fortælle om,
hvordan det var i Leeds, hvor han havde været ansat år tilbage på et tidspunkt, hvor Leeds havde
haft stor indvandring, en af de største i landet. Her stod Head Master, fortalte professoren med
antydning af et smil, dag efter dag og holdt morgenbøn, som afsluttedes af morgensang, og som
blev fulgt af velsignelsen af Dronningen, hvorefter han løftede blikket og så ud over 400
turbanklædte hinduer, hvem han skænkede endnu en velsignelse som indledning til dagens arbejde.
Vi måtte skynde os til toget for at komme hjem til London efter en god dag i godt selskab, men
læreruddannelsen?
Hvad der end blev talt, og hvad der blev tænkt i den følgende tid efter hjemkomsten, så endte det
med, at der gik en ansøgning afsted til direktoratet om tilladelse til at oprette en klasse for
indvandrerlærere, hvilket betød indvandrere med læreruddannelse fra diverse lande, som kunne
have behov for modersmålsundervisning.
Tanken var, at disse indvandrerlærere, som altså ville stå med en supplerende ”dansk
lærereksamen”, skulle kunne være saltet i modersmålsundervisningen i folkeskolen. Ideen vandt
tilslutning i direktoratet, og der blev bevilliget et timetal, som dækkede den opstillede
undervisningsplans fagrække. Man valgte et sprogligt element i form af en danskundervisning på
klasseniveau, et kulturelement som bestod af samfundsfag og religion/kultur samt
regning/matematik - ligeledes på klasseniveau. Deltagertallet var fastsat til ca. 25 elever og kom til
at omfatte henved 12-15 nationaliteter.
Når direktoratet viste imødekommenhed over for projektet og bevilligede midler i form af
lærertimer skyldtes det bl.a. at der blandt seminariets lærere befandt sig kapaciteter som psykolog
Asger Nielsen, der sad inde med kendskab til u-landsarbejde og fremmedsprogsarbejde.
Og det fører så over til næste beretning.
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Nedlæggelse
Men hvor længe var Adam i Paradis?
Besparelser gjorde indhug i kvaliteterne, og en undervisningsminister fuld af gode idéer begyndte
en leg med landets seminarier, som under højlydte klagesange måtte se sig nedlagt og sammen-lagt
- planløst og uden særlig respekt for de etablerede uddannelsesmiljøers kvaliteter.
En dag slog lynet ned.
En middagsradioavis bragte en kort meddelelse om, at Statsseminariet på Emdrupborg skulle
nedlægges!
Sådan! Nedlægges!
Da chokket havde fortaget sig, fik rektor Else Marie telefonisk kontakt til direktoratet, som kunne
meddele, at man havde hørt rigtigt. Statsseminariet på Emdrupborg skulle nedlægges. Man
beklagede i øvrigt, at seminariet ikke havde fået det at vide før nu.
Forvirringen var total og følelsen af skam bredte sig blandt lærere og studerende. Her havde man
brugt mange kræfter på at udvikle institutionen til et på flere måder moderne uddannelsessted og
så viste det sig, at alt havde været forgæves.
Hvorfor? Ja hvorfor, det måtte være en misforståelse.
Det viste sig nu snart at være alvor. Man ønskede Statsseminariet på Emdrupborg nedlagt, ganske
som man ønskede andre seminarier samme vej (Tønder Seminarium m. fl.)
Der tegnede sig snart to veje at gå. Enten skulle man kæmpe for at nedlæggelsen blev opgivet og
stedet fik lov at bestå, hvilket ret hurtig viste sig at være helt umuligt at vinde forståelse for i
seminarieverdenen i almindelighed og direktoratet i særdeleshed. Den anden vej var at opgive
institutionen og søge at redde så meget af lærerkorpset som muligt gennem en sammenlægning
med et andet af Københavns seminarier, hvor man hver især ville komme med et lærerkorps, og
hvor man i fællesskab kunne danne et nyt seminarium gennem sammenlægningen.
Hvem der ville være med til denne leg var i starten usikkert eller rettere: Tanken var utænkelig. Alle
havde så megen selvforståelse, at man ikke kunne se sig i den situation, hvor man skulle indgå i
noget sådant, og myndighederne, som ikke selv havde fostret idéen, så den ikke som løsning på
problemet Statsseminariet på Emdrupborg.

Hesede Hovedgård
Og så et spring til en helt anden historie om en herregård på Sydsjælland, som blev hjemsted for
seminariet og andre uddannelsesinstitutioner i årene før seminarieverdenen brød sammen, og som
i en årrække kom til at betyde et og andet for både lærere og studerende på Emdrupborg med flere.
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I midten af gårdspladsen voksede to store lindetræer, som sommeren igennem brummede som
motorer af lystige insekter. Her på gårdspladsen I de stille aftener med måneskin skete det, at Sven
Hugo greb fiolen og sammen med andre musikere spillede op til gammel kædedans omkring
træerne. Men derudover var nytårsaftener og runde fødselsdage og fester af forskellig slags med til
at fylde huset med fest og fornøjelse.
Nogen tid før det begyndte at smuldre for seminarierne, var der opstået den tanke blandt lærerne
på Emdrupborg, at man havde brug for en hytte, som kunne være rammen om noget ud-af-husetundervisning, studieweekend-ophold eller hvad nu det behov hedder, hvor man med sovepose
under armen dyrker det faglige fællesskab under frie former.
Diverse hytter i det svenske var blevet undersøgt med henblik på køb, uden at det havde ført til
noget. Enten var der det ene galt, eller også var der det andet galt. Det helt rigtige havde man ikke
fundet trods flere ekskursioner i det svenske. Det havde været forgæves at undersøge Skåne.
Men så dukkede Hesede Hovedgård op i den sjællandske idyl, hvor Fensmark hæver sit kirketelt
med sin røde top imod sky og smiler over til Gisselfeld og til Vester Egede by.
Her tabte vi hovedet!
Hesede Hovedgård var en hovedgård under godset Gisselfeld, og fremstod for alle at se som et
absolut uegnet sted, hvor alt var virkelig galt. Bygningen, der var en slags herregård at se, var alt for
stor, havde alt for mange kvadratmeter og rum, var uden et eneste møbel, uden en seng eller
madras, havde et moderne, men gabende tomt køkken uden service af nogen slag, uden en gryde
eller pande. Ikke en karklud var at øjne.
Til denne herlighed lå som en sidebygning en stor forvalterbolig med vel 15 værelser, køkken, bad
og toiletter til landbrugselever. Desværre var centralvarmeanlægget i stykker.
Det første man mærkede, når man trådte ind i hallen i hovedbygningen, var den voldsomme stank
af kat, men bortset fra lugten var den gamle hovedgård yderst charmerende. Et sted for drømme
og muligvis hjemsted for et spøgelse eller to.
Hvis man tog fantasien til hjælp og så bort fra alle ulemperne, så var Hesede Hovedgård stedet.
Meget charmerende! Men håbløst.
Hvordan skulle man skaffe sig dette og hint, hvem skulle betale. Hvor fandt man møbler, og hvem
skulle passe stedet og gøre rent, og hvem havde tid og kræfter?
Det var spændende, men håbløst at løfte.
Efter første besigtigelse på stedet så vi på hinanden - vore to ledsagere, Marie og jeg - og blev med
det samme enige om, at dette var stedet. Det her tager vi!
Hvordan denne åbenlyst håbløse beslutning blev godkendt af lærergruppen er i dag stadig en gåde,
men i kraft af at være formand for projektet tog jeg med et par kolleger efter aftale til forhandling
med greven på Gisselfeld og stedets godsforvalter.
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Hesede Hovedgård
Efter en almindelig præsentation af Seminariet og efter at have forklaret, hvem vi var, og hvorfor vi
sad her, fortalte vi, at vi skulle bruge stedet til en slags kursusejendom, og at det ville være til glæde
for den opvoksende ungdom, og at vi i øvrigt bød på en husleje på 1000 kr. om måneden, og at vi
ville sætte det hele i stand.
Hvad de to herrer havde tænkt sig, ved jeg ikke, og jeg fandt det ikke ulejligheden værd at spørge.
De så på hinanden, og greven nikkede, mens godsforvalteren så op i loftet og rystede svagt på
hovedet. Han havde læst økonomi på Landbohøjskolen og mente at have forstand på de dele, men
det med ungdommen, det gjorde det lidt anderledes!
Afslutningen på det lille møde blev, at der om en uge ville ligge en kontrakt på godskontoret, og så
kunne vi få nøglerne! En forening blev dannet blandt lærerne med en månedlig indbetaling af kr. 50
og løfter om hjælp og støtte. En intens indsamling af møbler, senge, bestik - you name it - tog hurtigt
fart og udviklede sig til en sport, som nogle syntes havde karakter af plyndring, mens andre med
familie og venner var begejstrede for at komme af med det, som længe havde fyldt op i kældere og
udhuse. Ikke en container fik lov at stå, alt blev undersøgt, og heldigvis var ”smid-væk-kulturen”
gavmild i dette det rigeste af alle lande. Vi samlede på alt herunder lamper, og havde på et tidspunkt
nok landets største samling af lamper fra prismekroner til Ole Lukøje. Vi kaldte det
”containerarkæologi”, og flere af os fik en meget utraditionel efteruddannelse i klunsning på højt
plan i vores jagt på alt, der kunne bruges og erhverves for småpenge eller kunne hentes for at blive
fjernet.
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Det tog os to mand en hel dag at fjerne alle gardinerne på den nedlagte biblioteksskole på Amager.
Man havde i farten glemt gardinerne. Hvidt lagenstof i hvor mange fag? Ja mange, men stængerne
lod vi sidde. Og nu havde man flyttet hver en bog, men altså glemt gardinerne, og hvad skulle man
gøre? Spørg mig ikke om, hvordan kontakten kom i stand, men man kan jo altid gå på biblioteket og
spørge. Udlån var det ikke.
Lave, indbydende lænestole, overskudsmøbler i bedste filmstil med gult silkebetræk hentet på den
Amerikanske Ambassade blev dekorativt anbragt ved brændeovnen klar til at modtage den
amerikanske ambassadør, ikke at han nogensinde kom på besøg, men arrangementet imponerede
Gisselfelds smed, Sonne, som efter at have siddet i en af stolene med kaffe og cognac og passiaret
med en af stedets smukke kvinder blev en god ven af huset.
Forhandlingerne med Forsvarets Materielforvaltning i Vedbæk om køb af 30 jernsenge med nye
skumgummimadrasser til jernprisen uden moms, kunne måske nok have givet en og anden militær
rangsperson søvnløse nætter, hvis krigen var kommet og soldaterne skulle til ro. Nu hvor vi havde
tømt Stevnsfortet for sovemøbler i hvert fald for 30 soldaters vedkommende, var der nok ikke andet
at gøre end at køre tropperne til Hesede Hovedgård, for der stod sengene. Vi ville så give en tår
morgenkaffe, for vi havde som gave fra Bing og Grøndahl modtaget service til 70 personer, så den
sag kunne vi godt klare.
Min kære kollega Kurt Berendsen, som fra første færd af var fuld af tvivl med hensyn til projektet,
og som besad ikke blot en sund skepsis, men slet og ret mente, at han var den rette sande pessimist
iblandt en samling forblindede optimister, denne fysiklærer, som havde forstand på penge og kunne
opstille regnskaber som klart viste, at ”dette går ikke medmindre vi ” - og så medmindrede vi, og så
gik det trods alt år efter år - denne fornuftige mand, som besad alverdens snilde, kastede sig ind i
arbejdet med Hesede Hovedgård i et stort engagement, og det blev ham et kært sted. Også da vi
fandt på at male huset hvidt og male vinduesrammerne gule, stod han på stiger og svang pensler
fra sol stod op til sol gik ned!
Godset leverede materialerne, vi udførte arbejdet, og alle med samt greven og forvalteren kunne
se, at den musegrå bygning var opstået som en fugl Phønix, og de lod sig gribe om hjertet en
sommeraften, hvor deres vej var faldet forbi Hesede og aftensangen fra 30 studerende lød ud fra
de åbne vinduer.
En tidlig solfyldt eftermiddag, hvor stedet summede af aktiviteter, nu det var sommerferie, stod en
fremmed mand og kvinde pludselig midt i stuen og så sig undrende omkring. Han præsenterede sig
som Embedslægen og hende som sin sekretær og spurgte lidt bestemt, mens han så sig omkring,
om vi ikke var klar over, at han havde lukket stedet for et halvt år siden. Lukket det for beboelse.
Her måtte ikke bo mennesker. Stedet var forurenet, sagde han, og pegede med hånden rundt i stuen
for at understrege, hvad han mente. Det var lukket, det hele, her måtte ikke opholde sig mennesker.
Han fortalte, at huset igennem nogen tid havde været beboet af nogle excentriske damer, som
havde holdt racekatte i stort tal, og han fortsatte at fortælle med en yderst alvorlig mine, at damerne
havde inddelt stuerne i små afsnit adskilt med trævægge, og at der i disse små båse levede
forskellige kuld racekatte sammen med en stor mængde mus, som racekattene ikke var
interesserede i, og som de uden problemer delte madskåle med.
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Vi begyndte langsomt at forstå, hvorfra den kraftige lugt kom, som vi havde søgt at fjerne med
klorin. Postbuddet, fortsatte embedslægen, og også andre end postbuddet, havde klaget til
sundhedsmyndighederne ikke blot over stanken, men også over at hele projektet tilsyneladende
fuldstændig var løbet damerne af hænde, og embedslægen forklarede os, som var vi skolebørn, der
stod omkring ham og skulle være lidt flove, at han ikke havde haft andet at gøre end at lukke huset
af som menneskebolig, hvad godset også måtte være fuldt vidende om, så vi måtte hurtigst muligt
forlade ejendommen, lød det som afslutning på den sag.
Arbejdet rundt omkring i huset var gået i stå, og vi stod samlet omkring lægen og hans sekretær,
som så længselsfuldt mod døren.
”Kunne vi ikke fortsætte vores rengøring, som vi nu var begyndt på?” lød en forsigtig stemme. ”Så
kunne embedslægen jo komme igen om fjorten dage og se, om ikke det havde hjulpet?”
Hvem det var, der spurgte, husker jeg ikke, opdagede det nok slet ikke, men stemningen, som vi
stod der omkring de to myndigheder, havde i den grad brug for en forløsning, og lægen, som nok
helst havde lukket os ud på gårdspladsen og låst døren efter sig, fandt her en midlertidig løsning på
sagen, som ikke var ugunstig for ham og hans myndighed, så han godtog forslaget og nikkede ja og
sagde farvel og skulle til at give hånd, men opgav og tog vejen mod hallen, mens han sikkert undrede
sig over, hvem vi var, og hvad vi var i gang med.
Der blev hentet øl op fra kælderen, hvorefter Brugsen og købmanden i Nielstrup straks blev tømt
for klorin og gummihandsker.
Samme købmand, som indtil nu havde levet et meget beskedent liv med et meget beskedent
vareudbud til en ikke særlig beskeden pris, livede kendeligt op, da han konstaterede, at oppe på
Hesede kom der ungdom, som drak øl og røg cigaretter og havde brug for meget andet end det, der
hidtil havde ligget på hans hylder. Købmanden i Nielstrup blev hurtigt et begreb, som betød en ven
i nøden, men som også var til almindelig morskab. ”Prøv købmanden i Nielstrup” blev et
standardsvar på spørgsmålet om, hvor dette eller hint var blevet af.
Da de fjorten dage var gået, spejdede vi efter embedslægen og hans sekretær og havde oven i købet
sat en bakke med glas frem i køkkenet, men der kom ingen embedslæge, og selv om vi havde fået
telefon og kunne have ringet ham op, ville vi ikke forstyrre, men drak selv flasken på bakken og
kaldte det medicin.
Telefon - ja. Efter megen diskussion, heftig diskussion og rysten på hovedet og voldsomme udsagn
fra kassereren som: ”Det får i mig F. galeme ikke til, og nu løber økonomien fuldstændig af sporet.
Vil du betale telefonregningen? Lød det med alvorlig stemme. 20.00 kr. måske! Man vil ringe til
Amerika. Der vil blive kø ved telefonen. Dette kan vi ikke styre.” Hele projektet var ved at falde til
jorden på grund af en telefon, som vi trods alt ikke mente måtte mangle, når vi bl.a. lejede ud til
fremmede. En telefonautomat i et privat hus duede ikke og en telefonautomat kostede meget i
installation, hvis vi fik sat den op udenfor, så det duede heller ikke. Vi fik telefon og satte den i
vindueskarmen i den store stue med de silkebetrukne lænestole fra ambassaden. Ved siden af lagde
vi en seddel, hvorpå der stod: ”Telefonen må ikke misbruges. Husk: Kun korte samtaler. VI STOLER
PÅ DIG!”
På intet tidspunkt oversteg telefonregningen, hvad der var rimeligt.
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Sammenlægningen
Efter en usikker tid, hvor håbløsheden og modløsheden bredte sig, viste der sig en mulighed, som
trods alt måske var politisk gennemførlig, og som man straks greb efter på Emdrupborg i forsøget
på at bevare så mange lærere i arbejde som muligt. Idéen blev selvfølgelig afvist fra Blaagaards
Seminariums side. Det var dem, der var blevet udpeget til at sammenlægningen skulle gennemføres
med. Og efterhånden som idéen tog form, medførte den meget hurtigt, at der opbyggedes et
modsætningsforhold imellem de to institutioner, hvor man hver især lurede på, hvad den anden
part kunne finde på af lobbyarbejde. Der foregik så godt som intet forberedende arbejde de to
institutionerne imellem i perioden frem til sammenlægningen.
Blaagaard Seminarium, der var grundlagt 1791, var for få år siden flyttet fra indre København ud i
Gyngemosen som nabo til Danmarks Radio TV og havde indledt et samarbejde med Gladsaxe
kommune. For det agtværdige seminarium føltes det som en besættelse, en ekspropriation, et
overgreb, som de helst ville vende ryggen. Angriberen var Statsinstitutionen Emdrupborg, en
opkomling fra 1949, som nu angreb den private ejendomsret, og som en gøgeunge ville skubbe
mosens smukke fugl ud af reden.
De to seminarier repræsenterede to forskellige kulturer, hver især med markante fremtoningspræg
og karakterer.
Blaagaard havde som sagt en gammel agtværdig historie bag sig og havde som privat seminarium
en bestyrelse med repræsentanter fra den politisk-kulturelle verden som øverste myndighed.
Bestyrelsen havde ansat en rektor, som var øverste ansvarlige leder for planlægning og daglig drift.
Denne blev i mangt og meget varetaget i samarbejde med lærerkorpsets lærerrådsformand og i et
vist omfang med Magisterforeningens politiske tillidsmand. Elevrådets indflydelse kunne være
svingende, men var afhængigt af rektors velvilje og rådets dygtighed politisk og organisatorisk. Til
rådighed som en slags amanuensis havde rektor en pædagogisk–administrativ inspektør, hvis
arbejdsområde og omfang ikke var særlig godt endsige detaljeret beskrevet, men som udførte
forskellige funktioner på forskellige af landets seminarier.
Jeg deltog på et tidspunkt sammen med Magisterforeningens formand i en forhandling med
direktoratet i et forsøg på at give inspektørordningen mere fast grund under fødderne, men uden
synderligt resultat.
På Blaagaard seminarium var ledelsesfunktionen under indflydelse af en mindre gruppe
(matematikere), som assisterede stedets rektor i det daglige arbejde.
På Statsseminariet på Emdrupborg havde man igennem en årrække under indtryk af et forestående
rektorskifte gennem mange diskussioner og meget arbejde søgt frem mod en mere moderne,
demokratisk styreform end den, som hidtil havde været rådende, men som efter min mening
absolut ikke havde haft noget dårligt på sig at sige i den udvikling, som altid havde præget
institutionen.
Da debatten om moderne styreformer endelig nærmede sig sin afslutning, var man nået frem til en
model, som syntes at kunne realiseres på Emdrupborg, og som man endvidere mente havde en
fremtid for sig som forbillede for andre lignende uddannelsesområder.
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Seminariets ledelse skulle bestå af rektor valgt af lærerkorpset efter en opstilling blandt stedets
fastansatte lærere. Dertil kom et Fællesråd med valgte repræsentanter fra henholdsvis
lærergruppen, de studerende og tapper (Det teknisk-administrative personale). Fællesrådet havde
som noget nyt besluttende kompetence i en lang række sager, hvor rektors opgave var at garantere
lovligheden af de trufne beslutninger.
Før sammenlægningen kom på tale fik den nye ledelsesstruktur sin afprøvning gennem et rektorvalg
foretaget af lærerkollegiet iblandt dets medlemmer samt gennem valg i studentergruppen og blandt
tapperne. Gradvist kom man over de første samarbejdsvanskeligheder og fik gjort Fællesrådet
handlekraftigt, fri af særinteresser og personlige misforhold, og arbejdet var i gang.
Min rolle som pædagogisk-administrativ inspektør var ret svævende og uden at være nærmere
beskrevet i den nye struktur. Mestendels bestod den i at feje op og stoppe de huller, som naturligt
fremkom, når Fællesrådets dagsorden var færdigbehandlet, og beslutningerne skulle omsættes til
virkelighed.
Det var altså to forskellige kulturer, der havde sat hinanden stævne i en sammenlægning, som ikke
var gennemtænkt ledelsesmæssigt endsige på det praktiske plan, hvor en statsinstitution skulle
lægges sammen med en privat institution, som var delvis bundet sammen med en kommune
vedrørende idrætsanlæg, brug af lokaler og en svømmehal m.m.
De to lærerkorps havde kun et flygtigt kendskab til hinanden og havde, så vidt jeg husker, kun været
sammen til et enkelt møde. Gensidig mistillid var fremherskende og drejede sig ikke blot om, hvem
der skulle være rektor, men også om på hvilken måde. Man talte om et fællesudvalg, men ikke om
et fællesråd!
Vi nærmede os sommerferien, men den endelig afgørelse i henseende til, hvad der skulle ske
manglede vi stadig. Vi manglede et papir, som indeholdt en ministeriel beslutning om en
sammenlægning, og en administrativ beskrivelse af, hvordan denne sammenlægning skulle
gennemføres.
Lærerne på Emdrupborg gik på sommerferie uden at vide, hvornår og hvor de skulle møde til august.
Sammenpakningen var blevet overladt til et større flyttefirma, som i ugevis pakkede ind i brunt
papir: Fugle og gymnastikmåtter, destilleret vand og landkort, fysikapparater og symaskiner, stole
og borde. Skabe blev tømt, som ikke havde været tømt i årevis, og som pludselig fremkom med
afdøde kollegaers mere eller mindre personlige effekter.
Jeg gik ensomt rundt på Emdrupborg blandt mænd med sækkevogne, som var det på et stort skib,
der skulle sejle over Atlanten for at grundlægge et helt nyt rige på den anden side af havet. I
slutningen af juni var Statsseminariet på Emdrupborg pakket sammen i en række containere, som
stod afventende i rad og række på parkeringspladsen, mens flyttefolkene gik bygningen efter for
glemte sager. Jeg måtte påpege over for rektor Else Marie Sejer Larsen (EMS), at vi ikke kunne give
signal til afgang, før der forelå en officiel marchordre.
Den kom så med taxa og meddelte kort og godt, at sammenlægningen skulle gennemføres med
virkning fra 1. august, og at vi i den anledning måtte foretage os det nødvendige. Pedellen på
Blaagaard var på ferie og bygningen var udlånt til indkvartering af sportsfolk i forbindelse med et
stort rostævne på Bagsværd sø. Jeg var kørt ud til Gyngemosen en tidlig morgen for at træffe lederen
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af stedets rengøringshold og for at prøve at få fat i en hovednøgle. Det lykkedes mig at låne en nøgle
og få den kopieret, og jeg følte mig dybt kriminel. Og så hjem til Emdrupborg og få startet kortegen
af lastbiler ad Hareskovvejen med kurs mod et intetanende Blaagaard Seminarium.
Lærerne fra Emdrupborg fik nu skriftlig besked på at møde på Blaagaard den 12. august, mener jeg
at kunne huske, men jeg kan ganske sikkert huske, at lærerne fra Blaagaard havde fået sommerferie
indtil en dato en uge senere. Det var en fejl!! Det var en dumhed begået på grund af
uopmærksomhed hvortil kom, at jeg var kriminel, idet jeg med stjålen nøgle var brudt ind i fremmed
mands hus og havde fyldt det med koster, som var stjålet fra en intetanende institution.
Flyttefolkene spurgte, da de holdt på seminariets parkeringsplads, hvor de skulle gøre af det hele,
og i mangel af planlægning sagde jeg, at de skulle sætte kasser og pakker ved de respektive fag, og
hvad de ikke kunne identificere, kunne de anbringe i festsalen.
Og fest blev der, da Blaagaard-lærerne mødte op fra sommerferie og fandt deres Emdrupborgkolleger i færd med at pakke ud og sætte på hylder.
Det gik langsomt op for mig, hvor galt det stod til, og hvem der blev holdt ansvarlig!
Jeg holdt ud en tid, men var absolut persona non grata, følte jeg tydeligt, og da der kom forlydender
om, at det nye seminarium skulle sammenlægges med Jonstrup Seminarium - ministeren hed
Berthel Haarder - begyndte jeg at se mig om efter andet arbejde.

”En fodrejse til Amager”
Den 1. juli 1945 vandrede vi, min far og mor og søster Karen og jeg og nok flere af familiens
medlemmer, jeg husker ikke hvem, ud ad Amager Landevej sammen med
tohundredehalvtredssindstyvetusinde (250.000) andre nysgerrige danskere på vej til Kastrup for at
se RAFs store flyopvisning. Det var den største forsamling af folk nogensinde i landet, mener jeg.
Det var som et hav, og jeg husker det som skræmmende.
Blev man væk, var man fortabt, det stod mig klart. Ikke som hvis man blev væk i et stormagasin eller
et andet sted, hvor der var mange mennesker, hvor man kunne spørge, men her, hvad skulle man
spørge om, her var man fortabt, for man vidste jo knap andet, end hvad man hed, og begyndte man
at råbe, druknede man i mennesker, som talte og råbte og trak cykler og pegede og gik den anden
vej og bare sagde ”hvad siger du” og gik videre. Jo man ville være fortabt. Aldrig har jeg anstrengt
mig mere for at følge med end den dag. Jeg var bange!
Sporvognsturen fra Brønshøj til Sundbyvester Plads foregik med linje 2, der var så overfyldt, at folk
sad på taget og hang uden på sporvognen og råbte og vinkede med dannebrogsflag til dem, der gik
inde på fortovet, som vinkede tilbage og råbte og sang frihedssangen En vinter mørk og lang og hård
/ på fem forbandede år / har knuget landet i sin favn / med kulde og sult og savn, og de teede sig i
øvrigt lige så tosset som dem, der var kommet op at køre.
Turen var en puffen og masen, og jeg blev trådt over tæerne så mange gange, at jeg til sidst satte i
et hyl hver gang én satte en hæl på min sandal. De var helt nye og klemte meget i bagkappen, så jeg
havde fået hudafskrabninger på hælene og havde fået plaster på. Sålerne var af pap, og jeg tror, at
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det der skulle have være læder, var lavet af papir. Men pap eller papir - pigerne, der sad i kælderen
i det store hus på hjørnet af Limfjordsvej, syede vist alt det de kunne, og efter hvad man sagde, så
gik forretningen godt. Ejeren, som havde en lille bil, så han kunne komme rundt med sine sko, gik
for at være en rig mand og at være en meget venlig mand, sagde pigerne.
Men i dag 1. juli 1945 kl. 15 kom ikke freden, men sejren til os i et brøl så højt, at jorden rystede og
blev slynget op i luften, når bomberne faldt med hule drøn, og det blev vist og bevist med al
tydelighed for københavnerne, hvorfor englænderne havde sejret.
Formationen af 60 fly, ja, jeg siger jer!

Nogle af de tohundredehalvtredssindstyvetusinde nysgerrige fremmødte tilskuere var på cykel, og
dem havde kommunen da også tænkt på og havde opstillet firsindstyvetusinde cykelstativer af træ.
Begivenheden var så overvældende, at erindringen om krigen helt forsvandt i et brøl af
flyvemaskinemotorer, cyklister og overbelastede sporvogne.
Hvad var der sket siden 5. maj i Danmark?
Ingenting!
Jo, bevæbnede mænd med armbind havde kørt rundt med lastbiler og hentet folk, som stod med
sløve øjne, bløde hatte og cottoncoats oppe på ladet med armene bag nakken.
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Baggrunden for den stort anlagte opvisning var, at Royal Air Force ved angrebet på Shellhuset den
21. marts 1945 ved en ulykkelig fejl havde bombet Den Franske Skole, Jeanne d'Arc-skolen, på
Frederiksberg Allé 74 og skabt store ødelæggelser i området omkring skolen. Ved ulykken omkom i
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alt 86 børn og 18 voksne; heraf 10 katolske søstre, 4 civile lærerinder, 2 brandfolk og 2 fædre, der
løb til hjælp. Angrebet 21. marts 1945 kostede ca. 250 mennesker livet på samtlige skadesteder.
Desuden skete der som sagt store skader i de omliggende kvarterer.
Det var nu hensigten med opvisningen at samle penge ind til ofrene for den fejlagtige bombning af
Den franske Skole på Frederiksberg Allé 21. marts 1945 i forbindelse med luftangrebet på Shellhuset
samt til hjælp til øvrige bombeofre i København, Aarhus og Odense, ulykker som måtte være
resultatet af RAF’s krigsførelse. Dronning Alexandrine skridtede fronten af foran et æreskompagni,
hvorefter hun hilste på en række danske officerer, deriblandt general Gørtz. Prins Knud og dronning
Caroline Mathilde overværede også opvisningen.
Til opvisningen var der udgivet et program, som blev solgt for 25 øre pr. styk og som efter sigende
blev solgt i 400.000 eksemplarer. Iøvrigt mener jeg, at der var billetter til særlige afspærrede områder
på flyvepladsen til 2 og 5 kroner, men det var for dyrt for os, så vi fandt en jordknold og samlede os
der.

Jeg husker hjemturen som ikke mindre kaotisk end udturen havde været. Ikke mindst på turen med
sporvognen fra Sundbyvesterplads til Brønshøj, fra den ene ende af byen til den anden, var der en
kamp om, hvem der var bedst til at skubbe.

Sporvognstur 1. juli 1945
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Vejret i Nordtyskland havde uden held søgt at lægge hindringer i vejen for arrangementet, der ifølge
den officielle annoncering var den ulykkelige hændelse på Frederiksberg, som havde kostet så
mange unge liv. Der var mange eller nok alle, der fandt, at det midt i sorgen var en smuk gestus fra
englændernes side, og det er da så sandt som det er sagt.
Men årsagen til, at englænderne satte så store materielle kræfter ind, var godt nok beregnet på et
københavnsk publikum, men der er ingen tvivl om, at russerne, der holdt Bornholm besat indtil
marts 1946, så med fra sidelinien. De skulle notere sig, hvad RAF kunne byde på.
Jeg tror også, man skal være opmærksom på, hvem der var til stede, og hvem der repræsenterede
hvem ved dette opbud af fly. De militærpolitiske forhold i landet i året forud for befrielsen havde
ikke været uden problemer for de involverede parter. For det første var der regeringen. Så var der
modstandsbevægelsen. Dertil kom de militære grupper og dernæst Den Danske Brigade i Sverige og
dernæst de allierede (englænderne). Hver især havde sin tilknytning til diverse grupper og havde
forskellige synspunkter og ideer om, hvad der skulle ske i de sidste tider, og hvad det drejede sig om
for at få Danmark på fode.
”Regeringen” eller hvad man anså ville blive landets kommende regering med Vilhelm Buhl, der
fremtrådte som leder af den kommende befrielsesregering, tog kontakt til general Gørtz, som efter
samråd med Buhl havde erklæret sig villig til ubetinget at stille sig selv og sin ”undergrundshær”
under Allieret overkommando. Hermed var vejen banet for en yderligere tilnærmelse til
frihedsrådet som formeldt udnævnte Gørtz til øverstkommanderende for alle danske
modstandstyrker, således at han under allieret overkommando skulle overtage den militære ledelse
af modstandsstyrkerne, hvis det kom til egentlige kamphandlinger. Mogens Fog skrev dog i 1944 til
Christmas Møller i London: ”Vi opfatter os som Allierede og er ikke bange for at sætte Liv og Kræfter
ind, men vi vil ikke være umælende Soldater i en fremmed Hær. Nu er det sagt saa skarpt, at det
ikke kan misforstaas”.
H. C. Hansen havde i tiden efter 29. august 1943 været ledende kraft i politikernes forsøg på at
inddæmme den selvgroede modstandsbevægelse, målet for disse bestræbelser var dels at styrke
officerernes kontrol med de civile modstandsgrupper og derved hele modstandsbevægelsens
kommandostruktur, dels at opbygge en parallel organisation af væbnede systemloyale officerer, der
i given situation kunne danne modvægt til eventuel pression fra de væbnede modstandsgrupper
under kommunistisk kontrol. (Lidegaard side 485).

Min svigerfar, Palle Christiansen, var medlem af Den Danske Brigade.
Her ses han dog ikke i brigadeuniform, men som føl i Danmark, før
han måtte flygte til Sverige efter at have udført illegalt arbejde af en
mig ukendt slags.
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Johan Nissen
Må jeg fortælle historien om Johan, Johan Nissen, en sønderjyde, som jeg traf på hans ældre dage,
og som jeg fik stor respekt for, efterhånden som jeg lærte ham og hans historie at kende?
Johan kom, som det forstås, fra en gård i Sønderjylland og var en Nissen, en kendt og agtet slægt,
respekteret for stor faglig dygtighed hvad landbrug angik, og kendt for en begavelse ud over det
sædvanlige.
Man så ofte, at bonden havde sin lærebog i græsk med i marken for at nyttiggøre tiden. Og både
politisk som intellektuelt var man vågen og vidste, hvad der rørte sig i tiden. Man kunne og forstod
mere end sit fadervor.
Johan voksede op i et hjem, hvor han modtog det bedste af denne åbne og stærke kultur, og da
tiden kom, søgte han som ung landmand og som noget helt naturligt, optagelse på en
landbrugsskole i Frankrig.
Han tog til Frankrig og blev for resten af livet en frankofil. Han tabte aldrig kontakten til Frankrig og
modtog så godt som hvert år elever fra sin ungdoms landbrugsskole. Unge franskmænd fyldte
familiens stuer og blev vist rundt i landet og fik forklaret om dansk landbrug og livet hertillands.

Hans muntre, lidt forsorne gemyt, var altid et stærkt indslag i enhver samtale, og kom det til en
diskussion, hvad emnet så end måtte være, var han altid til stede med et skarpt og begavet indlæg.
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Hår var der ikke meget af, og med den lidt korpulente skikkelse og med en ikke særlig graciøs gang,
lignede Johan det, han var, en slidt bondemand på aftægt.
Han fortalte mig med stort engagement og indføling om de russiske krigsfanger, som havde arbejdet
på den fædrene gård under første verdenskrig, og han kunne stærkt berørt berette om, hvordan de
arbejdede, og hvordan de havde opretholdt livet med på alle måder sparsomme midler. De levede
en kummerlig tilværelse som krigsfanger, og han havde opmærksomt lyttet til, hvordan de havde
talt dette deres mærkelige sprog med hinanden. Et mystisk, men spændende sprog, forekom det
ham.
Sproget, det russiske sprog, fascinerede ham livet igennem og førte til, at han på sine gamle dage
tog fat på at lære sig russisk, hvad han da også med stor flid fik tilegnet sig, delvist ved selvstudium.
Johan fik efter sigende en ikke ringe færdighed i at tale og læse russisk, hvilket følgende beretning
gerne skulle vise.
Men lad os begynde med begyndelsen.
Da tiden kom, og han var blevet en ung udlært landmand, overtog han som den eneste arving den
fædrene gård og blev bonde blandt bønder. Fransktalende som en franskmand, tysktalende som en
tysker og dansktalende som en dansker var han rimeligt udrustet til at forstå, hvad der foregik
omkring ham. Han var blevet gift med en pige fra Stevns, der hed Karen, stærk og klog, ukompliceret
og retlinet, et ja var et ja, og et nej var et nej, og hvad hun i øvrigt havde af meninger, lagde hun ikke
skjul på, men dømte aldrig uden indsigt og forstand. Karen var som hendes søstre Lisbeth og Else
flotte, kraftige piger, som kom fra landbruget og som kendte til arbejdet på en større gård, ganske
som Johan gjorde.
Nu kan man i begivenhedsrige tider komme til at vide for meget og forstå så godt som resten, hvilket
kan medføre, hvis man ikke passer på, at man kan komme til at blande sig i, hvad man med fordel
kunne have holdt sig fri af. Det var, hvad der skete for Johan. Da krigen kom og tysken gik over den
danske grænse for efter eget sigende at befri danskerne fra at blive besat af englænderne, ja så
blandede Johan sig i et og andet, som han mente var forkert ud fra hans mening om fædreland og
frihed.
Uden at vide, hvad der skete med og omkring de to unge, Karen og Johan, for det har jeg aldrig fået
fortalt, så blev klimaet for varmt, hed det sig, og det var bedst at flytte. Ikke alle danske på egnen
var lige danske helt igennem, og hemmeligheder var svære at holde borte fra forsiden, så efter
moden overvejelse besluttede man sig som sagt for at flytte. Gården blev solgt, før det var for sent,
og man flyttede til gården Tuekær på Stevns, den landsdel, hvorfra Karen i sin tid var draget ud. Her
skulle man nu kunne leve i fred og ro, sagde man.
Bevares. En hånd i ny og næ, som det at skjule en døvstum dansk fætter, som hed et eller andet,
men som for dem, der kendte sandheden, var den senere udenrigsminister Kjeld Olesens far - en
aktiv og betydelig modstandsmand, ja det kunne man da nok hjælpe til med.
Tre piger var efterhånden kommet til, Ellen Margrethe, Kirsten og Inge, og man var blevet en rigtig
storfamilie med Karens familie boende på gårdene omkring dem. Her levede man nu i fred og ro, og
Johan faldt til ro og kom til kræfter. Tiden i Sønderjylland havde taget hårdt på nerverne, som man,
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da man var et følsomt gemyt, havde rigeligt af, sådan som tiderne havde udviklet sig, og når man nu
vidste og forstod både dette og hint.
Så skete det en dag, for amerikanerne bombede om dagen og englænderne om natten, at et
amerikansk bombefly nødlandede på Johans mark lige ude på den anden side af grøften, hvor
besætningen, der alle var sluppet uskadt fra den ublide ankomst, havde søgt tilflugt i det lønlige håb
at undgå at blive taget af tyskerne.
Sognerådsformanden, man mener, det var ham, som endog var i familie med Karen, havde
konstateret, hvad der var sket, og kontaktede besættelsesmagten og forklarede, at der var
nødlandet et fjendtligt fly her ved Taastrup. Heldigvis er der adskillige Taastrupper spredt ud over
det danske landskab, også selv om man holder sig til Sjælland, og da sognerådsformanden ikke
fortalte, hvilket Taastrup det drejede sig om, før han lagde røret på og ringede af, ja så var det ikke
til at vide for besættelsesmagten, hvor de skulle køre hen, så det gjorde de.
Denne usikkerhed om, hvor nedstyrtningen var sket, og det at tyskerne måtte rundt til forskellige
lokaliteter, der lød dette navn, gav Johan den nødvendige tid til i ly af mørket at få hentet de
amerikanske flyvere ude i grøften og få dem gemt på gårdens høloft.
Havde tidernes alvor indtil nu været en udfordring for Johan og familien, så havde skæbnens ugunst
med en nødlanding på deres mark kastet, ikke en appelsin, men noget der nærmede sig en
håndgranat, ind på deres gårdsplads, nu hvor de husede seks amerikanske piloter på høloftet. De
kom, tyskerne, og de søgte, og de ledte over alt, men de fandt ingen spor af besætningen, ”som
sikkert var flygtet i alle retninger”, mente tysken, som foreløbigt satte en vagt ved vraget. Da natten
var lang og kold, som nætter kan blive, fik vagten i løbet af aftenen en kop varm kaffe nede hos
Karen og Johan.
Men amerikanerne måtte flyttes til et mere sikkert sted. Risikoen ved at have dem på høloftet var
for stor, og selv på kort sigt var det ikke muligt at holde det hemmeligt for alle og enhver og slet ikke
for tyskerne, som nok ville komme tilbage og undersøge vraget og i øvrigt snuse omkring. Johan fik
kontakt med nogle personer fra modstandsbevægelsen, som igen havde kontakt med andre, som
kendte til det at skaffe folk af vejen og få dem transporteret til Sverige, hvordan det nu kunne lade
sig gøre.
Efter sigende skete transporten i nogle store kasser beregnet til fiskeaffald, som man efter aftale
parkerede et gunstigt sted, hvor amerikanerne kunne finde frem til dem i nattemørket sikkert
hjulpet på rette vej af lugten af fisk. Hvor længe de måtte opholde sig i kasserne, har jeg aldrig fået
rede på, men historien sluttede med, at de kom velbeholdent til Sverige og videre tilbage til deres
base i England, hvorfra de kunne fortsætte deres bombninger af det efterhånden fuldstændigt
udbombede Tyskland.
De overlevede krigen, hele besætningen, og vendte tilbage til USA efter 1945 og kunne fortælle om
en familie i Danmark, som havde reddet dem fra tysk fangenskab, og som med fare for deres eget
liv havde hjulpet dem ud af landet og videre til Sverige, og måske faldt der også et par bemærkninger
om, hvordan det var at bo i en fiskekasse.
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General Eisenhower hørte, hvad de havde at fortælle, eller måske blev beretninger af denne slags
indsamlet, og generalen blev sat til at skrive takkebreve, eller piloterne havde henvendt sig på rette
sted.
Hvem ved?
Men i hvert fald ved jeg, at jeg har siddet i læderstolen hos Johan med rødvin i glasset og set på det
indrammede diplom, takkeskrivelsen, der hang på væggen, og som omtalte Johan som en af krigens
helte, der fortjente en særlig hilsen og tak fra General Eisenhower.
Og ikke nok med det.
Årene gik og livet gik videre, men så pludselig en dag stod der en lille gruppe mænd, der talte
amerikansk, og bankede på Karen og Johans dør, de ville da lige hilse på og sige tak for sidst!
Nedstyrtningen ved Tuekær og alt hvad det førte med sig af vanskeligheder, angst og bekymringer,
for historien var jo ude over Stevns, næsten før amerikanerne var borte, havde gjort livet så
vanskeligt og usikkert for familien Nissen, at man endnu engang måtte sælge og flytte, denne gang
til København.
Man købte et pensionat på Frederiksberg, hvor jeg, som en slags uinviteret gæst, fik adgang til et
herligt spisested, fordi min elskede kæreste Marie arbejdede i køkkenet sammen med husets datter
Inge, som gik på Blaagaard Seminarium på Kapelvej sammen med Marie.
Marie og jeg var forlovede og var efter en tid på værelse flyttet i en lille toværelses lejlighed med
kakkelovn og jævnstrøm på Enghave Plads på Vesterbro, på polsk.
Jeg fik hver eftermiddag, når det var spisetid, en plads på en skammel i pensionatets køkken og fik
en tallerken mad i hånden, men måtte ikke gå i vejen.
Inde ved siden af køkkenet, hvis man gik igennem en lille gang, sad Johan og studerede. Det var især
russisk, han var optaget af, men også alverdens andre problemer, politiske som menneskelige
spørgsmål interesserede ham, men som en slags evighedsstudent, det var nu det, der var blevet
hans liv. Men det skete, at han hen på eftermiddagen manglede nogen at snakke med om alt det,
der rørte sig her og der, og som han ofte havde brugt dagen på at studere. Nu røbedes det, at der
sad en stud. theol. ude i køkkenet på en skammel og fyldte op og til tider ligefrem gik i vejen, så det
varede ikke længe, før studenten blev forvist til Johans studerekammer, så kunne han passende tage
sig af at underholde lidt med, hvad der foregik på universitetet og sådan i teologien, og Johan havde
da også kendt nogle præster og havde da også nogle historier at fortælle om både den ene og den
anden.
Johan fortalte og forklarede mig om det russiske sprog, og jeg fortalte og forklarede om det
hebraiske sprog, efterhånden som jeg på Universitetet trængte frem igennem disse sproglige
mærkværdigheder. Det teologiske studium igennem var det nok det fag, der vandt min største
interesse, men som også viste sig at være det sværeste at beherske, i hvert fald for mig. Jeg var glad
for faget hebraisk, og jeg var så heldig, at den bedste lærer, jeg traf på Universitetet, var professor
Svend Holm Nielsen, som med stor tålmodighed trak mig gennem adskillige tekster på hebraisk og
derudover gav mig et indblik i det palæstinensiske problem.
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I tilknytning til det sproglige var disciplinen Israels historie et meget spændende område, som Johan
gang på gang vendte tilbage til i ønsket om at forstå de gamle myter og beretninger og baggrunden
for deres opståen. Tokildehypotesen vendte vi tilbage til adskillige gange og talte ofte i denne
forbindelse om de to skabelsesberetninger.
I den første skabelsesberetning kaldes Gud slet og ret ”Gud” elohim. I den anden skabelsesberetning
kaldes Gud ”Jahve Gud” eller ”Gud Herren” i den danske oversættelse. I den første
skabelsesberetning skabes mennesket som mand og kvinde på sjettedagen som kronen på værket.
I den anden skabelsesberetning skabes manden som den første og får først senere selskab af
kvinden, der formes af hans ribben. Den første skabelsesberetning er bygget op over en kalender
som oven i købet indeholder en helligdag. Den lugter af præst, hvis man må sige det på den måde.
Den anden skabelsesberetning fortæller om beduinens liv og samfundets opbygning med kvinden
som mandens ribben.
Der tegner sig derfor hurtigt en teori om, at der er hver sin kilde til de to skabelsesberetninger, og
breder vi den undersøgelse ud over hele det gamle Testamente, synes der at optræde mindst 4
kildeskrifter: Jahvisten, Elohisten, Pentateuken og præsteskriftet, men lad os ikke fordybe os i det,
men spændende er det at udforske det gamle Testamente. Det lykkedes os, Johan og undertegnede,
uden problemer også at finde andre emner, nærmere i tid og mere tætte på den politiske
virkelighed, som den på den tid var at finde i Danmark.
Jeg tror, de kaldte sig Liberal Debat, udbryderne fra Venstre, Niels Westerby og Børge Diderichsen.
Med lidt hjælp fra diverse kilder husker jeg de bevægede politiske tider, som optog sind og tanke på
pensionatet på Frederiksberg.
Der var sket det i Venstre, at en række fremtrædende Venstrefolk med rod i højskoleverdenen
havde dannet foreningen Liberal Debat som en reaktion på bruddet mellem Thorkil Kristensen og
Venstre i 1959-60. Formålet med foreningen var at videreføre Thorkil Kristensens tanker om en
mere moderat Venstrepolitik og at skabe et øget samarbejde hen over den politiske midte. Ved
valget i 1964 blev to medlemmer af Liberal Debat indvalgt i Folketinget for Venstre: Det var Børge
Diderichsen og Niels Westerby, der begge efterhånden var kendte af offentligheden. Da den
socialdemokratiske regering i 1965 ikke kunne samle politisk flertal for en afgiftsbuket, lykkedes det
at indgå forlig med de to fra Liberal Debat, hvorefter flertallet var sikret. De to Venstremedlemmer
blev efterfølgende ekskluderet af partiet Venstre og dannede derpå Liberalt Centrum.
Liberalt Centrum fortsatte som en usikker del af regeringens parlamentariske grundlag frem til
valget i 1966. Her opnåede partiet fire mandater, men mistede samtidig sin politiske indflydelse, da
det ikke længere var tungen på vægtskålen.
Johan og Karen var udprægede venstrefolk ganske som familien på Stevns, så alt, hvad der skete i
partiet Venstre på og udenfor Christiansborg, havde deres interesse og blev diskuteret, når vi sad i
”privaten” efter lukketid, hvilket vil sige, når opvasken var overstået. Dertil var det kommet, at vi
var blevet, måske ikke en del af familien, men alligevel. Og som vi sad der med kaffen og snakken,
skete det, at Ellen Margrethe, den ældste datter, der var ansat på den franske ambassade, kom med
den store Cognacflaske, og stor var den, og så blev der skænket op, mens de politiske forhold blev
ordnet.
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En morgen ca. kl. 10 sad en flok teologiske studenter i Teologisk Auditorium i Studiestræde og
ventede på deres lærer i det ny testamente, lektor Børge Diderichsen, og så er det, at jeg ikke kan
huske, om det var morgenen efter, at lektoren var blevet valgt, eller om det var efter, at forliget
med sosserne var indgået, jeg tror næsten, det var det sidste, men hvorom alting er, så rejste
pludselig en ung studine sig op og gik med målbevidste skridt op til tavlen, greb kridtet og skrev
med store flotte bogstaver:
”Der er trods alt go’ i Børge”, hvorefter hun satte sig ned på sin stol og så bly ud.
Nej det gjorde hun ikke, for hun hed Margrethe Auken, og selv om Margrethe har mange kvaliteter,
så er der vist ikke nogen, der vil påstå, at hun er bly. Børge Diderichsen kom og så skriften på tavlen,
og efter at have mønstret forsamlingen af vordende præster, åbnede han sit Ny Testamente og
fortsatte, hvor han var stoppet ved den sidste forelæsning om Markusevangeliet, mener jeg at
kunne huske.
Johan kørte som turistguide med et busselskab sommeren igennem og fortalte turister om
København og Nordsjælland og besøgte diverse seværdige steder såsom Kronborg og Frederiksborg
slot. På et tidspunkt fik man lokket ham til søs som guide ved havnens motorfærge, hvorfra han nu
præsenterede København fra søsiden og bl.a. fortalte om de fæle englændere, der bombarderede
København i 1807 og derefter stjal vor stolte flåde.
Ved Toldboden steg en matros i land / Hans hår de vare så hvide / Han havde ej set sin fædrene
strand / i mangen Herrens tide, synger Christian Winter i digtet om matrosen, der kommer hjem og
finder havnen tom for skibe og af sorg over tabet falder død om, men lykkelig, for hans hoved
hvilede på et anker. Englændernes ran af den danske flåde var en voldsom ydmygelse af Danmark,
og Johan kunne såmænd godt have sunget med på sangen, hvad jeg da heller ikke ved, om han har
gjort i sit stille sind, national, som han var.
Det var blevet kendt i turistbranchen til lands som til vands, at Johan gerne delte ud af sin viden om
kongens København og såmænd også på russisk, og selv om der ikke var mange sovjetborgere på
besøg i Danmarks hovedstad, så skete det fra tid til anden, at Johan drog afsted med et russisk
selskab.
Han fik sikkert et ”Спасибо”, et spasibo, et ”tak for det” til afsked som en anerkendelse for en
spændende og fornøjelig redegørelse for, hvor de rige boede, og hvor kongen boede, og hvor man
fandt folket, og lur mig om ikke en enkelt politisk bemærkning om de politiske forhold i dette
kulakker-paradis ikke også røg af panden, hvis jeg ellers kendte Johan ret.
Så skete det en dag, at den russiske østersøflåde lod nogle af sine fartøjer gå ind til København og
lægge til kaj ved Langelinie for at mandskab og officerer kunne få et par dages orlov og få lejlighed
til at se på byen. Man søgte en guide til at stå for en tur med havnens motorfærge for en gruppe
officerer, og helt naturligt henvendte man sig til Johan, som var kendt for førhen at havde guidet på
russisk.
Jeg tror, Johan har følt sig lidt smigret ved forespørgslen. Vel havde han prøvet det før, at guide på
russisk, men her var det veluddannede mænd, søofficerer, han ville stå over for. Måske har han
tænkt tilbage på drengeårene hjemme på gården i Sønderjylland, hvor han første gang havde hørt
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det russiske sprog, når de russiske krigsfanger talte sammen på dette meget fremmede sprog, som
oven i købet brugte et helt andet alfabet, det kyrilliske, end det latinske som er vores.
Selvfølgelig tog han imod tilbuddet om at lede en afdeling af den russiske flåde rundt i Københavns
havn, og kender jeg ham ret, har han også været en smule beæret. Hvad han så i øvrigt har øvet sig
i at kunne fortælle, skal jeg ikke gøre mig klog på, blot antyde, at officerernes begejstring for hans
beretning om byen og landet godt kunne give én den opfattelse, at han også har berørt storpolitiske
forhold, som de nok ikke var vant til at høre kommenteret fra jævne folk.
Ved Toldboden steg Johan Nissen i land, blev fulgt af russiske søfolk. Han havde fortalt dem om
verdens gang, og nu var de velkomne hjemme. Man hyrede nogle taxaer og satte kursen mod
Frederiksberg, hvor Karen pludselig hørte støj af mandsstemmer, som på et fremmed sprog råbte
hurra, eller hvad man råber på russisk, mens de bar Johan i guldstol ind gennem entrédøren og ind
i lejligheden og satte ham af i en af husets lænestole.
Det blev et mægtigt gilde, og havde flådens folk haft magt, som de havde agt, så havde de nok sat
Johan ind som medlem af den Øverste Sovjet, og måske var han blevet Zar.
Johan nåede på denne vis at blive hædret af to af Anden Verdenskrigs allierede, amerikanerne og
russerne, dels for sin redning af nødlandede amerikanske piloter og dels for sin åbenhed over for
russiske søofficerer ved at udvise mod til at orientere om verdens gang, som han så den, og at
strække en hånd frem til forsoning midt i den kolde krig.
Vi havde i mange år glæde af familien Nissens venskab her i byen såvel som på Stevns, og vi tænker
tit tilbage på dem med glæde.

Hvis krigen kommer
I 1962 uddelte statsministeriet en pjece til alle danske hjem, der hed ”Hvis krigen kommer”. Den var
på 32 sider med illustrationer. Den viste, hvordan man skulle forholde sig i tilfælde af en atomkrig,
og var udtryk for den mentale stemning, befolkningen levede under i den kolde krig.
Cubakrisen var den begivenhed, der satte de dybeste spor.

Fly
Jeg havde taget en pilotuddannelse, et A-certifikat på en Piper PA-28 Cherokee, og fløj senere efter
omskoling diverse andre flytyper herunder veteranfly KZ III og KZ VII fra 1940erne.
Det kom sig af, at en museumsinspektør ved Nationalmuseet en dag, hvor snakken gik på
frokoststuen, havde talt engageret om de muligheder, der lå i luftarkæologi, og det interessante
arbejde han havde været involveret i med opsporing af ukendte bebyggede områder,
middelalderlige teglovne, Trelleborganlæg og meget andet spændende. Nu var han blevet groundet
af helbredsmæssige grunde, men her var virkelig nok at gøre for en rask mand med et fly og et
kamera!
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Jeg lod mig friste. Skovlunde flyveplads havde indtil flere skoler, som tilbød én at lære at flyve et
”moderne sportsfly”, som det hed i reklamerne, men det havde ikke noget med sport at gøre. Sport
er, når man spiller med bold. Flyvning var ikke en sport, det var noget ganske andet, men sad man
først i sædet og havde drejet startnøglen og mærkede det ryste i maskinen, var der kun en af to
muligheder: Enten løb man skrigende bort, eller også svor man en ed på, at dette var det, man altid
havde søgt efter.
Når man så kom i luften, blev man overvældet af denne absolutte følelse af frihed, som krævede
disciplin for ikke at tro, at man var blevet en fugl, og gøre dumme ting, som maskinen ikke var bygget
til.
Lige så forfærdeligt det er at være passager i et fly på vej til de varme lande klemt ind på alt for lidt
plads, lige så himmelsk er det at sidde med pinden i hånden og opleve fysikken og dens love udfolde
sig i instrumenternes små visere og mærke, hvordan flyet følger hånden. At kunne gå ind i et stall
og samle flyet op og trække det ud igen skal læres, før man sikkert kan nærme sig moder jord sidst
på finalen og holde flyet svævende, til det sætter sig blidt og kælent! Mange herlige oplevelser
venter en ud over det at komme fra et sted til et andet. For eksempel er det at lette med et
halehjulsfly en oplevelse af de smukke.
Den står der trygt på sine tre hjul med næsen i sky, lidt fræk ser den ud, uanset om det er en DC 3
med plads til 20 passagerer, eller det er en KZ III med plads til dig selv og konen.

Billedet viser en KZ III og den hedder OY AFF og er bygget i 1946 på Skandinavisk Aero Industri.
Konstrueret af Kramme og Zeuthen og forsynet med en Blackburn Cirrus Minor motor på 90 HK.
Man håndstarter med træk i propellen efter at have primet karburatoren, og tredje gang, man giver
propellen et sving, går den i gang. Man kryber ind på sædet og spænder selen, slipper bremsen og
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er klar til start. Man skubber gashåndtaget en smule fremad, giver lidt gas og begynder at trille
fremad. Man holder pinden ind mod maven, så halen bliver på jorden. Gir’ den lidt mere gas og
skubber pinden en smule frem, hvilket får halen til at løfte sig fra jorden.
Nu triller vi frem på de to hovedhjul og mærker i sædet, når vi har fået flyvefart, så vi med et svagt
træk i pinden kan løfte flyet forsigtigt fra jorden. Vi flyver. Bygger lidt fart op og kan begynde at
stige. Det kan gøres meget let og elegant, og det føles forunderligt.

Danmarks Flyvemuseum
En dag i det tidlige forår 1999 så jeg en annonce, hvori man søgte en direktør til at opbygge
Danmarks Flyvemuseum sammen med bestyrelsen og diverse interessenter. Jeg vidste godt lidt om
projektet, og det jeg vidste var ikke af det gode, men trods alt ikke værre end at jobbet virkede
interessant. Og så var det en mulighed for at se noget andet end seminariet.
Museet burde have ligget på Kløvermarken, hvor flyvningens barndom havde fundet sted, men
Københavns kommune var ubøjelig, og i stedet for at frede bygningen sluttede en overborgmester
diskussionen af med - for at undgå ”videre kamp” - at nedrive landets første lufthavnsbygning
(Dokument nedlagt sammen med grundstenen.)
Man fandt så en anden placering i nærheden af Bellacenteret og fik etableret en vennekreds,
”Flyvemuseets Venner”, som stod primært for indsamlingen af midler, og man fik endog nedlagt en
grundsten. Her skulle Danmarks Flyvemuseum ligge.
Min viden om, hvad der gik forud, før jeg kom ind i billedet, har jeg opsnappet af løsrevne
fortællinger og formodninger, som nogen har fortalt mig, nogen som måske var lige så lidt inde i
tingene, som jeg var. Jeg var, efter at have indsendt en ansøgning, til samtale hos forhenværende
Forsvarschef Knud Jørgensen, hvor næstformanden civilingeniør Hans Harboe også var til stede, og
husker jeg ret, foregik samtalen hos sidstnævnte. Man havde fyret den hidtidige direktør, en officer
fra flyvevåbnet. Samarbejdsproblemer mener jeg, man kaldte det, og nu skulle man bruge en ny
direktør, for man havde et ønske om at museet kunne åbne 1. juni 1990, hvilket også lykkedes.
Nu foregriber jeg begivenhedernes gang, det ved jeg godt, men jeg finder det rigtigt at skildre, hvad
det var for et eventyr, jeg var ved at begive mig ud i. Dels ser vi ud i fremtiden, og dels stiller vi
spørgsmålet.
Hvor langt var man nået med museumsprojektet, og hvad havde man på nuværende tidspunkt at
gøre godt med?
Man havde for indsamlede midler for år tilbage bygget en hangar på Billund Lufthavns område og
fyldt den med indsamlede fly og diverse flydele. Ud over hvad man havde samlet her, og det var
ikkke småting, rummede hangaren et værksted, der var placeret i en tilbygning. Her var tre tidligere
mekanikere fra flyvevåbnet beskæftiget. Her stod jagerfly af forskellige typer og 2 stk. DC 3ere, en
Starfighter F 104, et Draken fotofly, Gloster meteor M IV og VIII og et Pembroke fly med flere
interessante sager.
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Længere ude på landet rådede man over en stor landbrugsbygning med tilstødende værkstedshal,
hvor der var opbevaring af fly og flydele, og hvor der gik to mand og arbejdede med restaurering. Et
lokale, en forhenværende butik i Billund by, skulle bruges til istandsættelse af uniformer og lignende
- et frygtelig dyrt lejemål, som jeg havde mange problemer med at få opsagt.
Endelig havde man ude på heden endnu en landbrugsbygning under lås og slå med diverse flydele
m.m. På Svanemøllen kaserne havde man kontorlokaler i tilknytning til Danmarks Flyvehistoriske
Forenings klublokaler samt et værksted og et eksercerhus ligeledes fyldt med ting og sager.
Monospar. På værkstedet gik tre mænd og arbejdede med restaurering af fly. Som den store mester
på stedet var Alexandersen, en pensioneret mekaniker fra de gode gamle dage hos Krammen og
Zeuten, i gang med at restaurere et gammelt ambulancefly. Monospar hed det, et sjældent fly, der
som navnet angiver kun havde én vingebjælke. Det havde været i brug hus Zonen for en hel del år
tilbage og var udstyret med en ganske speciel 7 cylinders radialmotor med det eksotiske navn Pobjoy
Niagara. Den løb med så stor hastighed, at der måtte geares ned for at give propellen en passende
lavere hastighed. Motoren var en konstruktion fra 1930erne og var en sjældenhed. Alexandersen
foretog alene en fuldstændig restaurering af flyet, hvilket må siges at være en imponerende bedrift
teknisk og håndværksmæssigt.
De tre øvrige mænd på værkstedet var et team, så da en af dem udeblev og ikke havde vist sig i flere
dage, blev man betænkelig ved situationen og ringede hjem til kammeraten og fik fat i kæresten,
som var lidt usikker i det danske. Til deres forfærdelse fortalte hun, at han var gået bort, hvorefter
de straks trak sig tilbage, lidt rystede. Snakken gik ikke blot på værkstedet, men bredte sig i
Flyvehistorisk Forening, og man drøftede, hvad de skulle gøre, nu da kammeraten var gået bort. Der
gik et par dage, hvor de sundede sig og overvejede, hvem der skulle gøre hvad. Da de endelig havde
fundet ud af hvem af dem, der skulle ringe til kæresten, gik værkstedsdøren op og omtalte og
muligvis afdøde person stod lyslevende i døren.
Jo, han var da gået bort. Han kunne ikke holde kæresten og hendes søn ud mere, så han var da gået
bort. Men her var han, havde bare haft brug for en tænkepause i fred og ro, før han vendte tilbage
til kæresten.

Pobjoy Niagara
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Monospar på museum
Nogle militære depotlokaler på Amager var også fyldt med flydele af forskellig slags. Og for nu at
gøre historien færdig, så var alt, hvad der er nævnt hidtil, store som små items, uden registrering af
nogen slags. Ingen havde bare nogenlunde rimeligt overblik over herlighederne og dertil kom
slutteligt, at vi ikke havde noget MUSEUM.
På første sal i kontorbygningen på Østerbro Kaserne med klublokale og kontor og andre nyttige rum
sad frøken Clausen. En ældre, lidt sammenbøjet dame med en speciel heftig gang og dertil særdeles
kraftige bevægelser med hænder og arme til understregning af sandheden i det, hun sagde og
mente. Hun havde tjent det danske Flyvevåben, siden det opstod efter den sidste krig. Tror jeg. Man
mente, og det blev sagt med stor alvor, at det var frøken Clausen og alene frøken Clausen, der havde
truffet den endelige beslutning om, at vi i Danmark skulle have F 16 som landets nye jager og ikke
noget af det andet pjat. Og så kunne de andre se, hvad de havde råd til. Ingen officer med rang af
betydning nærmede sig frøken Clausen uden at sikre sig at være reglementeret påklædt og have
forberedt sit ærinde i henseende til korrekt og præcist sprogbrug, som de militære regler for
kommunikation foreskriver. Ingen flyverslang her!
Alle officerer havde kendt frøken Clausen, siden de var kadetter, og så godt som alle havde igennem
årene været under hendes kommando, og sådan var det bare. Frøken Clausen blandede sig i alt,
vidste alt, forstod alt, før det var blevet udtalt, og nogen gange før det var blevet tænkt. Afhængigt
af hvem vi taler om.
For mig var hun en fantastisk arbejdskraft. Alle opgaver tog hun på sig, og kunne hun ordne tingene
og blot meddele mig resultatet, så gjorde hun det. Hun var i alle sammenhænge grænseløs loyal
over for mig, og hun kunne med sin store viden og indsigt i intriger under opsejling, som der var en
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del af, med få ord advare mig og redegøre for sammenhænge og løsningsmuligheder. Jeg elskede
hende, og jeg sparkede skabet på mit kontor i stykker i arrigskab over hendes korte telefonbesked,
nu hvor jeg sad med et satans problem med at få flyttet en Caravelle fra Kastrup til Billund. Den var
købt for en krone, nu skulle den bare over.
Nogle ”gamle” Sterling piloter, som havde fløjet Caravelle og var ude på eventyr, havde tilbudt at
flyve den over med hjulene nede og fulde flaps en rolig aftenstund i lav højde efter et check på
værkstedet hos SAS, og jeg troede, naiv som jeg var, at sagen kunne gennemføres, da Clausen
ringede og med få ord fik pillet det hele fra hinanden.
”Glem det, glem det! Den går ikke, Granberg. Luftfartsdirektoratet siger nej og lukker alle vinduer
og døre for dig, hvis du kommer med sådan noget galskab. Har du, unge mand, for øvrigt tænkt på
forsikringen. Har du råd til den?”
Farvel og tobak!
Jeg fik senere sejlet Caravellen Ulf Viking over som dækslast hos en færing, som, med barnevogn
med deres førstefødte i styrehuset og whisky i glasset, sejlede skrog og vinger til Fredericia. Der var
en søn i barnevognen. De står tidligt til søs deroppe.
Efter nogen tid kom der en telefonopringning med en invitation til endnu et møde om
direktørstillingen i Danmarks Flyvemuseum med henblik på løn og øvrige forhold. Hvis jeg stadig var
interesseret. Det var forhenværende forsvarschef Knud Jørgensen, der spurgte. Han havde forhørt
sig forskellige steder, og man havde besluttet at tilbyde mig stillingen, hvis vi som sagt kunne blive
enige, og bestyrelsen derefter kunne godkende valget.
Knud Jørgensen fik jeg et godt samarbejde med, og jeg havde stor respekt for ham.
Denne gamle kriger, som i sin tid havde været med i Den Danske Brigade i Sverige og efter
besættelsen havde deltaget i opbygningen af et moderne flyvevåben i Danmark, som havde fløjet
Danmarks første Spitfire hjem fra England, og som vidste, at det tog 12 minutter at flyve en Meteor
fra Aalborg til Værløse, og som sad i bagsædet hos senere forsvarschef Christian Hvidt, da Danmark
fik leveret sin første F-16. Han var til sidst endt som landets forsvarschef og havde været meget
engageret i oprettelsen af Danmarks Flyvemuseum. Han gik under navnet ”Store Knud”. Andre talte
om ”Kong Knud” uden at jeg forstod hvorfra forskellen kom.
Han havde den vane, når vi tog afsked på Østerbro Kaserne eller i lufthavnen her eller der med et
”ses i morgen” eller hvad der nu blev sagt, at tilføje med et lille smil, at nu skulle han ”hjem til de
guldnæbede små”.
Udtrykket undrede mig, for mig bekendt ventede der ham ikke nogen guldnæbede små ved
hjemkomsten. Jeg vil ikke sige tværtimod, for jeg kendte ikke noget særligt til den, han var gift med.
Men de guldnæbede små, hvor i alverden havde han det udtryk fra?
Jeg tænkte jo nok, at han brugte et lille citat, for det måtte det være, et citat han havde hentet et
eller andet sted. Jeg var klar over, at når han smilende brugte det, når vi skiltes, så var det fordi, han
fornemmede, at jeg lagde mærke til udtrykket og undrede mig. Det var en udfordring, det lille
udtryk: ”hjem til de guldnæbede små”.
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Så skete det en dag, at jeg helt tilfældigt hørte en gammel indspilning fra 1939 med Lauritz Melchior,
der sammen med studentersangerne som nynnekor sang ”Flyv fugl, flyv over Furesøens vover”. Her
opdagede jeg, at strofen ”Skynd dig nu hjem til din fjedrede mage, til de guldnæbede små” er hentet
fra dette digt af Chr. Winther med musik af J. P. E. Hartmann.
Det var for mig som at gætte general Knud Jørgensens gåde, at afsløre ham. Jeg følte, at det ønskede
han sådan set også - at blive afsløret. Så næste gang vi skiltes, sagde jeg lidt henkastet: ”Nå, du skal
hjem til din fjedrede mage, til de guldnæbede små.”
Han var lun og klog, generalen, og det var for mig personligt et stort tab, da han døde af lungekræft
kort efter museets åbning, på et tidspunkt, hvor der virkelig var brug for ham. Hvor jeg havde brug
for ”Kong Knud”!

Ja, vi stopper her og vender tilbage før ansættelsen og før alt det, der i øvrigt hændte, og som delvis
er skildret ovenfor, og som altså må siges at være det modsatte af et tilbageblik.
Møde nummer to med generalen og Hans Harboe bragte et og andet for dagen, som de kom frem
med langsomt for ikke at sige lidt tøvende. Planen var jo, at man skulle bygge et flyvemuseum ude
ved siden af Bella Centeret og grundstenen var såmænd allerede lagt - men en mørk nat havde man
haft en helikopter inde og samle stenen op og havde fløjet den til Billund, hvor den nu lå i nærheden
af lufthavnen og Legoland!
Det var Bo’s værk, kom det langsomt og forsigtigt, mens de to så på hinanden. Lad os kalde ham
det, Bo, og lad det blive ved det, og så kom der en lang historie om Bo, og hvad deraf fulgte, som
tog så godt som hele resten af mødets tre timer.
Bo havde i nogen tid været en slags spindoktor for GKC. Kendte jeg ikke GKC? Godtfred Kirk
Christiansen, nå jo, så var jeg med igen, Lego at forstå.
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Dokument indmuret i fundamentet til lufthavnsbygningen på Kløvermarken.
Fundet i en champagneflaske ved nedrivning december 1989.
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Hvordan Bo var kommet i kontakt med GKC, fik jeg ikke at vide, men derimod fik jeg at vide, at Bo
var uddannet mekaniker i Flyvevåbnet og havde været konservativ kommunalpolitiker i Værløse og
senere folketingsmedlem ligeledes for de konservative, og var på en eller anden vis blevet en slags
”rådgiver” for GKC. Han var én, Gotfred lyttede til, og Bo var god til med stor charme og
overbevisning at fremføre sine ideer og overtale Gud og hvermand til at forstå, at sådan måtte det
være. Han var et menneske, man måtte acceptere som et sandhedsvidne og tro på, hvor fantastisk
det så end lød, det han fortalte, eller man måtte slutte sig til oppositionen, som på grund af et
nærmere kendskab til hans manipulation og tilbøjelighed til at bøje sandheden til egen fordel måtte
betragte hans virke med forsigtighed og holde afstand.
Det er muligt, at man klinisk har en betegnelse for den slags mennesker, men jeg er teolog og ikke
psykolog eller psykiater, så det vil jeg lade ligge, så må I selv danne jer et indtryk af personen, når I
læser videre, og måske når frem til, at det er mig, der er noget galt med.
Når bestyrelsen for Flyvemuseet havde besluttet at flytte grundstenen til Jylland til en grund, som
Billund kommune havde stillet til rådighed, skyldes det, at Bo havde overtalt GKC til at finansiere et
museumsbyggeri, Museumscenter Billund kaldet, med en donation på fyrre millioner, og så vidt jeg
er orienteret med den betingelse, at det var svogerens entreprenørfirma, der skulle stå for
byggeriet! Og ikke nok med det, når nu det skulle være et Museumscenter og skulle ligge dør om
dør med Legoland, havde Falck sluttet sig til med et Falckmuseum, og Vejvæsenet var gået ind med
en nyskabelse, de kaldte et Vejmuseum, hvad det så var for noget. Som en tredje eller rettere fjerde
deltager i denne bridge, havde Bohnstedt-Petersen, der igennem årene havde stået for importen af
Mercedes Benz biler til Danmark, besluttet at flytte sin ret omfattende og imponerende bilsamling
ind som en fjerde part af Museumscenter Billund.
Disse nye toner havde givet vældig opstand i kredsen eller kredsene omkring Danmarks
Flyvemuseum, for det var ikke blot en bestyrelse for museet, som havde handlet, eller som man
sagde havde ladet sig lokke til at handle uden at have dækning i baglandet. Der var også en slags
repræsentantskab med repræsentanter for Flyvehistorisk Forening, Flyvevåbnet, SAS,
charterselskaberne m. fl., der følte sig snydt.
Ikke mindst Flyvehistorisk Forening var meget utilfreds med den beslutning, bestyrelsen have truffet
om at flytte museet til Jylland og gå sammen med de andre museer. Man opfattede det som at
Gotfred Kirk Christiansen havde købt Flyvemuseet lige for næsen af de mange forskellige kræfter,
der igennem årene havde arbejdet på at rejse museet på eller i nærheden af Kløvermarken, som var
det historiske udgangspunkt for dansk flyvning.
Jyderne havde stjålet Danmarks Flyvemuseum, og bestyrelsen havde i nattens mulm og mørke sendt
en helikopter ind og flyttet grundstenen til Billund. Man var rasende, og manden bag det hele var
Bo.
Det vidste man!
Museet havde selv fundet frivillige medarbejdere, som arbejdede med restaureringer på forskellige
lokaliteter, men netop Flyvehistorisk Forening havde igennem årene ydet en stor indsats for
museumssagen med udgivelse af tidsskrifter og deltagelse i fremskaffelse af materiel og i at foretage
restaureringer. Der var oprettet en samarbejdsaftale i 1987 mellem Danmarks Flyvemuseum
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(FLYMUS) og Dansk Flyvehistorisk Selskab (DFS) ligesom der var oprettet en samarbejdsaftale
mellem Flymus og Claus greve Ahlefeldt Laurvig Bille, Egeskov Slot.
Tonen var hård, når talen faldt på Bo og hans bedrifter, men bestyrelsen gik heller ikke ram forbi,
når talen var om flytningen. Bitterheden var stor, men skaden, hvis det var en skade, var sket.
Tegningerne til byggeriet lå færdige, og det første gravearbejde var sat i værk. Man havde
udarbejdet en udstillingsplan delvis ud fra forslag fra mig ukendte personer.
I hvor høj grad Bent Christensen havde haft indflydelse på udstillingskonceptet, husker jeg ikke, men
i det videre arbejde, efter at jeg var blevet deltager i processen, blev Bent en meget skattet
medarbejder, som jeg støttede mig til og rådførte mig med. Bent var oprindelig vinduesdekoratør
og havde arbejdet som sådan i flere år, men var for en del år tilbage blevet tilknyttet udformningen
og opbygningen af Legoland. Bent var et fantasifuldt og åbent menneske med forståelse for det
mulige og med stor kritisk sans. Han så med skarpe øjne tværs igennem Bo, så det emne behøvede
vi ikke at diskutere.
Jeg fik foreløbig kontor i Billund Lufthavn og blev udstyret med en stak flybilletter til Mærsks rute
Billund–København, som jeg kunne benytte for så vidt der var plads i maskinen. Det skete, at alt var
optaget, men så blev jeg henvist til en plads i cockpittet.
Min arbejdsopgave, som jeg så den, drejede sig først og fremmest om at få kontakt til de forskellige
grupper, som skulle deltage i indretningen af museet, når bygningen stod færdig. Det handlede
selvfølgelig om Flyvehistorisk Forening, som havde en lokal afdeling i Billund, hvis medlemmer ikke
kunne vente med at komme i gang til cementen var tør. Afdelingen var drevet frem af en formand,
som forstod sig på alt vedrørende museumsdrift og gerne ukritisk gav sin viden til kende.
Charterselskaberne Sterling og Conair m. fl. var naturlige interessenter ganske som SAS, der dels
havde solgt os en Caravelle for en krone, dels var os behjælpelig på værkstedssiden og i flere andre
henseender.
Flyvevåbnet var en vigtig part i alle faser. Ikke blot deponerede de jagerfly, men vi nød også godt af
den viden, de stillede til rådighed og den hjælp til løsning af transportopgaver, som havde kostet
dyrt, hvis vi havde været henvist til det civile marked.
Veteranflyklubben i Stauning med Magnus Petersen og Jens Toft i spidsen, men med mange andre
gode klubmænd, var til hjælp og støtte for mig og projektet. Hertil kunne tilføjes en lang række
personer, officerer fra Flyvevåbnet ikke mindst, som fortjente at blive husket, men ”ingen nævnt
ingen glemt”.
Modelflyveklubben, som gerne stillede op med deres fantastisk flotte modelfly til opvisning og
beundring som søndagsunderholdning for et stort publikum, har jeg i klar erindring. Her husker jeg
særlig X, som byggede på en model hele vinteren og kom med den, når solen skinnede og lærken
sang. Flot var den, men desværre havde han ikke øvet sig i at flyve modelfly, så ved første forsøg
knuste han den til ukendelighed i forsøget på at lande. Han var dog ikke kendeligt påvirket af den
bratte afslutning, nu var der arbejde til de lange vinteraftener, hvor modelbyggeriet kappedes med
hans optræden som skuespiller, hvor han sammen med konen, som sang, drog omkring og læste
digte op.
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Gunnar Larsen fra Flyvevåbnets materielforvaltning kom og underviste mig i motorlære. Ikke mindst
blev jeg hørt i ældre stjernemotorer, om hvilket emne jeg havde fået udleveret et kompendium,
som jeg stadig betragter som mit kæreste eje hvad motorer angår.
Flyvebåden ”Anders And”. Vi havde en meget stor og meget repræsentativ motorsamling helt
tilbage fra tidlige stjernemotorer og op til moderne jetmotorer og for nu at nævne et interessant
eksemplar, så var vi de lykkelige ejere af en Jumo dobbelt dieselmotor, som havde været brugt i
”Anders And”, en flyvebåd som københavnerne under besættelsen havde stiftet bekendtskab med,
når den tøffede rund over byen.
Flyet var en Blohm und Voss Bv138 C-1 - en 3 motores "flyvebåd".
De 3 motorer, der sad på flyet, var af typen Junkers JUMO 205D. Det var totakts-dieselmotorer med
2 x 6 vertikalt modsatte stempler. Hver motor ydede 880 hk. Og så ikke mere teknisk om ”Anders
And” blot den bemærkning, at under besættelsen var den et almindeligt syn i Danmark, og dens
aparte udseende og den særprægede motorlyd gav den øgenavnet "Anders And".
De til tider "temperamentsfulde" motorer medførte en del hasarderede nødlandinger. En af disse
skete den 12. maj 1944 på Sortedamssøen i København, hvor 2 af besætningsmedlemmerne og en
dansker, der tilfældigt opholdt sig ved søens bred, omkom. Der har også været en nødlanding i
Københavns Havn, hvor flyet kilede sig fast under Knippels Bro.
Samarbejdet med de forskellige arbejdsgrupper, som var beskæftiget med opbygningen af
udstillingen, og ledelsen af de folk, henved en halv snes, som var i gang med direkte
restaureringsopgaver, tog tid og krævede en del kørsel i bil frem og tilbage. Det skete, at jeg kunne
ringe til Flyvestation Vandels chef, som hvis han havde tid, kom med en helikopter – Huge 500 – og
satte den uden for mit vindue og meget venligt bragte mig fem og tilbage mellem landsdelene.
Uden for Skive var en pensioneret snedker, Anton Brøker, i gang med at genopbygge et antikt
svævefly, og i Strib på Fyn var en pensioneret flymekaniker, Christian Lund, i gang med en
gennemgribende istandsættelse af en simulator til en to motorers Oxford.
Der skulle føres tilsyn med de opgaver, som var placeret rundt omkring i landet. Hvordan det gik,
om de kunne nå at blive færdige til åbningen. Manglede der dele? Og engang imellem bare en snak
om alt muligt andet.
Og så var der Egeskov Slot på Fyn, hvor vi havde kontrakt med greven på at levere skiftende
udstillingsemner, hvilket var betroet en gruppe fra Dansk Flyvehistorisk Forening. Mere permanent
var der udstationeret et af de fly, som Den Danske Brigade i Sverige var blevet udstyret med. Flyet
var en ældre udgave af det amerikanske Douglas Northrop A 17 styrtbomber, som var licensbygget
hos Saab og her kom til at hedde Saab BF. Danmark fik stillet 9 til 15 (antallet er lidt usikkert) fly til
rådighed.
Jeg havde fået en gruppe, der interesserede sig for balloner, til at fremstille en ballonopstigning en
miniature, hvor man kunne se ballonen, der var en halv meter i diameter stige fra gulvet og op til
museets loft 10 meter oppe eller mere - hvor langt op, der nu var. På gulvet var der anbragt en kasse
med to hårtørrere anbragt under ballonen. Igennem ballonen gik der en snor op til loftet, og når
man trykkede på en knap på kassen gik hårtørrerne i gang og blæste varm luft ind i ballonen, som
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derefter steg op under loftet. Det var en yderst populær indretning, som var i gang i hele museets
åbningstid og som krævede en tekniker på stand-by for at få ”legetøjet” til at fungere som det skulle
- til glæde for små og ikke mindst til glæde for store.
Lejlighedsvis havde vi rigtig ballonopstigning ude på græsset ved siden af museet.
DC 7. Det var et ønske ikke bare hos mig, men også hos en del piloter fra SAS og Conair, at vi på
museet kunne vise et cockpit fra den sidste velkendte propelmaskine DC 7, som de havde fløjet ud
på fire motorer og ofte måtte flyve hjem på tre, som en af dem formulerede det.
Det var et fly, der var udstyret med fire motorer, som krævede meget vedligeholdelse og den rette
betjening for at man kunne komme både ud og hjem på alle motorer.
Motoren hed Wrigh R 3350 og var skruet sammen af to rækker cylindre, den ene række uden på
den anden, med i alt 18 cylindre, 2 x 9 som kunne yde 2.200 HK eller efterhånden, som den blev
videreudviklet op til 3.200 HK. Det var en såkaldt stjernemotor og den stammede tilbage fra 1930
erne og var blandt andet motor i det amerikanske bombefly Flying Fortress kendt fra amerikanernes
bombetogter over Tyskland under krigen.
Englænderne bombede som bekendt om natten, og brugte meget Lancaster-flyet, som også var et
firemotorers fly, men som til forskel fra Flying Fortress var udstyret med væskekølede
rækkemotorer af typen Merlin, som også var brugt i Spitfire blandt andet.
Stjernemotorer, der så godt som altid af tekniske grunde har et ulige antal cylindre, er luftkølede,
og her ligger nok en del af problemet med 3350eren - at det ofte var en ulige køling af de to rækker
cylindre, den forreste og den bageste, som kunne skabe problemer, men det er der kloge folk, der
ved mere om en jeg.
Stjernemotorer er et spændende emne, som der i flyvningens barndom blev eksperimenteret meget
med og som overhovedet var den motortype, man brugte i de første fly. Først senere dukkede
rækkemotoren op og afløste radialmotoren, stjernemotoren. På de første stjernemotorer, der som
oftest havde 3 cylindre, sad disse fast og fik via en krumtap en akse til at dreje rundt, som så trak
propellen. Her foregik indsprøjtningen af brændstof gennem en ventil på toppen af cylinderen.
Senere fik stjernemotoren flere cylindre, som drejede rundt og havde en fast forbindelse til
propellen, og tilførslen af brændstof foregik nu igennem aksen. Den roterende stjernemotor gav
almindeligvis en bedre køling af motoren, men tilbage stod spørgsmålet om karburering. Hvordan
kunne man få motoren til at gå med forskellige hastigheder? De første motorer kørte fuld gas eller
gik i stå, der var ingen ting derimellem. Man måtte opfinde en karburator, der kunne regulere
tilførslen af brændstof til motoren og dermed motorens hastighed.
Når man skulle afprøve, hvad motoren kunne præstere af kraft, lagde man den i et stativ, satte en
propel på aksen og gjorde motoren fast bagtil i væggen med en wire og satte en fjedervægt på
wiren. Derefter startede man motoren og holdt sig for ørerne. Så kunne man måle, hvor meget den
trak.
Ellehammer opfandt en petroleumskarburator og blev blandt andet kendt, måske berømt, i visse
kredse for det, ligesom han også arbejdede en del med stjernemotorer og også var kendt for det.

134

Ellehammer opfandt også en maskine, som kunne rulle cigaretter, en pumpe, der kunne drives af
en opklodset Ford T, hvor man satte en rem på i stedet for baghjulet, og han konstruerede de små
både i Tivolisøen, der sejlede godmodigt rundt på trykluft, og en bil og en motorcykel og en
helikopter, og vi kan blive ved.

Her sidder Ellehammer på sit laboratorium på Vesterbro i København

Ellehammers 3-cylinders stjernemotor

135

Vi havde besøg af hans søn Hans Ellehammer en aften i 1990 i Skibet, hvor vi boede. Han kom til
middag sammen med en medarbejder fra fabrikken i Ejby, og ud på aftenen fik vi nogle gamle fotos
på bordet, og heldigvis fik jeg med en lille diktafon optaget Hans Ellehammers kommentarer til
billederne. Hans Ellehammer fortalte om cigaretautomaten, som han kaldte den, at den fremstillede
tomme cigaretter ved at et stykke cigaretpapir blev lukket på langs ved hjælp af to tandhjul, som
arbejdede modsat hinanden og klemte rørets sider hårdt sammen. Cigaretten blev således lukket
med en søm. Der var ikke tale om, at cigaretten blev limet. Ellehammer havde eksporteret en del
cigaretautomater til forskellige lande og mente på et tidspunkt, at han måtte forsøge at afsætte
nogle stykker af vidunderet til et land, som dels dyrkede tobak og dels producerede cigaretter, så
de drog afsted til Egypten. Hvem de var, meldte historien ikke noget om. En aften, hvor de sad på
verandaen og nød livet, kom der en egypter og spurgte, om han måtte smage en cigaret. Ja det
måtte han da gerne, og man bød ham en smøg. Da han havde røget cigaretten færdig, vendte han
sig mod Ellehammer og sagde, at han havde 3 dage til at forlade Egypten, ellers ville han blive slået
ihjel. Egypteren takkede for cigaretten, men tilføjede inden han forsvandt i mørket, at han kom på
vegne af cigaretarbejderne i Egypten, og at han var blevet bedt om at overbringe denne hilsen.
Da man var kommet sig over den chokerende oplevelse, rejste selskabet hjem til Danmark.
Men det var en DC 7er, vi var på jagt efter. Vi fandt hurtigt ud af, at det ikke var nogen almindelig
vare på hylderne rundt om i alverdens lufthavne. Enten var de hugget op, eller også var det
uoverkommeligt at få bragt bare en cockpitsektion hjem til museet, eller også fløj de stadig lufthavet
tyndt.
Så en dag sad vi nogle stykker over en kop kaffe på Hotel Propellen, som var et spisested, en
restaurant ejet af piloter, og talte om et eller andet, som skulle klares, da restauratøren kom med
kaffekanden:
”Mere kaffe?” spurgte han, og sukkede. ”Jeg har lige sagt nej til et godt, stort arrangement. De kan
ikke være her, det bliver for mange gæster, ærgerligt!”

Wrigh R 3350 – 988TC18EA 1-2. En DC 7er motor
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”Det var dumt, vi i sin tid fik lavet det diskotek der henne.” Og så pegede han ned i den anden ende
af det lokale, vi sad i, og sukkede endnu engang.
Jeg vendte mig om og fik øje på næsen af et cockpit, der stak frem fra et lokale ved siden af nede i
den bageste ende af det lokale, vi befandt os i. Jeg rejste mig og gik ned til sagen for at se den
nærmere efter.
”Den er udstyret til en DJ med alt til faget henhørende, grammofoner og sådan, men nu er den bare
i vejen. Diskoteket er ikke til at få til at løbe rundt, men jeg fik flyet ind, før der blev lagt tag i sin tid,
nu er det ikke til at få ud, uden at vi……!”
”Må jeg få det, hvis jeg skaffer dig af med det?” spurgte jeg frækt og så på kroejeren. De andre ved
bordet så på mig og rystede på hovedet. ”Det er dit, hvis du kan få det ud uden at ødelægge noget.”
Denne gang gik jeg tættere på og så ind igennem vinduet, som ikke længere sad i. Muren bag
cockpittet vendte ud til en terrasse, hvor der stod nogle runde borde med stole omkring.
”OK!” sagde jeg. ”Det er væk om nogle dage.” Vennerne ved bordet prøvede at skjule deres latter,
og kromanden rystede på hovedet og forsvandt.
Jeg kørte hjem på kontoret og ringede til Conair og spurgte dem, om de ville betale for flytningen af
et DC 7 cockpit, hvis det blev udstillet på museet med Conairs initialer på, og hvad der eller kunne
gøres ved det, så det kom til at fremtræde som et Conair-emne samtidig med, at det viste
indretningen i et DC 7 cockpit.

DC 7 i Conair-klær
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Hvem det var, jeg talte med, husker jeg ikke, men vedkommende var ikke svær at overtale til at give
en hånd med. DC 7 var et fly, som havde tjent Conair godt i årene 1965 til 1971, hvor man havde
fløjet Charter for Spies med 5 fly af slagsen og været med til at sætte vinger på kolonihavehusene
og havde arbejdet sig godt ind på markedet i konkurrence med præsten.
1971 tog man springet fra propel til jet ved anskaffelsen af fem styks Boing 720, som fløj, til de blev
udskiftet med 3 styks Airbus A 300 og senere 3 yderligere, så man i årene 1991 til 1993 opererede
med 6 A 300. Der var, i overgangsperioden fra propel til jet, piloter som fløj både DC 7 og Boing 720.
Den gik nok ikke i dag.
Vi aftalte et beløb, jeg tror det var 500 kroner i første omgang, så måtte jeg senere vende tilbage,
hvis det blev en dyrere sag.
Jeg kontaktede en lokal murer, som jeg kendte lidt til, og fik ham med ned til Propellen. ”Kan du rive
muren ned ind til lokalet der, så vi kan få cockpittet trukket ud, og hvad skal du have for det?” lød
mine spørgsmål.
”Tja.” Han vendte skråen et par gange, I ved hvordan jyder er, og gav så en pris, jeg husker ikke hvor
meget, men vi blev enige.
”Hvornår skal det være?” Og skråen fik endnu en tur.
”I morgen” svarede jeg, og så var den sag på plads. Dagen efter var der folk på opgaven fra tidlig
morgen, og hen på eftermiddagen kom en lastbil med kran og trak cockpittet ud fra kroen og løftede
det på lad og kørte det over til museet, hvor det blev sat af og lignede resterne af et nedstyrtet fly.
Vennerne rystede endnu engang på hovedet, og vi gik i gang med at genopbygge Cockpittet.
Nu blev problemet at skaffe en gaspult og diverse instrumenter med videre. Det gik man i gang med
og spørg mig ikke hvor det, der skulle bruges, kom fra. Det dukkede op lidt efter lidt. Man kom med
det nogen gange meget diskret, og jeg fik ikke at vide, hvorfra det kom. Stjålet – tja, af hvem,
hvorfra? Men der foregik altså en uofficiel indsamling af instrumenter og andet, som hørte et DC 7
cockpit til.
Det bør nævnes, at SAS var det første luftfartsselskab, som kunne tilbyde rejser til USA over
Nordpolen til Los Angeles uden flyskift. I 1954 var SAS først ude med at flyve over Nordpolen til den
amerikanske vestkyst, og I 1957 begyndte SAS at flyve fly direkte mellem København og Tokyo, med
kun ét stop i Anchorage, Alaska. Det tog konkurrenterne fem år at nå til at kunne følge SAS over
nordpolen med polarudstyr i lasten. Flytiden blev reduceret fra 52 til 32 timer og foregik med DC 7.
1830-motoren og DC 3. Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp var en amerikansk flymotor som var
vidt udbredt i 1930erne og 1940erne. Den blev produceret af Pratt & Whitney i USA. Det var en
stjernemotor med 14 luftkølede cylindre fordelt på to rækker. Der blev bygget i alt 173.618 motorer.
Takket være deres anvendelse i to af de mest producerede flytyper, det fire motorers B 24 Liberator
bombefly og det to motorers DC-3/C-47 Dakota passager- og transportfly, blev der bygget flere Twin
Wasp end nogen som helst anden flymotor.
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1830-motoren
Vi havde 2 stk. DC 3er på museet ud over OY BPB, som Bohnstedt-Petersen og Flyvevåbenet holdt
flyvende, og som vi benyttede os af ved specielle lejligheder. Vi havde en militær udgave på
standpladsen uden for museet og en civil inde på museet.
Redningshelikopter S-55 i flyvevåbenet. 1830-motoren blev også anvendt i Sikorsky S-55
redningshelikopteren. Sikorsky indledte udviklingen af en ny og større helikoptertype end hidtil
allerede i 1949. Typen blev en succes og Sikorsky producerede i alt ca. 1.300 eksemplarer.
Årsagen til at Danmark anskaffede 7 stk. af denne helikoptertype i 1956, var et direktiv fra ICAO, der
pålagde medlemslandene at forestå eftersøgnings- og redningsoperationer. Sammen med
Pembroke-fly, hvoraf vi havde et eksemplar stående på lager, indgik S-55 i ESK 722, som skulle løse
en ny opgave: Søredning.
S-55, der var udstationeret på Værløse, Aalborg og Skrydstrup, var afhængig af assistance fra
Pembroke og siden Catalina i selve eftersøgningsdelen, idet rækkevidden af S-55 var begrænset på
grund af relativ høj startvægt. Der var således etableret mange brændstofdepoter langs kysterne.
S-55 kunne flyve ud og hente, men ikke deltage i selve eftersøgningen. Udviklingen på
helikopterområdet gik stærkt op gennem 1950erne, og allerede efter få års tjeneste var S-55
forældet. Afløseren blev den navnkundige S-61.
S-55 var ikke noget særlig elegant fartøj, kan man mene, men man gjorde sig mange nyttige
erfaringer med den som redningshelikopter, og grundlaget for den succes, som S-61 senere
opnåede, blev lagt i de tidlige S-55 år.
Danmarks Flyvemuseum viste helikopteren med tilhørende R 1830 motor Pratt Whitney Twin Wasp.
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Redningshelikopter S-55
Consolidated PBY–5A Catalina. Til anvendelse i Grønland blev der indkøbt seks amfibier af typen
PBY-5A Catalina, der kunne lande både på land og vand. De danske Catalinaer har udelukkende
været anvendt til civile og halvmilitære formål, og i Grønland har de gjort uvurderlig nytte ved
transport af passagerer og gods, ved luftfotografering, isrekognoscering og lignende. I mangel af
bedre har Catalina også været anvendt som transportfly herhjemme, hvor dens primære opgave har
været eftersøgning og redningstjeneste.

Catalina
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På et tidspunkt engang i 1970erne, jeg husker ikke præcis hvornår, dog at det nok har været nogle
dage i juni måned, sad jeg som censor hos en kær kollega på Holbæk Seminarium og hørte på
studerende, som var til eksamen. De havde haft en dygtig lærer, og de kunne deres ting og svarede
godt for sig, så min opgave var at lytte til, hvad der blev sagt, og fra tid til anden vise min
tilstedeværelse ved at stille et spørgsmål, som den studerende, vidste jeg, kunne svare på - og i
øvrigt gøre det åbenbart, at jeg ikke var faldet i søvn. Når det ikke var tilfældet, skyldtes det nu ikke
hverken faget, læreren eller de studerende, men kom af, hvad jeg kunne se i det fjerne. Lokalets
store vinduer vendte ud mod Holbæk Fjord, som lå blå og skinnende i solen i en retning, som gjorde,
at jeg ikke behøvede at gøre andet end at løfte blikket fra bøgerne og se tænksomt ud af vinduet,
som overvejede jeg de guldkorn, der kom fra den studerende. Det, der havde fanget min
opmærksomhed og som frydede mig, var en Catalina flyvebåd, som øvede landinger på den
blinkende fjord. Gang på gang kom den fra en vestlig kurs og sank som en svane ned på vandet i en
landing som satte et springvand til vejrs, hvorefter den gik igen og forsvandt bag mig. Men den kom
tilbage, og den kom tilbage, og den kom endnu engang tilbage, og jeg sad helt betaget og nød den
vidunderlige oplevelse her på første parket en forårsdag i juni, hvor jeg var til eksamen. Og dagen
efter gentog skuespillet sig. Og censor var mild og blid, og de studerende fik fine karakterer og hilste
pænt farvel, da vi skiltes, og de smilede, og læreren fortalte mig senere, at de havde været meget
glade for deres censor. ”Han var en flink fyr!”
Fra 1962 og frem anvendte Grønlandsfly (det nuværende Air Greenland) Catalina på de Grønlandske
indenrigsruter. Data om denne del af Grønlandsflys historie er sparsomme, så det vides ikke, hvor
mange Catalinaer, der var i tjeneste. Det var ikke altid problemfrit at benytte flyene. En stor del af
året var det nødvendigt at rydde havområdet for isskosser, før en sikker landing kunne
gennemføres. Efter et slemt havari den 12. maj 1962 med tab af flyet og 15 menneskeliv, blev det
besluttet at udfase Catalina, og et antal Sikorsky S-61N helikoptere blev indkøbt.
Catalinaens opgaver i flyvevåbnet var hovedsageligt civile eller halvmilitære opgaver på Grønland
så som isrekognoscering ved Grønland, og livsvigtige patienttransporter internt på Grønland. Hertil
kom en passagertransport, som omfattede alle, som havde ærinde på Grønland, herunder en stor
mængde geologer og andre naturvidenskabsfolk, der ofte blev leveret lige til døren bragt frem af et
meget alsidigt fly.
Af de mere eksotiske opgaver, Catalinaen har løst tilbage i tiden, kan man nævne støtten til den
danske Galathea-ekspedition i 1950erne. Der blev gennemført 2 flyvninger for at udskifte deltagere
og løse andre transportopgaver. Den ene af turene gik så langt som til Mombasa i Kenya.
Med en marchhastighed på 215 kilometer i timen, hvad der ikke er nogen høj hastighed for moderne
fly, så havde Catalinaen dog en rækkevidde på henved 4000 kilometer eller sagt på en anden måde,
den kunne holde sig i luften i omkring 20 timer.
DC 3 OY BPB også kaldet Dakota. OY-BPB var Danmarks sidste flyvende Douglas DC 3 passager- og
transportfly, reelt en Douglas C-47. Den har været i tjeneste under og efter 2. verdenskrig, fløjet
både militært og civilt, og er nu et aktivt museumsfly. Flyet udfører sin tjeneste fra Roskilde
Lufthavn.
Det skete, at vi lånte BPB ved festlige lejligheder, når vi havde gæster, som vi ville vise Danmarks
Flyvemuseum og gøre lidt stads af. Så hentede vi dem i Roskilde lufthavn Tune og fløj dem til Billund
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i BPB. Det var en god introduktion til museet, for hvornår kommer man ud at flyve DC 3er i dag, hvor
man skal langt ud i fjerne egne for at finde 3ere som er still going strong, men de findes stadig.
Hjemturen efter at have set alverdens herligheder hvad angår motorer, morsenøgler, ballonen som
stiger til vejrs mod loftet, hørt om Hobble-teleskopet og set Ariane-raketten bygget af den lokale
snedkermester, set et rigtigt Ambulancefly og mærket på en Starfighters skarpe vingeforkant,
beundret et Draken fotofly og hørt om og forstået, hvordan en jetmotor virker, have drukket kaffe
og spist kringle – ja, så gik man ud og satte sig i BPB, og den rullede ned ad banen og løftede halen,
og man fløj hjem til Roskilde på en tur, man aldrig havde fløjet før og aldrig nogen sinde ville komme
til at opleve igen, hvor meget man så end ville betale for det.
I solnedgangen gik vi ud over Vejle Fjord i højde med de undrende sejleres mastetoppe. Steg nogle
fod og kravlede over Vejlefjord broen og sank igen til få meter over vandet, så man uvilkårligt løftede
fødderne for at skoene ikke skulle blive våde. Først da vi nærmede os Sjælland, steg vi til lovlig
flyvehøjde 500 fod og smøg os ind på banen i Roskilde og satte hjulene på cementen med en smuk
trepunktslanding.
Der var så kun at sige tak for i dag, og det gjorde man.

DC 3 OY BPB - tidligere militær registrering K-682. I forgrunden en Supermarine Spitfire med
klippede vinger. Bagerst en norsk DC 3. Roskilde Lufthavn.
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Caravellens flytning til museet. Tager man vingerne af en Caravelle, mangler kroppen helt den
nødvendige understøttelse og ligger tilbage på jorden og er svær at flytte med, da man har fjernet
understellet med flyets hjul.
Men da dagen kom, fik vi vingerne og kroppen bakset ud for enden af bane 22 i Kastrup og fik dem
hejst ud på en af Havnevæsenet pramme.
Det skete under kraftige indvendinger fra piloter, der var på slutningen af finalen og med rædsel så
os bakse med kran og flydele, dér hvor de skulle ned og lande. ”Hva’ Fan’ foregår der?” nærmest
råbte de i radioen. ”Easy, easy” lød det fra tårnet. ”Vi er lige straks færdige.” Men lufthavnsbetjentene kom farende med blinkende lygter og var rasende.
Det endte dog godt, og vi fik krop og vinger placeret på dækket af færøbåden.
Der havde været en, husker ikke hvem, som foreslog, at DSB skulle have kørt flyet til Jylland,
hvorefter jeg foreslog en skiltning af en slags med teksten: Selv SAS kører nu med DSB, men det
syntes man ikke var morsomt. ”Københavnerfjas!”
Ud over hos SAS var Caravellen i brug hos Sterling som en helt stor operatør.

Standpladsen foran museet. Den militære version af DC 3 ses yderst til højre i militært antræk.
Ved siden af museumsbygningen, ved siden af en rød brandbil, står museets Caravelle, som var
købt for 1 krone af SAS, og som gav os mange problemer med at få hjem til museet.
Chipmunk. Nu skal vi ikke fortabe os i diverse motorer og flytyper, men nævnes skal det, at vi havde
en Chipmunk til låns, ud over den vi i øvrigt rådede over, og det hang sådan sammen:
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T var en jysk maskinhandler, der boede lidt afsides på en større ejendom ude på heden en 30
kilometer fra Billund. Han have lånt museet en Chipmunk på noget, der kunne hedde ubestemt tid.
Andre sagde, at han havde sat den til opbevaring på museet, for at man dér kunne passe på den og
vel også for, at han kunne fortælle, at han da støttede museet.
T havde igennem en årrække drevet forretning med opkøb af brugte mejetærskere billigt i Danmark,
pudset dem lidt op for derefter at transportere dem via Esbjerg til England og sælge dem dyrt
derovre. Det havde vist nok kunnet lønne sig, sagde man på jysk. Selv sagde han, når vi talte om,
hvad han lavede sådan her ude på heden, at han da havde tjent lidt på den trafik over Nordsøen.
Han ringede en dag og spurgte, om ikke jeg kiggede ned til ham, så kunne vi tale lidt alvorligt
sammen. Når han havde været på museet, så var der altid andre, som han skulle tale med, eller de
med ham. Vi aftalte en dag, hvor jeg skulle dukke op ved middagstid, og da dagen nærmede sig,
overvejede jeg, men kun et kort øjeblik, om jeg skulle tage salmebogen med. Jeg kendte ham jo som
en kirkens mand af den jyske stamme, men jeg lod bogen ligge, hvor den lå.
Jeg blev modtaget meget venligt, og vi spiste en bid brød og fik lidt øl, og vi talte om hans
helikoptervrag, som han havde liggende ude i en stald, og jeg spurgte deltagende til hans helbred
nu 1½ år efter hans ulykke, dengang han var løbet tør for brændstof og måtte sætte helikopteren
ned fra lav højde og var blevet kvæstet.
Jo tak, det gik fremad. Gud havde været ham nådig!
Det var så al den snak om Gud det blev til den dag.
Næh, det var Chipmunken, han ville tale med mig om. Om ikke jeg ville købe den. Den kunne jo ikke
bare stå der til evig tid.
”Næh” mente jeg. Evig tid det var nok lidt længe, men foreløbig stod den jo meget godt, og vi havde
jo lovet ham, at den altid skulle stå inde.
Men han havde nu tænkt over det i nogen tid, at han godt ville sælge den. Det var nok bedst, om
der var rene linjer.
Jeg synes, der er rene linjer, som vi har det nu, men hvad skulle den koste, hvis vi skulle handle? Det
vil nok blive en dyr historie, hvis den skal gøres luftdygtig. Jeg tror, vingerne skal lukkes op og
hovedbjælken skal ses efter og muligvis fornys. Jeg tror ikke det rækker med at lime. Jeg prøvede at
se teknisk klog ud, men det var mere end en grisehandler, jeg sad over for, og mine betragtninger
gjorde intet indtryk på maskinhandleren, der havde øvet sig på mejetærskere og englændere.
”Ja, hvad skal den kost? Ja lad mig se!”
T tog et stykke papir, der lå på bordet ved siden af glassene. Han så lidt på det og lagde det langsomt
tilbage på bordet. Det forekom mig, at der stod nogle tal på papiret, men jeg kunne ikke se hvilke.
”Jeg købte den i sin tid på auktionen i Værløse, og alt i alt med hjemtransport og det hele stod den
mig i 30.000 kroner. Du skal få den for den rente, de 30.000 har kostet mig på min kassekredit i de
år, der er gået frem til i dag.”
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De Havilland Canada DHC-1 Chipmunk
Jeg løftede hovedet en smule og så op i loftet.
”Som prædikeren siger: Køb ikke dit guld for dyrt, hold måde med det, der er dit!” sagde jeg med
lav stemme, men dog hørligt.
Jeg ville have brugt et skriftsted for respektens skyld, men kunne ikke huske noget, der passede på
en maskinhandler, så jeg lavede et selv på stedet.
Maskinhandleren skævede til mig, men lod sig ikke imponere, han snøftede lidt, men bevarede sit
pokerfjæs. Muligvis havde jeg overspillet min rolle?
”Jeg har ingen penge, alt går til drift, og så kniber det endda at få enderne til at nå sammen” peb
jeg. Der var ingen grund til at skjule noget. At det var svært at få det til at løbe rundt, måtte han
gerne vide.
”Nåh, det kan Gotfred vel hjælpe på. Kan Bo ikke ordne det. Han synes at kunne alt?”
Det ærgrede mig, at vi skulle til at inddrage Bo i samtalen. Hvad havde han med sagen at gøre?
Nu kan vi lade den videre snak ligge, der er ingen grund til at komme dybere ind på, hvad der blev
sagt eller ikke sagt, blot skal det nævnes, at det gik op for mig, at Bo i sin tid havde lokket
Chipmunken fra maskinhandleren ved at give løfte om, at museet ville købe den - han skulle bare
lige ordne det med GKC. Jeg fik forklaret T med en vis forsigtighed, at Bo kun skabte problemer for
mig og museet, og at jeg var meget træt af den herre. Han havde, måtte han forstå, intet med
Flyvemuseet at gøre. Nu var det mig, der var direktør for museet, hvad han aldrig havde været, men
han kunne ikke styre sig. Han kom rendende til bestyrelsen i tide og utide med gode idéer og forslag
til, hvad han kunne skaffe og ordne. I Utide altid! Jeg var ikke sikker på, at det var trængt ind, da jeg
kørte derfra. Dagen var gået til ende, og solen stod lige over horisonten ude i vest, da jeg kørte hjem.
Ærgerlig over denne fims af den parfumerede Bo, som jeg havde oplevet endnu engang. Også her
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ude på heden bredte stanken sig af hans indladende og billige smiger sig milevidt over landskabet
og betog selv en yderst nøgtern maskinhandler, der handlede med mejetærskere.
Chipmunken forblev på museet, og jeg takkede maskinhandleren ved åbningen, og han fik en cigar
som tak for Chipmunken.
Plasticdrager. En tid senere, da jeg kom ned i museets kælder, jeg husker ikke hvorfor, fandt jeg
midt i lokalet en stabel brune papkasser med påskriften DRAGER.
Ved nærmere eftersyn, det vil sige ved at brække en af kasserne op, fandt jeg, at kasserne var fulde
af plasticdrager i forskellige farver fremstillet i Kina efter mærkaterne at dømme.
Lidt optælling og en smule hovedregning bragte mig frem til, at kasserne måtte rumme mindst 4.000
plastikdrager i alle farver.
”Hvem Fanden har købt 4.000 plastikdrager og lagt dem i kælderen? Svar mig!” Men der kom ingen
svar uanset hvem, jeg spurgte. Jeg begyndte at ane uråd og opsøgte Bo på hans kontor.
”Nå, hvordan går det. Er der styr på tingene?” var hans indledende bemærkning.
Jeg blev stående i døren med hånden på håndtaget.
”Kender du noget til de drager, der ligger nede i kælderen?” spurgte jeg kort og ikke just venligt.
”Ja, det var et tilbud jeg fik. Gerda oppe i tårnet og hendes mand handler blandt andet med drager,
og de gav Flyvemuseet et godt tilbud, og jeg slog til” sagde han indsmigrende og havde rejst sig fra
stolen og stod nu foran vinduet, så jeg ikke kunne se hans ansigt i modlyset.
”4.000? Skulle vi ikke have talt om det, før du køber 4.000 plastikdrager? Hvad skal vi med dem?”
”Vi kan sælge dem nede i butikken for 15 kroner stykket. Det vil være en fin forretning!”
”Hvad har vi givet for den herlighed?” Jeg var på vej ud og havde lukket døren halvt, mens jeg
spurgte.
”5 kroner stykket, fin pris!” var svaret.
Da jeg havde lukket døren, stod jeg stille et øjeblik og så på Lizzi, sekretæren, som havde hørt, hvad
vi havde talt om og nu så ud, som var det hele nyt for hende.
”Ved du, at vi har 4.000 plastikdrager i forskellige farver liggende i kælderen?” Jeg gjorde en pause,
men forventede ikke noget svar for så vidt som det ikke var et spørgsmål, der var rettet til hende.
Hun så ned på tastaturet, der lå foran hende, som ledte hun efter svaret der.
”4.000 drager à 5 kroner, det er efter min hovedregning 20.000 kroner, 20.000 kroner! Hvordan i
alverden får vi solgt for 20.000 kroner plastikdrager, hvordan får vi nogensinde de penge hjem?”
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Heldigvis kom Bent, min højre hånd og skriftefader, lidt senere ind af døren til mit kontor, og bragte
mig til ro med ordene: ”Vi siger, de ved et uheld slap ud af kælderen og er fløjet deres vej, og så
indkasserer vi forsikringen. Keine Hexerei, nur Behendigkeit.” Bent elskede sådan lidt tysk ind
imellem.
Gerda, som Bo havde imponeret ved at afgive en ordre, som var det hele den Europæiske Union han
handlede på vegne af, var en stor kraftig pige. Hun var flyveleder og sad i tårnet og sørgede for, at
flyene kom op og ned og ud og hjem. Hun drev sammen med manden et import/export firma, som
handlede med alt fra sugerør til kludesko og var altid villig til at gøre en god handel, som f. eks. at
sælge os 4.000 plasticdrager, hvor 100 havde været tilstrækkeligt.
Jeg gav bestyrelsen en kort beretning og beskrev min utilfredshed, men hvad Bo gør, er altid det
rigtige. Jeg var lidt foruroliget, men anede ikke endnu, hvad der skulle komme.
Tøjhusmuseet. Før museumsbygningen var klar til indflytning hentede vi tre ”antikke” fly hjem fra
Tøjhusmuseet i København. Det drejede sig om Avro 504, Dankok og Berg & Storm. En ikke helt nem
opgave eftersom de tre hang i loftet oven over andre udstillingsgenstande, men vi måtte have dem
hjem på værkstedet for at gøre dem udstillingsparate, inden vi kunne hænge dem op i
museumshallen.
Flymuseet stod selv for nedtagningen i samarbejde med riggerværkstedet på Flyvestation Værløse,
som i sin tid havde hængt flyene op, da Tøjhusmuseet blev indrettet i begyndelsen af 1950erne.
Civilingeniør Gunnar Larsen fra FMK i Værløse stod også denne gang i spidsen for mandskabet fra
riggerværkstedet. Selv om der ikke var langt op til flyene, som de hang der under
tøndehvælvingerne, så var de ikke blevet inspiceret i næsten fyrretyve år, så der var ved
nedtagningen en vis spænding. Kroppene kørte vi hjem, men vingerne til Dankok og Avro blev
midlertidigt opbevaret på Tøjhusmuseet og senere fløjet over til museet af Flyvevåbnet.

Avro 504 N (L.B.I) var en videre udvikling af Avro 504 K.
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Marinen havde i alt 6 fly af denne type. Fly nr. 107 blev leveret fra fabrikken i England i 1925. Fly nr.
108–110 blev bygget på Orlogsværftet, mens nr. 111 og 112 var ombyggede ældre modeller Avro
504 K.
Vi overtog fra Tøjhusmuseet nr. 110 til udstilling på Flyvemuseet.
I årene 1910–1925 byggede Orlogsværftet ca. 40 fly, hvilket var en hel del flere end det antal skibe,
man i samme periode satte i vandet.
Avro 504 nåede lige at hilse på Istedløven og dermed at tage afsked med et nationalt mindesmærke
til erindring om slaget på Isted Hede i 1850, en tid før Løven selv kom ud på en rejse, da den i 2011
efter megen snak og palaver blev ført tilbage til Tyskland.
Det krævede alle mand og megen opmærksom halen i wire og tove spændt ud under loftet, før
kroppen var fri af tanks og kanoner og forsigtigt var rullet ud og løftet op på lastbilen. Det var
skrøbelige sager, vi havde med at gøre, og jeg prøvede at få alle til at forstå, at ud fra et musealt
synspunkt var der ikke er nogen forskel på altertavlen i Roskilde Domkirke og vores Avro 504.
Det lykkedes med en vis stolthed at få flyet transporteret til Jylland uden skader i det gamle lærred.

Avro 504 under transport fra Tøjhusmuseet
Istedløven er skabt af den danske billedhugger H.W. Bissen i 1859-60 til minde om Slaget på Isted
Hede i 1850. Den blev opstillet på Flensborg Gamle Kirkegård 1862, men blev efter nederlaget i 1864
som krigsbytte ført til Berlin, hvor den blev opstillet ved det preussiske kadetakademi i BerlinLichterfelde.
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Efter et initiativ af Henrik V. Ringsted, korrespondent for Politiken, blev statuen i 1945 leveret tilbage
til Danmark og transporteret til København, hvor den blev overgivet til Christian 10. Statuen blev
placeret uden for Tøjhusmuseets gård.
Den 10. september 2011 vendte Istedløven tilbage til sin oprindelige plads i Flensborg.

Hawker Dankok. Ensædet jager. Nr. 151-153 blev leveret i 1926 mens nr. 154-165 blev bygget på
Orlogsværftet i 1927-28. Vi hentede nr. 158 på Tøjhusmuseet.
Hawker L.B.II Dankok (Landfly Biplan nr. to i Marinen) var en dansk version af den britiske jager
Hawker Woodcock II. De tre første fly blev leveret fra Hawker, mens yderligere 12 fly blev
produceret på Orlogsværftet. Dankok var forskellig fra Woodcock II derved at bæreplanerne havde
mindre vingefang og at den havde en Armstrong Siddeley Jaguar IV stjernemotor med supercharger.
Bestykningen blev også byttet ud med to 7,7 mm Madsen maskingeværer. Dankok gjorde tjeneste i
Marinens Flyvevæsen ved 2. luftflotille fra 1927.

Hawker Dankok ophængt under loftet i Danmarks Flyvemuseum.

B&S monoplan (Berg & Storm). Flyet, der forulykkede ikke bare en gang, men hele tre gange, og
blev genopbygget efter hver ulykke, har altså eksisteret i 3 udgaver, og alle 3 eksemplarer var
konstrueret og bygget af ingeniørerne Berg og Storm på B&W i årene 1909-1911.
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Det var altså nummer tre udgave af B&S monoplan, vi den sommer drog til København og med stor
forsigtighed hentede ned fra Kanonhallens loft på Tøjhusmuseet og overførte til Danmarks
Flyvemuseum, hvor den kom til at hænge i loftet sammen med vennerne Avro og Dankok.
Skibsværftet Burmeister & Wain har på et tidspunkt omkring 1910, hvor mange var optaget af
drømmen om flyvning, været impliceret i bygning af et fly, som altid har fascineret mig i sin genialitet
både som fly betragtet og i henseende til den motor, flyet blev forsynet med.
To af værftets ansatte, ingeniørerne Olaf Berg og Louis Storm, fremstillede "på egen hånd" tre
monoplaner, hvoraf den første, der havarerede, var forsynet med en 35 hk Anzani motor, medens
de ligeledes havarerede, men genopbyggede, nummer to og tre havde en motor, der var
konstrueret af danskeren Niels Petersen.
Niels Petersen – bedre kendt under navnet Motordoktoren - havde værksted i Viktoriagade på
Vesterbro i København. Han var – blandt byens dengang kun tyve automobilister, og hans speciale
var reparation af Rolls-Royce, Daimler (den ventilløse) og større Renaultvogne som f. eks. grosserer
Gustav M. Salomonsen køretøj. I det hele taget hørte Motordoktorens kunder hovedsageligt til det
Københavnske Bourgeoisi, der var jo ikke stort andre, der holdt bil dengang.
Grosserer Salomonsen var sponsor for Charles Robert Edvard Svendsen - i daglig tale Robert
Svendsen.
Robert Svendsen (1884-1938) var en dansk aeronautiker, flyvepioner, motorsportsmand og
automobilforhandler.
Den 5. januar 1910 satte Robert Svendsen rekord ved at flyve i en højde af 84 meter over
Kløvermarken, der dengang fungerede som Danmarks første lufthavn. Den 15. januar 1910 fik han
som den første i Skandinavien et flyvecertifikat.

Berg og Storm monoplan I Tøjhusmuseet
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Den 17. juli 1910 fløj han fra Kløvermarken på Amager til Lindhamn syd for Malmø. Flyvningen over
Øresund blev overværet af vennen Carl Th. Dreyer, der var i Limhamn, da Svendsen landede.
I 1911 landede Robert Svendsen sin flyver i Køge og vandt dermed en præmie på 1000 kr. for en
flyvning på over over 40 km. Turen tog 35 min.
Flyvningerne fandt sted i flyet Dania som Robert Svendsens arbejdsgiver, grosserer Salomonsen,
havde købt i Frankrig af Brødrene Voisin. Efter flyvningen over Øresund ombyggede Svendsen flyet
efter et design af den engelsk-franske flykonstruktør Henry Farman. Det ombyggede fly blev
anvendt som det første danske militærfly under navnet Glenten, der i årene 1912-13 blev benyttet
som skolefly af Marinens Flyvevæsen.
Men Motordoktoren havde en orm. Han ville lave en flyvemotor. En, der ikke måtte veje ret meget.
Den skulle være absolut driftssikker og skulle ikke kunne løbe varm, og tillige måtte den ikke bruge
for meget benzin eller smøreolie, og naturligvis skulle den være let at betjene. Et vidunder af en
flyvemotor, som dengang kun eksisterede i fantasien og så i Niels Petersens drømme.
Historien om B&S Monoplan tager sin begyndelse i februar 1908, da ingeniør Berg af B&W bliver
sendt til Paris - ikke for at studere fly og flyvning - men for at gøre et sidste forsøg på at redde en
skrantende produktion af centrifuger.
Mødet med fransk flyproduktion og de store navne som Farman og Bleriot og oplevelsen ved at
møde amerikaneren Wilbur Wrights, der havde gennemført en flyvning på to timer, gjorde så stort
et indtryk på Berg, at han rejste hjem med hovedet fuldt af idéer, ikke om centrifuger, men og
flyvemaskiner og flyvning. Ikke blot var flyvningens varighed en bedrift, også de snævre sving gjorde
indtryk og overbeviste tilskuerne om, at det nye styresystem ”gauchissement” havde en fremtid for
sig. Systemet, hvis betegnelse nærmest kan oversættes med ”at vride mod vinden”, muliggjorde, at
man med en styrepind og et kabeltræk ud til vingernes underside kunne vride vingerne og derved
krænge flyet rundt i et sving.
B&W’s direktør Martin Dessau var lydhør, da Berg efter hjemkomsten i 1909 sammen med kollegaen
Louis Storm kom med et projekt om bygning af en flyvemaskine. Berg havde gjort studier og havde
som forbillede for sit projekt valgt to franske fly, det ene var Louis Bleriots XI, som han i 1909 havde
krydset Kanalen med, det andet fly var Leon Levasseurs maskine, der havde vist sig at være en
særdeles god konstruktion. På denne baggrund byggede Berg & Storm flyet kaldet ”Berg & Storm”,
som de forsynede med en 35 hk Anzani motor på det første eksemplar af flyet. De to senere udgaver
af flyet fik motordoktorens trecylindrede motor, der var blevet til på værkstedet i Viktoriagade.
Motoren var en helt ny konstruktion, som aldrig var set før. Den var som nævnt 3-cylindret, men
motoren havde kun én ventil pr. cylinder. Den fungerede både som udblæsnings- og som
indsugningsventil, og i øvrigt sad den lige midt i cylinderhovedet, og den blev holdt åben både under
ud- og indsugningsprocessen (Patent 15678).
Her er et citat fra en anonym forfatters beskrivelse af, hvad der foregik dengang i flyvningens
barndom:
”Motoren havde ingen karburator, men fik benzinen direkte indsprøjtet udover den store ventil i
samme øjeblik, udblæsningsprocessen var afsluttet og stemplerne begyndte at gå nedad for
indsugningsperioden. Benzinen forgassede øjeblikkelig på den varme ventil, idet den samtidig
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afkølede denne, hvad der ikke alene var af stor betydning for indsugningen, men i det hele taget
afkølede cylindrene på fordelagtig måde. Den tredelte membran-benzinpumpe, der fordelte
indsprøjtningen efter tur til cylindrene, var naturligvis regulerbar under gangen og var forarbejdet
med en sådan nøjagtighed, at der aldrig var vrøvl med benzintilførslen. Motoren gik aldeles
upåklageligt og var meget driftssikker. Men den var for svag til B&S monoplanet.”

B&S monoplan med Motordoktorens trecylindrede motor.
Peter Nielsen aflagde certifikatprøve på B&S i 1911. Senere foretog mester Peter Nielsen adskillige
flyvninger med B&S, også ude i landet, og han nåede herunder op i en højde af 500 meter. Det tredje
fly fra Berg & Storm blev bl. a. anvendt af en privat flyveskole, der uddannede de første militærflyvere i Danmark. Efter deres uddannelse skænkede indehaveren flyet til Hæren, og det blev
således Hærens første skolefly.
Flyet er bygget i træ med en trekantet kassekrop. Beklædningen er overvejende af lærred, og det
skal bemærkes, at krængerorsfunktionen på flyet udføres gennem vingevridning (wing warping).
Det er i øvrigt værd at nævne, at B&S var det første danske fly, der blev anvendt af militæret.
Vi var, efter at have fået B&S i hus på Museet, stærkt fristet til at prøve at starte motoren og se og
høre, hvordan den ville arbejde efter 80 års pause. Det ville, hvis vi havde gjort forsøget, have været
nødvendigt at arrangere os med en hel del sikkerhedsforanstaltninger og have brandmateriel og
hjælpere parat. Men da det kom til stykket, vovede vi (jeg) ikke at give livet tilbage til
Motordoktorens 3-cylinders. Det havde nok været en oplevelse. Vi stod med Danmarks første
militære skolefly, som tilmed havde gennemført den første postflyvning i Sverige, hvor selveste
Motordoktoren Peter Nielsen den 1. juni 1912 fløj de 10 kilometer fra Eslöv til Åkarp med et antal
stemplede postkort.
Vi havde mange andre fly at vise frem og fortælle om, men det her er ikke nogen historisk
redegørelse om fly og flyvning i Danmark. Jeg vil derfor gå let henover, hvad museet i øvrigt havde
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at byde på. Måske skulle det nok i denne forbindelse nævnes, at vi efter aftale med greven på
Egeskov Slot havde en udstilling på slottets område, hvor der blandt blev vist det fly, som den danske
brigade havde rådighed over. Her kom Dansk Flyvehistorisk Forening eller rettere dens medlemmer
ind i billedet.
Granskoven. Trods problemer havde vi mange festlige oplevelser og mødte mange venlige
mennesker, og de to hundehvalpe var til stor fornøjelse og glæde. De hed Beppo og Sigurd, og blev
hentet ude på heden hos Maria, en gæv færing, og hendes mand Børge, hvis navn blev udtalt som
det staves, ikke som Børve. De boede i Bække og drev landbrug, det vil sige, Børge var overfølsom
for støv og tålte ikke kornstøv, så jorden var bortforpagtet og Børge var blevet pensioneret. Maria
havde to hvalpe i en kurv på køkkengulvet, vi måtte få den ene efter eget valg, så ville hun aflive den
anden. Vi kørte hjem med to hvalpe, hvor faderen var en gravhund og moderen en fin puddel.
En dag kom der en indbydelse til Flyvemuseet, om ikke Museet ville deltage i en turistmesse i Bella
Centeret på Amager, hvor vi kunne få en stand gratis som en reklame for museet. Jo det ville museet
da gerne. Vi svarede Bella Centerets direktør, Hunnerup, som i øvrigt var med i bestyrelsen, at vi
ville komme med en plan for udstillingen, når vi havde lagt hovederne i blød. Messen handlede om
at rejse ud til fremmede lande, så det var ikke svært at se, at det måtte være museets indslag at
fortælle en historie om et interessant fly.
Jeg fik hurtigt øje på vores Fairchild, som ikke var større, end at den lod sig transportere til Amager
på en mindre lastvogn. Det interessante ved flyet var, at det havde været elementærtræner,
skolefly, i Canada på den Canadian Air force Base (Little Norway), hvor mange norske og danske
piloter under 2. verdenskrig havde fået deres første flyvetimer på vej til RAF eller til Royal Canadian
Air Force, RCAF. Den kunne vi fortælle en god historie om, ikke mindst hvis vi kunne placere den i
en canadisk granskov. Jeg fik fat i et køretøj til flyet og manglede nu kun en granskov, så det smagte
lidt af Canada.
Nu var det så heldigt, at Børge ude i Bække havde noget jord oppe i Grejsdalen, der lå på hver sin
side af en hulvej – op på den ene side og op på den anden side med fire meter høje grantræer på
hver side. Børge ville da godt sælge mig en halv snes stykker eller så, det skulle ikke komme så nøje
an, men Jeg måtte selv fælde dem, ja han skulle nok hjælpe mig, men jeg måtte selv tage fat. De
skulle bare saves over, så faldt de selv ned på hulvejen, hvor jeg fik dem smidt på en stor trailer.
Så kom der en mand, en lokal mand, en jysk mand, der var ude at gå en tur med sin hund.
”Nåh, du fæller nok juletræer” sagde han og så interesseret på mit læs.”Va ska du med dem, her
midt i januar?”
” Jeg skal have dem til København” svarede jeg manden og klappede hans hund.
”Juletræer? Til København? Nåh, til København! Vil de købe dem der?”
”Vi får se, vi får se” svarede jeg og bandt de sidste knuder.
”Ja København, ja vi får se! De er jo lidt sådan, de københavnere”. Han trak på skuldrene og
mumlede: ”Det var ligegodt svært, til København!” Og så trak han i snoren, og hunden fulgte efter.
Jeg fik nu ikke solgt juletræerne i København, men havde derimod besvær med at finde et sted til
affald.
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Messen gik godt. Vi fik ros for vores canadiske granskov, og lige ved siden af flyet slog Kjeld Rønhof
sig ned med sin bog ”Vi fløj for friheden”, som han her solgte i de rette omgivelser, eftersom han
selv havde fløjet Fairchild i Canada og Spitfire i England under krigen.
”Drengene” havde lavet et hul i den ene vinge under transporten, men påstod det var et hændeligt
uheld. Jeg tror det var på grund af for mange øller.
Flyvemusets afvikling. Driften af de tre museer (Bilmuseet, Falckmuseet og Danmarks
Flyvemuseum) var lagt i hænderne på et administrativt organ som hed Museums Center Billund
(MCB). Det stod for den daglige drift af centeret. Hvert museum havde egen bestyrelse og egen
direktør. Ud af de tre museumsbestyrelser var hentet personer til en bestyrelse for den fælles
administration (MCB).
Direktøren hed Bo og var i egen forståelse en slags overdirektør og teede sig ofte som om, uden at
det stod at læse noget steds. Men når flyvemuseet var blevet flyttet fra Amager til Billund og Lego
havde sat 40 millioner i et Museumscenter, var det nok Bo, der havde givet GKC ideen, hvad ingen
heller lagde skjul på.
Hvad angår bilmuseet er jeg i tvivl om, hvorvidt der var en bestyrelse - det brugte man vist ikke hos
Bohnstedt-Petersen. Der var en person, som tilsyneladende var sat i spidsen for samlingen af biler,
fine gamle biler, mange biler, og han havde som gammel medarbejder i firmaet vel nok titel af
direktør. I denne sammenhæng, hvor ledelsen af de selvstændige, men forenede museer, var en
kompliceret samarbejdsform, var den ældre, noble herre dog ikke en person, der bidrog med særlig
meget og nok heller ikke forstod særlig meget.
Om han var tabt bag af en vogn? Tja, så var det vel en Mercedes, og så var det vel godt nok?
Falckmuseets direktør var som Falck er, et dynamisk og aktivt indslag i vort samfund, altid parat til
udrykning med blinkende lygter og udrykningshorn, rede til at løse alle vanskelige situationer fra nu
af og til verdens ende, til hvilken tid Falck vil sidde i vejkanten og se efter den absolut sidste bil at
skifte hjul på. Direktøren for Falckmuseet var sådan. En medarbejder, som var en trænet
ambulancechauffør, frømand på alle dybder, livredder, fodboldtræner for store og små, modig ved
rattet, når det skulle demonstreres, hvordan man slap ud af en bil, der var kørt i havnen.
Fart på.
Altid klar til udrykning.
Nogle ville måske hviske: ”Full speed no direction”, men kun hviske, for hørte vedkommende det,
der blev hvisket, så kom temperamentet let i kog, og der kunne blive brug for Falck med lidt vand.
Ikke just en samarbejdspartner, men da en hyggelig fyr!
Flyvemuseet havde en bestyrelse, men formanden Knud Jørgensen, Kong Knud, var død kort efter
åbningen, og næstformanden Hans Harboe havde vi begravet før åbningen af Museet. De to der
brændte for museet var væk. Af Ildsjæle var Hans Kofod tilbage, ellers var der ingen gejst tilbage,
kun mismod og mangel på lyst til opgaven, da der viste sig vanskeligheder. Søren Jacobsen blev
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formand og gjorde sit, men han var ingen general og kendte ikke noget til museets historie eller
bestyrelsesarbejdet. Efterhånden havde man i sit mismod sat kursen efter en konkurs.
Hvorfor?
For bestyrelsen af Museumscenter Billund var det efterhånden blevet klart, at Bo havde drevet sit
spil, så Museums Center Billund stod i gæld til op over begge ører. Ved åbningen af Centeret var der
et gældsforhold på 9 millioner, og alle indså at Bo måtte forlade sin direktørpost. Hans økonomiske
dispositioner og hans usandheder desangående havde efterhånden nået et sådant omfang at, alle
var klar over, at det måtte stoppe. Man vidste den var gal, men ikke hvor gal. Man indkaldte til et
bestyrelsesmøde i Museumscenter Billunds bestyrelse med det ene punkt på dagsordenen:
Afskedigelse af direktør Bo.
Og hvad var så begrundelsen? Utallige – må jeg bare nævne nogle få:
BO havde påført MCB og dermed de tre museer en række omkostninger, som havde bragt
museumsprojektet ud i en økonomisk situation, hvor det stod over for en konkurs.
Historien med de mange drager nede i de brune papkasser i kælderen var ikke værd at nævne i
denne forbindelse. Anderledes var regningen fra varmeværket, som havde installeret tre forskellige
varmesystemer i Museumsbygningen - efter sigende med henblik på at kunne fremvise dem i
reklameøjemed for mulige kunder. Bo havde fortalt her og der og til bestyrelsen, at varmesystemet
var sponsoreret af varmeværket, og at han stod for den sponsorering. Det var ikke noget helt lille
beløb, men jeg husker ikke hvor stort, så lad det blive ved, at det var dyrt.
Han havde bevilliget sig selv en månedsløn på 46.000 og havde en dag med smil på læben fortalt
mig, at han i dag havde ansat tyve museumsassistenter og to til rengøring. Jeg gik ind til mig selv og
tog min lommeregner frem. I snit skulle de vel have 14.000 om måneden og der var 20 af dem, med
et tryk på knappen blev det 280.000.
Københavns Havns Bugserselskab sendte mig en regning på knap 50.000 for bugsering af fly fra
Kastrup til Københavns havn med diverse omkostninger og faretillæg og manglende kajplads, og jeg
ved ikke hvad.
Men Bo havde jo fortalt både bestyrelsen og mig, at alt vedrørende transporten af Caravellen var
ordnet. Det sponsorat havde han sikret.
Når jeg luftede mine indvendinger over for bestyrelsesmedlemmerne, blev det fejet af bordet med,
at det havde Bo styr på, så jeg skulle ikke bekymre mig. Han havde gode forbindelser, Folketinget
og sådan. Faktisk begyndte min bekymring allerede i tiden før åbningen, og jeg havde gentagne
gange redegjort for dem over for Knud Jørgensen, bestyrelsesformanden, og jeg tror han forstod,
hvad jeg sagde og var et stykke af vejen enig med mig. Men han var for syg af lungekræft, og jeg
nænnede ikke, den sidste gang jeg besøgte ham, hvor han sad i ilttelt, endnu engang at give udtryk
for min bekymring.
Som nævnt blev der indkaldt til bestyrelsesmøde og ansigterne var lagt i alvorlige folder, for man
havde besluttet at afskedige Bo. Det blev der nu ikke noget af, for Bo mødte op og meddelte med
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et strålende smil, at han var blevet forfremmet til chef for et helt nyt Turistprojekt som GKC havde
sat i værk aftenen før, så han måtte desværre forlade MCB med øjeblikkelig virkning. Desværre!
Tableau.
Bestyrelsen bad nu mig om at indtræde som ordførende direktør. Det prøvede jeg at slippe for, men
til sidst måtte jeg acceptere det under protest.
Det hele gik nu fra ondt til værre. Bilmuseet havde fået ondt ved det hele museumsprojekt, eller
rettere sagt havde indset, at det ville koste dem penge at slippe ud af fællesskabet. De sendte derfor
til det næstfølgende bestyrelsesmøde en af landets skrappeste advokater for at slippe så billigt som
muligt, og nu begyndte den gamle sang ”Hvem skal nu betale”. Falck forberedte en flytning til andre
lokaler, jeg tror på Fyn, og Bohnstedt-Petersen var ikke længe om at få tømt lokalerne for den store
bilsamling.
Forholdene nærmede sig kaos. Jeg måtte tage fat på forhandlinger med den lokale fagforening efter
at have afskediget alle museumsassistenterne, hvorefter den lokale TV-station mødte op for at kaste
lys over sagen. Hvad skulle jeg sige andet end hvad sandt var, at projektet var kuldsejlet. Og så fik
jeg ellers læst og påskrevet af Falckdirektøren, som med fråde om munden forklarede mig, at Falcks
gode navn ikke tålte de ord, jeg havde ladet offentligheden i Vejle og omegn høre. Trekantområdet
var lig med succes, her ”kuldsejlede” man ikke.
Jeg blev indbudt til at deltage i et møde, hvor Bo fremlagde planerne for det store turistfremstød i
området. Man ville blandt andet anlægge en skibakke, der kunne anvendes hele året. Man løb på
noget ligesom omvendte fejekoste ned af ”bjerget”, hvorefter jeg tillod mig at spørge, om der i
tilfælde af snevejr skulle fejes på banen. Det syntes man ikke var spor morsomt!
Jeg skal ikke sige meget mere om disse vanskelige måneder. Men det må med, at man sendte en
yngre mand med forstand på regnskaber og virksomhedsdrift. Jeg tror, han kom fra BohnstedtPetersen. Han skulle udrede trådene, men da han have gået på handelshøjskole og var blevet klog
på de dele, anså han mig og mine redegørelser for det rene galimatias, som kun sigtede på at hænge
alle andre ud. Han kom dog efter nogle måneder og satte sig stille ned hos mig og sagde: ”Skal vi
tage det hele en gang til forfra? Jeg kan se, du har ret.”
Jeg annoncerede en opsigelse over for bestyrelsesformanden for Flyvemuseet under henvisning til,
at det var blevet mig for broget, og at det ikke længere var en museumsopgave, jeg var sat på, men
at det var blevet et uoverskueligt rod, som blot sigtede mod en afvikling, og det måtte der andre til.
Jeg var ansat til at bygge op, ikke til at rive ned.
Når sandheden skal frem, så var vi i vanskeligheder helt personligt. For Astrid var omvæltningen til
1. G i Vejle for stor. Fra København til Vejle er der meget langt. Det måtte også jeg sande – jeg måtte
ofte høre for mit sprog og min humor. Det var slemt nok, at man kom fra Djævleøen, men at man
talte københavnsk var afskyeligt.
Marie, der havde søgt orlov fra sit viceinspektørarbejde ved Den Classenske Legatskole, havde
vanskeligt ved at finde passende arbejde ved de lokale skolevæsener. Et vikariat i Grindsted og et
tilsvarende i Vorbasse var ydmygende og helt uden perspektiv, hvortil kom en almindelig hjemvé,
som ikke kunne dulmes af en søndagstur til Ribe eller en indkøbstur til Flensborg.
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Astrid kom til Birkerød hos nogle venlige mennesker, hvor hun skulle passe barn og hjælpe til, og
efter en tid fik Marie sit gamle job tilbage på Den Classenske.
Hvorfor var et så stort projekt kørt af sporet?
Nu kan jeg fremlægge sider med regnskaber, som alle viser den samme mangel på mådehold og
styring, og jeg kan vise papirer, der fortæller om kloge formuleringer og opstiller ønsker og krav om
organisation og samarbejde i en fælles bestræbelse på at skabe et storstilet center, og jeg kan
analysere og vurdere og uddele ris og ros og gøre Per og Poul ansvarlige for dit og dat og påpege
hvem, der svigtede hvor, og det vil alt sammen ingen ende tage!
Jeg blev fyret med tre måneders løn, som der stod i kontrakten. Der var ingen anden vej,
Flyvemuseet måtte skaffe sig af med alle udgifter. Man ansatte en direktør til at afvikle centeret
MCB. Han kom fra Kjeldsens Småkager i Nørre Snede, MEN HER VAR INGEN KRUMMER, men
derimod en bunke papirer som bestemte, at de nødvendige penge skulle indbetales og at jord og
bygninger skulle føres tilbage til der, hvorfra de oprindelig kom, hvilket vil sige Lego og Billund
kommune.
Marie og hundene var kørt, og jeg gik rundt i et tomt hus og trak de sidste søm ud af væggene. I
carporten stod en bil med anhænger og ventede. Jeg satte mig i stuen ved siden af en papkasse med
bøger. Øverst lå en bibel. Jeg åbnede den på 1. mosebog kapitel 11:
”Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de på en dal
i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: ”Kom, lad os stryge teglsten og brænde
dem hårde!” De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de: ”Lad os bygge en by med
et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele
jorden.”
Historien er velkendt og det var nok sådan, det var gået til i Billund. Der var for store drømme og for
mange ”sprog”!
Efter at have opbygget et flyvemuseum af international standard pillede jeg et flyvemuseum af
international standard ned, og det blev fordelt hos andre beslægtede museer. Det skete i foråret
1992.
Jeg kneb en tåre og forlod sammen med min familie Jylland og vendte tilbage til København og tog
fat på noget seminariearbejde hist og pist.
På en måde var det anden gang i mit liv, jeg forlod Jylland med en tåre i øjet.

Sognepræst
I 1993 blev jeg sognepræst ved Sct. Andreas Kirke, Vor Frue provsti, Københavns stift - samt præst
ved Københavns Kommunehospital. I årene frem til min pensionering i 2005 havde jeg endvidere
konfirmandhold i Vor Frue kirke og gjorde periodisk tjeneste fortrinsvis ved fredagsaltergangstjenesten i Vor Frue kirke – Københavns Domkirke.
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Domprovsten havde i en timelang redegørelse forklaret, hvordan sagen i Sct. Andreas Kirke efter
hans mening forholdt sig, og hvad der eventuelt kunne gøres for at skaffe ro i sognet. Menigheden
i Sct. Andreas sogn var konfliktfyldt opdelt i to grupper, som med en del bitterhed bekæmpede
hinanden helt ind i menighedsrådet. Det var ikke alle, der modtog mig med begejstring, man havde
for en dels vedkommende ønsket sig en kvindelig præst, som var kendt på stedet og havde en fast
forankring i den ene fraktion. Menighedsrådsformanden brød sig ikke om mig. Hun fandt, at jeg var
en dårlig forkynder - jeg var for pædagogisk, hvor var forkyndelsen? Jeg indrømmer, at mine
prædikener ofte var ret narrative. Jeg fortalte gerne historier, bibelhistorie. Det gamle testamente
var tit en reference, og det faldt ikke i damens smag, men jeg var glad for embedet omgivet af gode
mennesker, som f.eks. Anna.
Anna kom fra Sverige et sted og deltog i højmessen i Sct. Andreas Kirke og var gæst ved Herrens
bord og senere ved frokosten sammen med en halv snes af de sædvanlige trofaste kirkegængere.
Anna var en flot pige, dame bør jeg sige. Med fast plads på fjerde række til højre neden for
prædikestolen midt for medbringende sin egen salmebog. De andre trofaste kirkegængere og
frokostgæster var lidt benovede over hendes høje, ranke skikkelse, sådan som hun førte sig frem
med stor sikkerhed og elegance på tilpas høje hæle. Man beundrede hendes smukt klingende
højsvenske sprog med de rullende r’er og hendes stilfulde påklædning, som syntes at afspejle en vis
økonomisk formåen og en god smag og sans for stil. Hertil kom hendes ærbødige, belevne samtaler
med pastoren om væsentlige detaljer ved dagens tekster i et sprog, som vidnede om en vis teologisk
indsigt, og som gik langt videre, end hvad frokostbordet ellers plejede van.
Anna kom hos os jævnligt i et års tid eller lidt mere, og vi var stolte af, at hun havde valgt Sct. Andreas
Kirke til at være stedet for hendes kirkegang, når hun var i København på visit. Men Anna var altså
en mand! Afsløringen, hvis det var en afsløring, og ikke slet og ret måtte forstås som et katastrofalt
tab af selvagtelse blandt dem, der holdt af Anna, kom sig af, at en af kirkegængerne, som ikke
plejede at spise med ved frokosten efter højmessen, en søndag sad med til bords og uden særlig
bekymring kunne fortælle, at vedkommende ved et tilfælde havde set Anna i byen en aften i ret
beruset tilstand og kunne meddele dem, der slet ikke ville høre det, at Anna var en mand!
Sic transit gloria mundi.
Hvad betød det for præsten, som, når sandheden skal frem, længe havde haft den tanke, at det
forholdt sig, som det nu var blevet fremlagt i al sin skånselsløse ubarmhjertighed. For så vidt som
præsten har noget som helst kendskab til den enkelte kirkegænger, omfatter man dem, man taler
til som mere end blot tilhørere, man har et budskab, en forkyndelse, som man gerne vil redegøre
for, og det er så meningen, at man i sin forvaltning af tekster og bønner og i sin intellektuelle redelige
fremlæggelse af teksten gennem en prædiken håber at have fremlagt og påpeget et forhold, som
kan blive til overvejelse og eventuel stillingtagen, eller gerne skulle blive det.
Johnny. Jeg tror, Johnny forstod min prædiken og den hele gudstjeneste på rette vis. Johnny
handlede med møbler. En begavet fyr, mørklødet med sort hår som en filmstjerne fra dengang, hvor
den sydlandske type nemt blev pigernes ven, specielt når man ikke var uvillig til at give en hjælpende
hånd, hvis og når der skulle løftes og bæres.
Han lå efter sigende i en uafklaret konflikt med familien, som, vist nok især hvad moderen angik,
havde haft større drømme om, hvad sønnen skulle drive det til i den akademiske verden, hvad
Johnny da også nok bestemt skulle have klaret i fin stil, men noget var som sagt gået galt. Hvad det
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Sct. Andreas Kirke, interiør 2005 (Foto: Margrethe Mohrzycki)
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var, fandt jeg aldrig ud af. Selv om nogle af sognets ”damer” gerne ville tale om Johnny og redegøre
for, hvad de vidste og hvad de troede i den sag, var der ingen som nogensinde havde styr på, når
det kom til stykket, hvor det var gået galt, og hvad der var gået galt.
Det var og blev Johnnys hemmelighed.
Han underholdt mig, når han havde tid, som han plejede at sige.
Det skete, at han havde sat sin budcykel med en mahogni chiffonniere på ladet uden for på
kirkepladsen og nu tog sig tid til at indvie mig i de tanker, han havde gjort sig om forholdet mellem
dette og hint. Ja, forstå mig ret, det var ikke dumme sager, han tumlede med. Jeg fik så en
forelæsning, men uden efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.
”Nåh jeg må videre” sagde han og rejste sig, og væk var han.
Han var ikke nogen flittig kirkegænger, men han kom fra tid til anden og deltog på sin helt egen
måde i den officielle højmesse, som den er beskrevet i den danske alterbog med henblik på den
danske folkekirke. Jeg vidste ikke fra gudstjenestens begyndelse om Johnny var til stede. Først et
stykke hen i forløbet, når alle andre stod op for at påhøre dagens epistel, så jeg Johnnys hånd diskret
vinke klart skib nede fra den bageste bænkerække, hvor han i sin svage beruselse havde søgt tilflugt
på en række hynder og nu liggende ønskede at deltage i, hvad der skulle ske. Han ville påhøre dagens
tekster, overvære en prædiken og glæde sig over kirkekorets varetagelse af de til dagen valgte
salmer. Jeg var ikke på noget tidspunkt i tvivl om hans tilstedeværelse åndeligt som legemligt, idet
han med passende mellemrum rejste armen i vejret og med en lille bevægelse med hånden
kvitterede for, hvad han lige havde hørt og fundet OK. Der var en stærk disciplin over hans forhold
til folkekirken. Jeg tror, den stammede fra hans tid i marinen.
Rudolf stammede en smule, og af bar iver for at få sagt, hvad han ville, kunne hans tale blive meget
staccato og ofte svær at forstå. Man skulle udvise en smule tålmodighed og tydeligt lytte efter, men
når han havde sagt, hvad han ville, og man havde kvitteret med et lille nik, kom der en trækning på
hans ansigt ligesom skyggen af et smil, som jeg tror var udtryk for en tilfredshed med, at det var
lykkedes for ham at få sagt, hvad han ville, og tilmed, at han var blevet forstået, hvilket ikke altid
lykkedes ham! Ofte mistede folk tålmodigheden med Rudolf og opgav al videre snak. Men man
havde taget ham til sig, og han var blevet en del af selskabet på trods af hans til tider sære indslag i
samtalen.
Det skete, at en eller anden ved kirkekaffen, når vejret var dårligt, kom til mig og foreslog, at Rudolf
fik en taxabon til hjemturen. Ofte kunne det klares med at jeg fik et stille puf og et nik i retning af,
hvor Rudolf sad. Han, der havde den lange vej til Vesterbro, kunne nok fortjene en bon.
Den plads i fællesskabet, Rudolf havde fået tildelt blandt damerne, var i skarp konkurrence med den
plads, som HOLMQUIST mente tilkom ham. Holmquist, der altid sad for bordenden med en speciel
opdækning, som Anne-Lise tog sig af, var en ældre distingveret herre, der boede fint i kvarteret, og
som gik for at have penge, uden at han lod sig mærke med det. Han havde aktier, mente man, men
ingen arvinger! En kontorchefstilling i stat eller kommune ville uden tvivl komme på tale, hvis man
skulle gætte på, hvad han livet igennem havde beskæftiget sig med. Bedømt ud fra de holdninger
og argumenter han fremkom med i diskussionerne med Vallø, var han det offentliges mand.
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Vallø derimod tog sig almindeligvis af at berømme den private foretagsomhed, som han havde lært
at kende i sit livslange virke hos klædefabrikant Petersen og Olsen eller var det Mortensen og Kjær.
Vælg selv.
Der blandt stoffer og kristne dyder havde der været orden og disciplin, ganske som tilfældet havde
været på børnehjemmet, hvor Vallø i sin tid lærte, hvad han havde levet efter hele sit liv og nu stedse
vendte tilbage til, når der skulle argumenteres.
Vallø sad i menighedsrådet og stemte altid med den store flok, hvilket ofte ville sige, hvad han nu
tilfældigt havde hørt på gaden.
Det var tydeligt at se, at han nærede en del respekt for en anden kirkegænger, som ofte deltog i
kirkekaffen, hvad vi nu ikke kaldte det lille traktement efter gudstjenesten. Vi var så flotte at kalde
det en frokost.
Det var Hr. Gregersen, Vallø ydede en vis respekt, eftersom det i sognet hed sig, at Gregersen havde
forstand på aktier og levede af det. Gregersen købte og solgte aktier og studerede lange lister
desangående. Han handlede med stor forstand og indsigt og lagde aldrig skjul på, hvordan afvigte
uge var gået. Der kunne opstå ret så spændte situationer, når Gregersen til Holmquists irritation
løftede blikket mod loftet og tog sig for at forklare damerne og det øvrige publikum, hvordan det
gik op og ned, og hvilke summer der til tider stod på spil. Det ligefrem gøs i dem, når han, kun
modvilligt, bevares, lod sig friste til at tale om millioner.
”Pas nu på nullerne” fnøs Holmquist og havde dermed klart udtrykt, hvad han mente om Gregersen
og hans aktieleg.
Nu var det ikke kun aktierne, der skabte anseelse og position i den lille frokostverden. Det ekstra
kom af, at Gregersen var barnebarn af præsten Valdemar Gregersen, der i 1911 ud over en række
andre salmer havde skrevet salmen ”Der er noget i luften” og selv komponeret den folkekære
melodi.
Hermed havde vi forladt Holmquists bureaukratiske embedsmandsverden, hvor poesi og salmer
højst kunne være en del af en statistik til beskrivelse af kulturelle bevillingers betydning for det
folkelige klima i et hovedstadssogn, og vi var med glæde blevet børn på ny i afsyngningen af den lidt
sentimentale adventssalme Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad.
Gregersen levede her i skyggen af Gregersen og havde ikke behov for at gøre noget særligt ud af
den sag. Han position var sikret!

Nu er jeg ikke sikker på rækkefølgen i de begivenheder, som fuldstændig vendte op og ned på den
lille verden i Sct. Andreas Kirke, men jeg mener, det er som følger.
Det begyndte den søndag hen på efteråret, hvor jeg så Rudolf sidde helt for sig selv henne bag flyglet
sammensunket med tårer på kinden.
På mit spørgsmål om hvad der var galt, fik jeg et næppe hørligt svar, og en række snøft: ”Min bror
er død, og de har begravet han på Solbjerg kirkegård uden at sige det til mig. De har sat urnen ned
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der, men vi har et gravsted på Vestre Kirkegård. Dér ligger både mor og far.” Og så blev resten snøft
og gråd.
Jeg havde ikke haft nødig at spørge om, hvad der var galt, det kom helt af sig selv, hvor det ene ord
faldt over det andet og kun gav plads til pauser, når lommetørklædet tørrede tårer.
En del af Rudolfs familie, men en fjern del, havde af uforklarlige grunde haft indflydelse på broderens
bisættelse, uden at nogen havde kontaktet Rudolf og spurgt ham til råds i forbindelse med
broderens død og begravelse.
Rudolfs bror havde for mange år siden i modsætning til Rudolf forladt det fædrene hjem i protest
mod både faderen og moderen, nok mest moderen kom det senere frem, og var draget til Norge,
hvor han i mange år havde levet og arbejdet som gartner.
Rudolf og familien havde ikke fuldstændig mistet kontakten med ham, efter at han var rejst til
Norge, men de havde dog kun hørt lidt til ham igennem årene, og de havde vist ikke selv gjort noget
særligt for at holde forbindelsen med den fortabte søn.
Rudolf vidste godt, at broderen for år tilbage havde slået sig ned i Danmark og havde startet et
gartneri, men han havde ikke haft kontakt med ham andet end i ny og næ på telefonen, og når han
skulle være ærlig, så vidste han såmænd ikke, hvor broderens gartneri lå.
Nu sad han så her en søndag bag flyglet og græd over, at fjerne slægtninge, som han knap nok
kendte, havde lagt hans bror i en forkert grav på en for ham ukendt kirkegård, skønt han, nu da han
var død, retteligen burde ligge hos sin far og mor.
Man havde bemærket, at Rudolf ikke var sig selv den søndag, og man strakte hals, men uden at blive
klogere på, hvad der fejlede ham.
”Vi kan vel flytte ham!” foreslog jeg, uden at jeg var helt klar over, hvad jeg sagde. ”Vi kan grave
urnen op og sætte den ned i jeres familiegrav på Vestre kirkegård. Det skal vi nok finde ud af, kære
Rudolf. Tør nu dine øjne og få lidt at spise, så skal jeg køre dig hjem, og så tager vi fat i morgen på
flytteriet!”
Jeg var godt klar over, at jeg var ved at rode mig ud i noget, der måske nok var vanskeligere at
gennemføre, end jeg havde begreb om. Kirkegårdsmyndighederne var ikke det nemmeste væsen at
gå i manegen med, vidste jeg!
På køreturen gennem byen til Vesterbro, hvor Rudolf boede med udsigt over Enghaveparken, kunne
jeg mærke, at der var noget, der trykkede, og da vi holdt foran opgangen, kom det langsomt og
tøvende, som var han flov over at sige det, der nu kom delvis skjult i frakken.
De har skrevet og spurgt, hvad jeg vil gøre ved gartneriet, hvad der skal ske med det.
”Gartneriet? Hvad mener du med det? Gartneriet?” Jeg måtte gentage ordet. Jeg så på Rudolf og
var ikke fri for at være lidt træt af hans sære væsen.
”Hvad er det for et gartneri, du taler om, og hvem er de?”
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Der var tavshed nogle minutter. ”Kommunen”. Kom det med en svag stemme.
”Har du fået brev fra kommunen?”
”Det er vel et brev til min bror, men nogen har sendt det videre til mig.” Han så på mig med våde
øjne. ”Hvad skal jeg gøre?”
”Lad mig se det brev. Har du det her?”
”Det ligger oppe på bordet.”
”Nu går jeg med op, og så ser vi på det brev.”
Rudolf gik forrest op ad trappen, og da han havde låst døren op, forsvandt han ind i lejligheden og
lukkede døren efter sig og lod mig stå tilbage på trappen. Lidt efter var han tilbage med brevet, som
han rakte mig ud af den halvåbne dør.
Der var et navn og en adresse i Brøndbyerne, ellers indeholdt brevet en påmindelse om, at der ikke
måtte være beboelse på adressen, hvilket allerede var blevet påtalt i skrivelse, og så var der nævnt
en række datoer inden for de sidste tre til fire år, og at det i yderste konsekvens kunne afstedkomme
bødestraf.
”Jeg henter dig i morgen ved ti-tiden, så kører vi ud til stedet her.” Jeg rystede papiret og rakte det
tilbage til Rudolf og nikkede farvel til døren, der allerede var gledet i.
Hjemme fandt jeg et kort frem og prøvede at lokalisere adressen, som jeg huskede den, men kortet
gav mig ingen oplysning om et gartneri, dér hvor jeg skønnede, det burde ligge. Bare grønt område
med motorvej igennem.
Vi kom frem til gartneriet ad en lille vej, der endte som en grusvej uden at den på noget tidspunkt
angav at her kunne ligge bebyggelse af nogen slags. Men pludselig så vi toppen af nogle drivhuse
omme bag et skovområde for enden af vejen.
Drivhuse!
Fire store drivhuse og ikke en hel rude dukkede frem fra skoven. Jeg ved ikke, hvor mange
fodboldbaner, vi stod over for, men det var stort.
Meget stort.
Rudolf stod ud af bilen og sagde en hel masse, jeg ikke forstod, hvorefter han næsten løb hen til det
nærmeste drivhus, som havde en lille murstenstilbygning med en høj skorsten. Der var en dør
beklædt med en jernplade, men døren var låst, og selv om Rudolf sparkede på den, gik den ikke op.
Jeg hentede mit koben fra bagagerummet og da dørindfatningen nærmest var rådnet væk, var det
bare med at passe på, da døren faldt til jorden.
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Da støvet havde lagt sig, og vi kom inden for, stod vi i et fyrrum med en stor varmekedel og et
tilstødende rum med kul i en stor bunke. På trods af stedets snavsede og rodede indretning var det
klart indrettet til beboelse med bord og fire stole, køleskab og el-kogeplade, et skab med service og
en seng med ualmindeligt snavset sengetøj. Desuden flød det med papirer og alt mulig andet.
Rudolf hulkede ”Min bror, min bror” og fik lommetørklædet frem. Jeg fandt, at her var ubehageligt
og fuldstændigt uegnet til beboelse, men det var klart, at her havde boet et menneske. Jeg åbnede
køleskabet, men behøver jeg at sige, hvad jeg så?
”Kom vi går” sagde jeg og lagde hånden på Rudolfs skulder og skubbede ham stille hen mod
indgangen. Der var ikke noget, vi kunne gøre her. Jeg kunne se, at det for Rudolf var et chok at møde
sin bror på denne måde. Med fælles hjælp fik vi rejst døren op, så den dog dækkede for indgangen
og kørte så hen og fandt et cafeteria, hvor vi sad en lang tid tavse og så ned i kaffen.
Aftalen blev, at jeg skulle kontakte en advokat, jeg kendte. Han havde hjulpet mig med noget
menighedsplejeregnskab, så måtte vi høre, hvad han havde at sige om brevet fra kommunen. Der
måtte vel komme en henvendelse fra skifteretten på et eller andet tidspunkt, måtte vi tro.
Jeg satte Rudolf af på adressen og sagde, at han bare skulle ringe, hvis der var noget, han ville, det
var der ikke, men han ringede, og det blev han ved med på alle tider af døgnet. ”Det er Rudolf!” lød
det i telefonen, men videre kom vi almindeligvis ikke med den samtale. Det sled lidt på
bekendtskabet.
Rudolf kom i den følgende tid til gudstjeneste og søndagsfrokost og fortalte med en klump i halsen
om broderen, der havde forladt barndomshjemmet og var rejst til Norge, og alt var så ulykkeligt, og
nu var han død. Og kirkegården og gartneriet! Og damerne lyttede, og Holmquist lagde ansigtet i
alvorlige folder og mente nok at vide, at et sådan et gartneri da sikkert var mange tusinde kroner
værd selv med knuste ruder.
En dag ringede telefonen. Det var fra Hvidovre Hospital. ”Er det hos præsten?” blev der spurgt. ”Der
er en samtale fra Rudolf Verner Nielsen, et øjeblik.”
Hva’ Fanden er der nu sket, hvæsede jeg og var lige ved at lægge på.
”Hallo, det er Rudolf, jjeeg har brrækket armen” fik han sagt, før han begyndte at græde.
”Hvor ligger du?” spurgte jeg.
”På Hvidovre Hospital!”
”Jamen hvor på Hvidovre?”
Jeg hørte ham råbe ud i lokalet ”Hvor er jeg?”, hvorefter en sygeplejerske overtog ledelsen og
forklarede, hvor Rudolf lå, og at der først var besøgstid i morgen.
”Sig til Rudolf, at jeg kommer ud til ham i morgen, vær så venlig, farvel.”
Whisky!
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Højre arm var spændt op med nogle metalstænger, som kunne justeres med skruer, så man hele
tiden kunne holde bruddet på plads. Det var kompliceret, sagde man, og Rudolf var ikke til at trøste,
men mente at han var blevet ramt af skæbnen, eller var det Guds straf, eller hvordan det nu hang
sammen inde i hans hoved. Jeg sad hos ham en times tid, hvor samtalen, hvis det var en samtale,
gik i alle retninger og kom til at dreje sig om alt, hvad vi havde oplevet i den sidste tid. Der var vel
tale om, at han havde fået et chok og nu levede i en stor forvirring.
Sygeplejersken kom med en seddel, hvorpå hun havde skrevet en række ting, der var brug for så
længe Rudolf lå her på hospitalet. Det ville nok dreje sig om tre uger.
Om jeg kunne skaffe dem?
Det blev en meget besværlig samtale med Rudolf, som ikke helt havde indset, hvilken situation han
var havnet i. Men efter en tid fik jeg med stort besvær udleveret en nøgle ledsaget af mange
formaninger om ikke at åbne nogen steder, bare hente det, som lå der og der og ude på
badeværelset.
Jeg havde ting og sager, der skulle ordnes den dag, og kom først til Vesterbro sent på eftermiddagen,
hvor mørket var faldet på. Jeg fik lukket mig ind med den medbragte nøgle og famlede efter en
lyskontakt. Jeg fandt én og jeg fandt to, men de var begge klistret over med kraftig tape, og der kom
ikke noget lys ud af det. Endelig fandt jeg én, som tændte en gammel lysekrone, der hang ned fra
loftet og lyste over et spisebord, der var dækket med alt muligt.
Alt muligt tænkeligt!
Et kæmpe rod af alt muligt tænkeligt.
Resten af stuen så ud på samme vis. Rod overalt. Jeg orienterede mig, så godt jeg kunne,
efterhånden som jeg fandt kontakter, der fungerede og ikke var klistret til. Det var en stor lejlighed
på to stuer og tre værelser, tror jeg, alle steder det samme rod og i det ene værelse et bjerg af
mælkekartoner og overalt meget snavset. Jeg forstod, hvorfor jeg aldrig var blevet lukket indenfor i
gemakkerne, og aldrig var nået længere end til måtten. Jeg greb, hvad jeg var kommet efter og
flygtede med undren og en lille smule forskrækkelse.
Vi drøftede det hjemme ved spisebordet i præsteboligen. Vi havde godt 200 m2 på anden sal i
Frederiksborggade, og som Marie rigtignok holdt fast ved, så kunne man ikke sende Rudolf hjem i
den lejlighed på Vesterbro, hvis den virkelig så ud, som jeg havde beskrevet det. Der måtte
arrangeres en vis mængde oprydning og rengøring, hvem der så skulle klare det og betale? Og i
øvrigt var det vel et spørgsmål, om det var forsvarligt at sende Rudolf hjem i lejligheden, om ikke
han skulle på plejehjem, men så skulle vi have kontakt med hans læge.
For nu at gøre en lang historie kort så lykkedes det mig at få arrangeret et møde med en person fra
socialforvaltningen, efter at jeg havde haft en lang snak med Rudolf og fået ham til at indse
nødvendigheden i både oprydning (let oprydning) og en smule rengøring. Jeg lovede at være til
stede, mens det foregik, og jeg skulle garantere, at der ikke blev smidt noget væk.
Mødet fandt sted i et konferencerum på Hvidovre hospital, og ud over socialdamen og
undertegnede var der en sygeplejerske med til mødet. Vi sad omkring et lille bord - jeg ret over for
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”socialen”. Efter at have redegjort for sagen og fremlagt hvad jeg mente, der skulle gøres, sluttede
jeg af med at tilbyde, at menighedsplejen nok kunne bidrage til projektets gennemførelse med et
beskedent beløb. Det skulle det ikke komme an på. Der var et øjebliks stilhed, mens en engel gik
gennem lokalet, så løftede socialmedarbejderen sit åsyn på mig og så mig ind i øjnene og sagde:
”Han er millionær! Rudolf er, efter de oplysninger jeg sidder inde med, millionær, endda flere
gange.” Der blev endnu mere stille i lokalet og kaffekopperne syntes at se på hinanden af bar
forbavselse.
”Jamen” var alt hvad jeg kunne finde på at sige. ”Jamen hvordan?”
”Ja, ud over hvad Rudolf vil arve efter sin bror, er han god for en formue på godt to millioner anbragt
forskellige steder. Det er Skattevæsenets oplysninger, jeg sidder med her.”
Oprydningen og rengøringen kom i stand og Rudolf kom på et plejehjem i Saxogade, og ”Snip, Snap,
Snude, nu er historien ude”, men det var den alligevel ikke, for jeg fik omtalte advokat til at oprette
et Rudolf Verner Nielsens Fond til benefice for aktiviteter ved Sct. Andreas Kirke - og så var der
søndagsfrokosten.
Rudolf var glad for sit plejehjem i Saxogade. Han fik her den daglige pleje, han havde måttet
undvære i mange år. Nok siden moderen døde, tror jeg. Han fik nogen at tale med, og så skete det,
at der var dans om lørdagen.
”Sådan rigtig dans, hvor man holder om hinanden, sådan?” blev der spurgt af damerne. Og Rudolf
nikkede kort og så forlegen den anden vej.
”Er du også ude og danse, Rudolf?” Man blev ved at bore i det, og den stakkels mand fandt det
vanskeligere og vanskeligere at skjule sin forlegenhed.
”Har du en kæreste?” kom det til sidst hårdt og kontant og med en myndighed, så Rudolf ikke turde
andet end at nikke.
Men nu forbarmede man sig og gik til bords og lod den meget forlegne mand være i fred, nu hvor
de havde fået ham hen i en krog.
Jeg må tilstå, at vi ikke fik flyttet hans brors urne. Der kom ting i vejen, og det hele blev en anden
snak. Der gik en tid, og så skete det, som måtte komme. Hvordan det kom frem, ved jeg ikke, men
det blev kendt, at Rudolf var kommet til penge. Hvem, der havde samlet denne viden op, er ikke til
at sige, men alt kommer som bekendt for en dag. Og den dag kom også til Rudolf, hvor han blev
spurgt: ”Er det sandt, Rudolf, at du er millionær?”
Spørgsmålet hang som en sort sky over bordet og satte tiden i stå. Alle tav og alles øjne var rettet
imod Rudolf, som så hen på mig for ligesom at bede om lov til at tilstå, at han var skyldig.
I ved, hvordan man kan trække på munden sådan skævt og mene ”Ja, det kan vel ikke være
anderledes, nu det er sket”. Det var det ansigt, jeg stillede op og nikkede til Rudolf, som nikkede
tilbage.
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Al videre snak om den sag blev ført alle andre steder end ved søndagenes frokoster, jeg ved knap
hvor, men i hvert fald hørte jeg ved et tilfælde efter en koncert over et glas rødvin organisten på
overfladisk vis meddele en gruppe mig ukendte personer, at der var millionærer iblandt os.
Gudrun. Hun kom trillende klokken kvart i ti med Gunner i en kørestol. Op ad midtergangen gik det
med raske skridt, og hun satte kørestolen ud for tredje række i venstre side, præcis.
Gudrun var præcis.
Gunner var lammet efter en hjerneblødning og kunne ikke tale, men kom takket være Gudrun i kirke
hver søndag og, tror jeg, var glad ved det.
De blev hentet af noget kommunal transport og trillede ud fra søndagens gudstjeneste, ganske som
de var trillet ind, bortset fra, at de var blevet beriget med nadverens nådegave.
Eftersom præsten kom ned til Gunner med brødet og vinen, og når han nu engang var kommet ned
på gulvet, præsten, kunne han lige så godt tage Gudrun med i købet.
Men det var der en, der fik ondt af. ”Men jeg har et dårligt knæ og kan næsten ikke gå på det og slet
ikke knæle. Jeg kan vel også få nadveren bragt?” Det måtte komme, og det kom, ganske som jeg
havde ventet, og det kom fra vedkommende, som jeg havde ventet, det ville komme fra. Men nej,
det blev ved Gunner og Gudrun.
Gudrun og jeg fik mange gode små samtaler i kirkedøren, mens vi ventede på kommunen eller hvem
det nu var, der kørte dem hjem. Det blev ofte til små billeder fra hendes barndom, jeg fik at lytte til,
og jeg tav og lyttede, for hun var en god fortæller. Det skete, at jeg så bilen komme i det fjerne og
skyndte mig at køre Gunner ind i tårnrummet, så jeg kunne få Gudruns historie færdig.
Så døde Gunner. Jeg vidste, det gik den gale vej. Gunner holdt op med at lytte, hvad jeg tog som et
dårligt tegn, men når jeg en enkelt gang nævnede det for Gudrun, slog hun det hen. Så kom dagen,
hvor Gudrun ringede og sagde: ”Han er død, kommer du?”
Hun lukkede mig ind, før jeg fik ringet på, og hun viste mig direkte ind i soveværelset, hvor Gunner
lå fuldt påklædt på ægtesengen. Ånden havde forladt ham, det var til at se.
Jeg sagde et Fadervor og lyste velsignelsen, som Gudrun mumlede med på, hvorefter hun fremsagde
et vers fra salme 561 i salmebogen ”Jeg kender et land”:
O himmelske navn,
som åbner for vores din hellige favn,
så Ånden, usmittet, kan røre ved støv
og levendegøre det visnede løv!
O, lad mig nedknæle så dybt i mit ler,
at Gud mig kun ser!
Det var et vers, hun ofte vendte tilbage til, når vi havde talt sammen om andet og mere end vind og
vejr, mens vi sad og ventede på kommunen. Det er, når Grundtvig er bedst, hvad jeg da også har
måttet indrømme hende. Også derfor bringes det her.
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”Nu har jeg døbt, nu skal jeg begrave” lød det stille, mens hun tog min arm og førte mig ind i
dagligstuen og gjorde tegn til, at jeg skulle sætte mig i den magelige stol. Der kom Fad nr. 6 på bordet
sammen med to glas hentet i skabet med glaslågerne.
”Det var Gunners bedste sherry, Fad nr. 6, kender du den? Ja selvfølgelig kender du den.” Hun så på
mig og smilede. ”De studenter, vi havde med til vores lille hus i Sverige, drak alle Fad nr. 6. Det var
Gunners studenter fra læreanstalten, må du forstå. Han var lærer, og han roede os ud på søen om
natten, og vi smed tøjet og sprang i vandet. Vi var unge dengang, det var dejlige tider.”
Det var mange år siden, jeg havde drukket Fad nr. 6. Nu står det almindeligvis på stærkere sager,
men gensynet var nu ikke dårligt.
Efter tredje glas brød jeg ind i de svenske erindringer og fik spurgt: - Hvad mente du med det du
sagde, at nu har jeg døbt, nu skal jeg begrave?
Gudrun gik hen til døren ind til soveværelset og stod stille et øjeblik, som var der noget, hun skulle
have klaret, men så vendte hun tilbage til sin stol.
”Som barn boede jeg i Jylland ude på landet nede syd for Kongeåen. Her var marker og skove, men
også mange moser og kær, og hvor mosekoner arbejdede med bryg og sager og holdt styr på trolde
og hekse. Troede vi. Hun fortalte, som var det et eventyr, mens hun skævede hen til døren ind til
sovekammeret, og fortsatte.
Det var en Sankt Hans aften, hvor der var lagt et trylleslør af mosebryg og trolderi over landet, sådan
en aften, hvor frøerne kvækkede højt og lystigt.
Sådan en aften havde jeg fået sløjfe i håret og fin kjole på, og var sammen med min far og mor og
min lille søster på vej ud til Sankt Hans-festen ude på den lille høj ved skoven. Mens vi gik gennem
det våde græs hørte jeg min far sige ”Det er sådan en aften alt troldtøjet lugter kristenblod, og hvor
man skal vare sig for, hvor man går!”
”Hvad mener du?” spurgte min mor. ”Hvad er det, du siger?”
Min far lo bare en smule og svarede noget om, at overtroen stadig var stor der på egnen og stadig
levede, som den havde gjort i hundrede år, og selv om alle på egnen var døbt og gik i kirke, så var
der også andre kræfter, som styrede deres liv og tro, og at det var farligt ikke at være døbt, for så
blev man hængt ud, og der blev sladret.
Jeg så på min lille søster, som ikke kunne klare spadsereturen på de små ben og derfor var kommet
op på armen.
Du må forstå, præst. Min far var skolelærer og ateist og holdt mere af den store og lille tabel end af
salmevers og katekismus, og derfor var min lillesøster ikke blevet døbt.
Jeg vidste ikke, hvad det var at være ateist, men min far havde ikke ladet min lillesøster døbe. Det
kunne vente, mente han, så jeg mente at ateister nok var nogen, der ventede på en eller anden
måde.
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Jeg sad sammen med min lillesøster på et tæppe på jorden og så på alt det, der skete omkring os.
De kendte ikke verden igen. Og allerværst var den angst, som jeg følte for, hvad der kunne ske med
min lillesøster på vejen hjem gennem mosebryg og mørke. Min udøbte lillesøster var i den
allerstørste fare, følte jeg. Noget måtte der gøres! Jeg tog en flaske sodavand, som lå i en lille kurv,
der stod ved siden af, tog kapslen af og hældte lidt sodavand op i hånden og lod det sive ned over
min lillesøsters hår, hvorfra det løb over kinden og blev til en plet på den hvide kjolekrave. Jeg gjorde
det tre gange, mens jeg sagde: ”Lillesøster, jeg døber dig i Vores Herres navn og Jesus’es navn og
Heldigåndens navn!” sådan som vi plejede at døbe vores dukker.”
Gudrun stoppede op og skænkede i, og vi skålede.
”Næste dag, det var en søndag, gik jeg ind til min far og fortalte, hvad der var sket Sankt Hans aften
ude ved bålet. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg fortalte det til min far, men jeg mente, det var vigtigt, nu
far havde sagt, at det kunne vente. Nu behøvede det så ikke at vente længere!
Far så på mig og så så ud af vinduet, som om han ville tale med nogen derude. Derefter var han tavs
meget længe. Det så ud som om, han tænkte alle de store tabeller igennem og ville tage de små
bagfra, men så tog han mig ved hånden, tog sin hat på og sammen gik vi hen til præsten.
”Er det sandt mit barn?” spurgte præsten med langsom stemme og holdt mig under hagen sådan.”
Gudrun viste hvordan.
”Jeg kan endnu mærke, hvordan hans hånd lugtede af tobak og hvor væmmelig kolde, jeg mærkede
hans fingre. Han stirrede på mig og spurgte: ”Er det sandt, det din far fortæller, at du har døbt din
lillesøster i sodavand og Vor Herres navn?”
Præsten svedte, så han måtte tørre sig over panden. Det dryppede fra han næse, som han tørrede
med sit ærme. Han slap mig med et suk og rejste sig og gik frem og tilbage på gulvet, mens han
mumlede uforståelige ting. Noget om at lade de små børn, og himmeriget er deres, og krænkelse af
sakramenter og noget andet, som jeg ikke kunne høre.
”Vi må til biskoppen!” sagde han efter langs tids mumlen og vandren frem og tilbage på tæppet. ”Vi
må til biskoppen!”
Og så drog vi af i samlet flok til biskoppen. Biskoppen så streng ud, men smilede. Biskoppen stillede
sig i den åbne havedør og så ud i haven og syntes at tale med nogen derude. ”En dåb er en dåb! Er
det ikke sådan?” spurgte præsten og så skiftevis på mig og på biskoppen.
Biskoppen vendte tilbage til stuen, hvor uret tikkede, og fuglen henne i buret skiftevis lagde hovedet
til den ene side og så til den anden side.
”Det skete Sankt Hans Aften!” sagde biskoppen langsomt og eftertænksomt.
Det var ikke noget spørgsmål, og det var ikke rettet til nogen i stuen. Det var noget, han sagde, som
talte han til nogen et helt andet sted.
Jeg tænkte på, om Gud var ude i haven og havde hørt det hele.
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”Og vi holder Sankt Hans aften til minde om Johannes Døber” fortsatte biskoppen. ”Johannes Døber,
som døbte Kristus Jesus, vor Herre og Mester, i Jordanfloden. Og Gud sendte Helligånden som en
due ned over Jesus, og det lød fra himlen: ”Denne er min søn, jeg har født dig i dag!” Skulle vi så,
hans skabninger her på jorden, nægte, at en dåb har fundet sted, når Gud Fader er blevet kaldt til
Sankt Hans-fest med bål og sodavand ude ved skoven!”
Det var vist nok sådan noget han sagde, sådan husker jeg det, mon ikke det kan passe? Og jeg tror
nok, han endte med at sige at ”En dåb er en dåb! Det siger det almindelige præstedømme!”
Min lillesøster fik en dåbsattest underskrevet af biskoppen og præsten fra kirkeministeriet.”
Gudrun sad tavs i stolen og så ud af det regnvåde vindue. ”Du må tro mig, hvert ord er sandt, præst.”
”Hvad sagde din far til den historie?” spurgte jeg, men fik aldrig noget svar, for bedemanden ringede
på døren, og Gudrun rejste sig med et suk.
”Kom så,” sagde hun og gik ud i entréen og lukkede bedemanden ind.
Jeg begravede Gunner, men tabte siden kontakten til Gudrun. Hun flyttede til datteren, jeg husker
ikke hvor.

Og så er der alle de andre, som kom i kirken, og som jeg fik den ære at udlægge teksten for. Jeg
gjorde det så godt, jeg kunne, og jeg håber, det var nok!
Men Rudolf, hvordan gik det Rudolf? Han boede en tid på plejehjemmet i Saxogade, som hed
Plejebo, og han var glad for opholdet der. På et tidspunkt dukkede der nogle grimme historier op,
som handlede om en række dødsfald, man fandt uforklarlige, og der opstod en mistanke om
uregelmæssigheder for ikke at sige om drab på flere af plejehjemmets beboere.
En dag ringede man fra Rigshospitalet og meddelte mig, at Rudolf var indlagt med en svær
hjerneblødning, og at det nok kun var kort tid, han havde tilbage. Han var uden bevidsthed, da jeg
nåede frem, og han døde få dage senere.
Jeg begravede Rudolf fra Sct. Andreas Kirke, og han ligger nu på Vestre kirkegård.
Plejecentret Plejebo er et plejehjem som tidligere lå i Saxogade på Vesterbro i København.
Plejehjemmet blev indviet i 1977 og blev landskendt, da en 32-årig plejehjemsassistent i 1997 blev
sigtet for at have ydet aktiv dødshjælp til 22 af hjemmets beboere og samtidig have bedraget de
samme beboere for 629.000 kr. Sagen blev kaldt Danmarkshistoriens største mordsag, men endte
med et nederlag til politi- og anklagemyndigheden.
Statsadvokaten frafaldt nemlig alle sigtelser mod plejehjemsassistenten efter to år. Hun fik 700.000
kr. i erstatning af staten. Tilbage stod dog stadig, at der havde været rod i medicinhåndteringen på
stedet.
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Børs
Han kom hos mig igennem flere år, ja vel igennem alle årene. Til tider ofte, ja næsten hver dag, til
andre tider kunne der gå en måned eller mere, men så dukkede han op igen, og vi fortsatte
samtalen, der hvor vi havde sluttet den sidst. Men det er nu nok rigtigere at sige, at han fortsatte
med at fortælle sin historie om Børs.
Politiet havde givet ham navnet Børs, fordi han altid handlede med et eller andet, ulovligt. Han
havde altid noget på lager af det der.
Jeg havde aftalt med ham, at jeg måtte optage på en diktafon, hvad han fortalte, så kunne han i
øvrigt selv senere bestemme, hvad der skulle være at høre på båndet.
Han var ikke nogen grim dreng, bare absolut kriminel. Kriminalitet af forskellig slags var det normale.
Da vi havde besluttet, at han skulle fortælle om sig selv, blev han lidt højtidelig, og så kom det ellers
usammenhængende og søgende.
Det følgende er et udpluk af en lang række beskrivelser af tyverier og ting der er værre end det.
Konflikter, der ender i vold og fængselsophold og flugt under dramatiske forhold. Alt det kender vi
blandt andet fra medieverdenens underholdningstilbud, så her nøjes vi med få beskrivelser af
miljøet.
Vi gir Børs ordet:
”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte det her, men det hele skulle sådan set være en historie om
mig selv og mit liv og min families liv, som er baseret på fortællinger fra min mor og min mormor og
den baggrund, jeg har selv for at være kriminel.
Min mormor var luder, født i 1902. Dengang var København ikke så stor, som den er i dag. Trianglen
lå på bøhlandet, og der var stadig det, der hed Nørreport, Vesterport og Østerport som bygrænser
til København, hvad man kan se på gamle bykort og så noget.
Men, ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvordan hvor jeg skal starte.
Undskyld mit banderi.
Jeg har siddet 12 år i spjældet, og det her er faktisk en afhandling, jeg godt vil fortælle for at forklare
andre, hvad de ikke skal gøre i hvert fald for at holde sig ude af spjældet, eller hvad de skal gøre for
ikke at ryge i spjældet.
Undskyld fortalelsen.
Jeg er lidt rundt på gulvet, for jeg har ikke prøvet det her før. Det er lidt nyt for mig. Jeg holder lige
en pause og tænker mig lidt om.
Frihedskæmperne kom og ville tage hende (mormor) fordi hun gik i seng med tyske nazister.
Men ud af klædeskabet kom der pludselig en hel familie jøder. De turde ikke, før de hørte de der
frihedskæmpere, der kom op.
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De kom frem, ellers var hun blevet klippet skaldet og sat på en bænk og brændemærket med
hagekors og alt det der.
Men hun gjorde det mere for at gøre sin lejlighed sikker, for hun havde en ti-værelses lejlighed.
De var otte brødre og to søstre, den ene blev bortadopteret og alle min mors brødre, de er døde. Ja
de sådan set røg ind og ud af spjældet
Min mormors familie kendte jeg ikke noget til - andet end hvad hun har fortalt mig.
Altså hendes far var sådan en indbrudstyv, men det var jo lettere dengang, der var jo ikke de der
alarmer og så noget.
Min mor var flygtet ud af Danmark (til Norge), da hun blev gravid med min far, eller da de skulle
have mig. Hun var blevet gift med kongebrev i 55 og var separeret fra min storebror eller min
halvbrors far, han var sømand, og så var min fader altså næste mand på tapetet. Det var hans
kammerat sådan set, der var taget afsted ud, så det var hans dame, han overtog. Men han var helt
pjattet med min mor, han prøvede at køre en Nimbus op på fjerde sal med sidevogn inde i en
opgang.
Han var en pragtfuld fyr. Skæg og ballade altid indtil han døde. Men så fik min far AIDS, og så døde
han to år efter!”
- Hvorfor flyttede din mor til Norge?
”Det var simpelthen den danske stat, altså hun var under myndighedsalderen, hun var under tyve
år eller sådan noget, under tyve år, da hun blev gravid med mig. Dengang da tog de simpelthen
børnene eller også, der var ikke alt det der aborter og alt det der dengang, jeg syntes egentlig, at
det er forkert, men. Jeg er født i Oslo i 56.”
- Flyttede din far med?
”Ja ja. Altså min far og hans bror Polle og så Birgit, og så startede de et dansk bageri deroppe.”
- Var din far bager?
”Nej, men min mor er uddannet smørrebrødsjomfru. Hvad den kvinde ikke kan gøre, det er utroligt,
maler og....hun kan simpelt hen alt. Hun har aldrig...jo, lidt kriminel har hun været. Hun kan godt
finde på at tage en porre uden for en grønthandler og sådan. Og så havde hun det, at jeg havde
mange onkler.
Men de flyttede til Oslo og lavede en bagerforretning. Ja, et dansk bageri, og min far startede som
bogsælger, for altså ligesom at køre noget op.
Men Birgits mand og min far de drak altså det der bageri - og Polle! Birgit det er min fars storesøster.
De er syv. De to af dem er halvsøstre, Birgit og Inger. De er de ældste, og så kommer min far, og den
yngste det er så Polle. Han var ikke andet end atten år, da jeg blev født, og det samme var min mors
yngste bror, Jan, som også desværre er død, men som senere blev min bedste kammerat, som jeg
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har lavet de fleste af de numre, jeg har lavet, sammen med, min mors yngste bror. Ham lavede jeg
mange numre med.
Han var atten år dér i seksoghalvtreds, da jeg blev født.
Han blev gift i Israel med en kvinde, hvis forældre har skænket København det der Planetarium, men
han ville ikke have, at de skulle leve af deres penge, så han skulle nok selv lave dem. Lige efter min
fødsel, da lavede han så sit første røveri, som attenårig, og dengang var han den yngste røver i
Danmark, bankrøver.”
- Blev det opdaget?
”Ja, ja, han kom til at sidde i Horsens Tugt- og Forbedringshus. Arrest- og Forbedringshus hed det
dengang. Og da prøvede min mor at lave nogen numre med sin anden bror, altså Jans rigtige bror.
Han hed Husted Madsen.
Man skal forstå det her, det er lidt svært.
Min mormor havde syv børn med seks forskellige mænd, og der er kun de to af dem, der er
helsøskende, resten det er halvsøskende.
Min mor er født Leonora xxx. Bente Leonora Christine xxx og den ældste af hendes brødre, den
ældste af min mormors sønner, er født Hansen, og den næstældste er Helge. Murer-Helge blev han
kaldt i visse kredse. Den anden blev kaldt Cap Horn. Han gik mere på landevejene og sådan noget,
og han havde en dagløn, der var dobbelt så stor som en arbejdsmand, han fik ni øre der og to øre
her, det blev mange penge på en dag, og han sparede. Jeg kan ikke sige årstallet, men han er også
lige død. Han blev nogen og tres år, og Jan han blev femogfyrre, så der er lige femten år imellem
den ældste og den yngste.
Min mor blir otteogtres.
Jan kom i Horsens, og da han så kom ud, da havde min søster prøvet at få hende der milliøsen til og
falde for Finn hans helbror, men han var blevet syg i hovedet. Han havde haft malaria, fordi han
meldte sig til fremmedlegionen, altså stak af fra Vestre Fængsel og tog til Frankrig og meldte sig ind
i Fremmedlegionen. Der var han i tre år, så blev han sendt til Danmark på grund af, at han fik malaria,
men ham og så to andre danskere, de røvede altså lige pengetransporten inden de tog afsted, det
vil sige Finn havde pengene med hjem i sin taske, og så kom de to andre. De stak af fra legionen og
dukkede op i København, og så delte de byttet, og det var ret mange penge.
Han kom til at afsone de der to år. Det var sådan set ikke ham, der havde lavet det, det var hans
storebror Erik Grev Horn. Hvorfor han blev kaldt Grev Horn, det siger sig selv. Sådan en høgenæse,
eller romernæse eller.
De tømte pengetransporten, altså de der lønninger til legionærerne. De lagde sig i baghold i andre
uniformer, vietnamesiske, eller koreanske, for dengang her var det Koreakrigen, og så nakkede de
lige pengekassen. Og så blev han sendt hjem på grund af malaria.
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Han havde malaria, og han var syg. De undersøgte ikke hans bagage. Han kunne jo lige så godt være
blevet sendt til Frankrig, men det turde han ikke, fordi at komme hjem fra Fremmedlegionen med
så mange tusind franc, det var ret mange, det var næsten, ja det var i hvert fald en million i gamle
franc, og der ved jeg, at den ene af dem, der var med ham, har senere været dømt for vold af særlig
farlig karakter, røverier og narkohandel og alt muligt, men min onkel han blev syg af det oven i
hovedet. Han var faktisk en ener, altså han kunne ikke begå sig i det kriminelle miljø overhovedet,
da han kom hjem. På grund af det malaria, det var gået i hjernen på ham. Til sidst kunne min mor
ikke engang have forbindelse med ham.
Min mormor hun døde som, ja det er ti år siden, elleve måske, men hun har ikke mærket noget, hun
sov lige ind, men da hun blev tres, da sagde hun: Nu gider jeg ikke mere, nu går jeg i seng, og der
bliver jeg liggende. Det blev hun sådan set, lige til den dag hun døde. På nær hendes halvfjerds års
fødselsdag.
Hun boede i noget der hedder Voldbro lige op og ned ad Christiania. Og mig og Jan vi havde været
oppe og holde hendes halvfjerds års fødselsdag sammen med Poul Nash, det er faren til ham der
kunstneren Nash, der gik rundt og lavede de der happenings i tresserne med at smide kinesere ned
i Folketingssalen. Nu kan jeg ikke huske, hvad sønnen hedder.
På hendes 75-års fødselsdag, da politiet kom, sagde hun: ”En knægt som dig skal ikke fortælle mig,
hvad jeg må, og hvad jeg ikke må”, og så afsted med hende, men så tog vi hende med hjem igen og
sagde, nu må du holde op med det der med at smide BHen i hvert fald, fordi du er 74.
Manden under hendes seng var Poul Nash.
Vi tog jo selvfølgelig inde fra Christiania over i hendes lejlighed for at se, hvem det var, hun havde
svinebundet der inde under sengen. Der lå Poul Nash med en klud i munden med tæpper godt
svinebundet, som man ser det på en tegnefilm helt rullet ind i et ordentligt tovværk. Vi måtte
simpelthen skære ham fri, for vi kunne ikke løse alle de der knuder. Jeg ved ikke, hvor mange meter
tov, hun har brugt - alt hvad hun havde fundet.
Men hun havde ligget og sovet, og så var hun vågnet op og havde set den her mand sidde i stolen,
og så havde hun tænkt, hvad fanden laver han, og så havde han fået et gok i nødden og ned på
gulvet og så svinebundet.
Det lavede vi skæg med i mange år.
Da hun lagde sig i seng, tænkte min mor ikke, at hun ville leve i ti år, så hun gik rundt og skrev på de
forskellige billeder "tilhører Bente" når hun er død. Når man har Sikker Hansen-tegninger, som min
mormor havde fået af Sikker Hansen, skulle sådan nogen ting have været solgt.
Min mormor havde været prostitueret. Inde i den indre by havde hun en lille lejlighed og så havde
hun den der store lejlighed ude på Enghave plads samtidig.”
- Var din mormor født her i København?
”Det ved jeg faktisk ikke.”

174

- Men familien kommer ikke her fra København?
”De kommer fra Jylland af.
Min mormor sagde noget om, at førhen i rigtig gamle dage, da levede så nogen som Jens Langkniv,
og hvad de ellers hed, i skovene ovre i Jylland og overfaldt de der rige bønder og herremænd, ikke
så meget bønderne mere herremænd og så nogen. Stjal deres penge og stjal dyr på gårdene, og vi
skulle stamme fra en gren af det der på min mors side, og på min fars side, der hedder vi Øvlie.
Jeg har fået slettet mit efternavn på grund af, at det ikke var så pænt, at det stod i Herning Folkeblad,
at jeg sad for røveri. Jeg havde været kendt hos politiet siden jeg var syv år, da jeg blev anholdt
første gang for indbrud i en møbelbutik.”
Nu må det være nok med den snak om at være kriminel, men der er adskilligt mere på båndene. Nu
blot en historie til afslutning.
Børs havde fået tre måneder for forsøg på mordbrand. Det var noget med en pige, der havde svigtet
ham og nu befandt sig hos den nye kæreste i en lejlighed i Studsgårdsgade bag en lukket dør. Hun
ville ikke lukke op på trods af ihærdig ringen på klokken. I sin vrede samlede han en bunke papir og
et par gulvmåtter foran entredøren og satte ild til det. Det blev til et lille bål, hvor flammerne
slikkede op ad døren.
Politiet kom, før Børs var forsvundet, og det blev til en dom på tre måneder i Statsfængslet i Søndre
Omme for mordbrand. Det kendte han godt, Statsfængslet i Søndre Omme, der havde han været
før, og han kendte hele turen, og havde det dårligt med et gensyn lige nu, hvor han havde været på
fri fod i adskillige måneder.
Han kom og sad og sagde ingenting i et par dage, før han skulle stille til afsoning. Men til sidst kom
han ud med sproget:
”Det er ikke det at gå ind ad porten og sige hej til dem man kender og de andre. Og man har det
sådan set godt derovre, men jeg ved, at når der er gået en måned, går den ikke længere, så må jeg
ud. Hjem til København, men jeg har ingen penge, så jeg røver en tankstation, og så går hele
historien forfra, og jeg er tilbage med en ekstra straf.”
Jeg lagde trehundrede kroner i en kuvert og gav ham den med ordene: - Nu gemmer du den, og når
du er ved at stikke af derovre fra, så tager du kuverten frem og lader tankstationen passe sig selv og
går ned og tager toget, men jeg vil selvfølgelig helst have kuverten tilbage og pengene.
Tre måneder senere kom han en dag med store flotte skridt ind på kontoret og gav mig kuverten.
”Jeg klarede den!” sagde han stolt og lagde kuverten på bordet. ”Jeg klarede den!”
Børs kom og gik som sagt igennem flere år, og han lærte mig meget om det at være kriminel. Hvem
man mener, man er, og hvordan man tænker om samfundet, om de andre. Om retfærdighed og
skyld og straf. På et tidspunkt blev han, vist nok ved en fejltagelse, skudt i maven med en kraftig
revolver på et værtshus i det indre København. Han overlevede mirakuløst, og det lykkedes ham at
forlade hospitalet, før politiet dukkede op.
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Præstekjolen
Mange har søgt at komme præstekjolen til livs af den ene eller den anden grund. Den er for varm,
den er for gammel, den er uklædelig, den er ufiks, den er ikke moderne, den er tung og trist, ja der
gives ingen ende på argumenterne for at afskaffe denne mærkelige kjole, som stadig er i brug som
embedsdragt for folkekirkens præster. Få andre i det danske samfund bærer embedsdragt, heraf
nogle kun ved festlige lejligheder, men for præster er det arbejdstøj, med pligt til at bære.
Det er ikke en uniform, som skal indgyde respekt og demonstrere magt, det er blot en gammel
borgerdragt, som man ikke har kunnet bekvemme sig til at afskaffe eller modernisere uvist af hvilken
grund.
Oprindelig er det nok Luthers skyld, eftersom han mente, at præsten skulle bære en almindelig
mandsdragt under gudstjenesten.
Dette lutherske synspunkt kunne man godt påberåbe sig i dag, men undskyld mig, jeg ville ikke bryde
mig om at møde op til en sommergudstjeneste og gå for alteret i rødternet sommerhabit, selv om
landliggerne var mødt op til højmesse i shorts og T-shirts.
Til hverdag går man i mørkt tøj, med mindre man har specielt arbejdstøj. Sådan var det til en vis
grad på reformationens tid omkring 1500, og sådan er det til en vis grad i dag. Tænkt bare på
forretningsverdenens mørkklædte mænd. De signalerer ikke fest men alvorligt arbejde.
Ved reformationen afskaffede man i den evangeliske lutherske kirke den korkåbe (pluviale), som
præsten bar, når han forrettede kirkelige handlinger som ikke var en del af messen, for eksempel
ved dåb, begravelse og prædiken.
Når han ikke længere stod med korkåbe på, ja så måtte han prædike i det dagligdags tøj, som nu
engang var daglig dragt for borgerskabets mænd. Derved opstod den præstekjole, som vi kender i
dag. Det vil sige, at den sorte kjole og den hvide pibekrave var datidens mandsdragt i borgerskabet
og med ganske få ændringer har den holdt sig som ornat for præster i folkekirken.
Jeg stod en efterårsdag uden for det økumeniske center i Torre del Mar i Andalusien og talte med
en kær kollega, en forhenværende sømandspræst m.m., da dagens fungerende præst i ornat kom
hen til os og med sin fremstrakte hånd pegede på kollegaen, mens hun sagde: du skal lukke dine
bukser. Se, havde kollegaen været iført præstekjole, var det aldrig blevet opdaget!
Også en dag i sommervarmen foretrækker jeg præstekjolen, som isolerer mod både kulde og varme.
Den er syet specielt til den præst, der skal bære den, og har, bevares, kostet en rasende masse
penge, som selvfølgelig kunne have været sparet, hvis man var gået over til en hvid
”laboratoriekittel” efter svensk model, eventuelt med rødt bælte.
Næh, jeg agter min præstekjole så højt, at det skal være min sidste dragt, når jeg skal herfra, og
indtil da vil jeg altid bære den med stolthed, når lejlighed byder sig som vidnesbyrd om, at jeg har
været i embede. Meget kan ske her i livet. Hæder og ære kan komme, og stoltheden kan få én til at
knejse, ganske som ulykken kan ramme, og ydmygheden slå en til jorden, retfærdigt eller uforskyldt,
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men værst af alt det, der kunne ramme én her på jord, var dog det forfærdelige at blive fradømt
kjole og krave.
At man til sin tid måtte stå foran sin skaber, og at han med undren i stemmen ville spørge, så det
kunne høres vidt omkring: ”Hvor er din kjole og din krave?” Og man så måtte svare: ”Jeg var dem
ikke værdig, man tog dem fra mig!”
At rejse sig derfra kræver mere end bøn og faste.
Jeg havde engang en begravelse at forrette på Solbjerg Kirkegårds, men skæbnen havde samme dag
givet mig opgaver, eller hvem det nu var, der var så gavmild, at jeg var kommet bagefter, og pludselig
var tiden knap. ”Nu skal du køre!” sagde kordegnen til mig en smule strengt, ”ellers kommer du for
sent”. Lisbeth, som jeg holdt meget af, kunne være afgjort og bestemt og lidt håndfast, når
messehaglen skulle på før nadveren, lidt som når vi i Gardehusarregimentets trompeterkorps
sadlede op.
Nåh.
Jeg greb præstekjolen, som den hang der på bøjle inde i skabet på præsteværelset og nåede til
kirkegården og kapellet, uden at færdselspolitiet opdagede det.
Da jeg søgte at iføre mig præstekjolen, opdagede jeg, at det var kollegaens præstekjole, jeg havde
fået med mig på grund af mit hastværk.
Det var nok gået, hvis ikke det var fordi, kollegaen var usædvanlig høj næsten de to meter, og jeg
rakte ikke længere end der lidt op i slutningen af tresserne. Der var omkring 30 centimeters forskel
på os i højden og tilsvarende afvigelser på ærmernes længde.
Kjolen hang på mig, hang på mig, hang på mig på det mest forfærdelige, og kun skrædderne fra
kejserens nye klæder kunne, om de var mødt op med deres store sakse, have hjulpet mig i min nød.
Jeg gik ud til de sorte, en ikke rigtig høflig betegnelse, som sigtede på de betjente, der tog imod folk
og til hvem, man afleverede blomster med påhæftede kondolencekort. Jeg mente at have set, at de
lagde de mange knappenåle, der blev brugt til at holde kortene fast til buketterne, at de
almindeligvis blev lagt i en lille æske for derefter, ja jeg kendte ikke deres videre skæbne.
I min nød fik jeg fremstammet: ”Hvor er æsken, hvor er æsken?”
”Hvilken æske?” spurgte en af de sorte.
”Ja den med knappenåle, hvor er knappenålene?”
Jeg greb den lille blikæske og bortførte den uden at få lov, og jeg hæftede kjole og ærmer op som
var jeg førstedame hos fru Schmidt, som under besættelsen syede tøj om og brugte knappenåle en
masse. ”OMFORANDRINGER UDFØRES!” stod der på skiltet i hendes vindue.
Med stor forsigtighed trådte jeg frem for de sørgende, som nok i løbet af bisættelsen tænkte om
den meget mærkelige præst med de forunderlige bevægelser, at han da også snart måtte ligge i sin
grav, sådan som han gik på nåle. Hvad mon der stak ham?
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Spadsereturen efter rustvognen de få hundrede meter ud til graven var ubeskriveligt vanskelig. Jeg
følte bogstavelig, at jeg var ved at gå op i sømmene, og balancegangen på de fremlagte brædder
hen til graven var et mareridt. Til mit store held kunne jeg køre tilbage med rustvognen, men ikke
uden at det stak her og der. Efter denne oplevelse bruger jeg ikke længere betegnelsen ”De sorte”.
Kamma spurgte mig engang til et menighedsrådsmøde i Spanien i Den danske kirke øst for Málaga,
hvorfor jeg skulle stå der i den kedelige sorte dragt sammen med de andre præster fra de andre
kirker, som stod der i deres hvide dragter, der for mig at se mest lignede laboratoriekitler. Hvorfor
jeg ikke havde noget mere festligt at tage på? Jeg sendte en venlig tanke til min trettentusinde
kroners præstekjole, som jeg var meget stolt over at måtte bære, og som var god sommer som
vinter, og som skjulte en mangfoldighed af synder. Det blev vi ikke enige om, Kamma og jeg. Heller
ikke det!

Málagas biskop til venstre
Kun én gang følte jeg mig fanget i min præstekjole, og det var, da Biskoppen i Málaga, Mons. Jesus
Catalá, obispo de Málaga, havde indbudt præster fra diverse nationale kirker til en økumenisk
aftenmesse i Katedralen i Málaga. Vi sad vel tyve præster fra forskellige nationer og kirker oppe i
koret med front imod den fuldt besatte katedral. Jeg var blevet placeret ved siden af biskoppen,
som nu havde rejst sig og stod foran mikrofonen og var begyndt at holde sin prædiken, som han
havde stående på nogle A-4 ark. Pludselig viskede Satan mig i øret, for han var også med i katedralen:
”Hvor er din mobil? Ved du, hvor du har din mobil?” Jeg blev stiv af skræk. For jo, jeg vidste godt,
hvor min mobil befandt sig. Den lå nede i min højre bukselomme, og jeg havde glemt at slukke den.
Jeg prøvede, om jeg kunne nå den gennem præstekjolens lomme, men alt var forgæves, og i øvrigt
havde det foruroliget fader Anton fra Tyskland, som sad ved siden af mig, at jeg sad så uroligt.
Biskoppen vendte blad, og jeg så, at der var en hel side tekst tilbage, før han kunne sige amen. Inden
da kunne jeg skamfuldt være bortvist fra det gode selskab, hvis min mobil tog til at ringe midt i
biskoppens prædiken, og jeg måtte rejse mig og hive op i kjolen for at komme ned i bukselommen
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for at standse opringningen, som sikkert drejede sig om, hvorvidt jeg ville have et abonnement på
Jyllandsposten. Jeg svedte angstens sved og skyndte mig, efter at have klædt om, hen i bussen, som
skulle køre os tilbage til Torre del Mare, hvor vores biler stod parkeret. Under hjemturen fik jeg til
stor morskab fortalt alle i bussen om min ”muntre” oplevelse med mobilen i katedralen! Den historie
morede man sig meget over. De skulle bare vide!

Vandrer mod Lyset
Efter at være vendt tilbage fra det mislykkede museumseventyr i Jylland, tiltrådte jeg i foråret 1993
embedet i Sct. Andreas Kirke. Vi havde lejet et hus ved Haslev af Bregentved Slot. På vej i bil fra
Freerslev hørte jeg til min store forbavselse over bilradioen, at Professor Johannes Aagaard i Århus
rettede en meget stærk anklage mod Sct. Andreas Kirkes menighedsråd for at huse medlemmer af
Scientology, som var professorens yndlingsvildt.
Det havde da også sin rigtighed, idet der blandt de nyvalgte medlemmer af rådet var to personer,
som havde haft og for den enes vedkommende, mente jeg, også stadig havde tilknytning til
Scientology.
Andre, som også lod høre fra sig, var en del af den trykte presse, der udpegede Sct. Andreas Kirke
som stedet for udbredelse af læren om reinkarnation, som vi efter sigende ønskede indført som et
legitimt element i kristendommen. Andre mente, at der i menighedsrådet nu sad personer som
bekendte sig til den nyreligiøse bevægelse ”Vandrer mod Lyset”, der som bekendt bygger på en
ganske anden åbenbaring end kristendommen modtaget af Johanne Agerskov (1873-1946) og
nedskrevet og udgivet 1920 af hendes mand Michael Agerskov (1870-1933).
Jeg var blevet advaret, orienteret, om sagen af Domprovst Arne Bugge, som så på forholdene i Sct.
Andreas Kirke med stor alvor, sådan som problemerne var vokset igennem de seneste år, og som
nu, efter det sidste menighedsrådsvalg med kirketjenerens indtræden i rådet og professor Aagaards
senere indblanding, var blevet en ganske ubehagelig sag, som nu, kunne jeg sikkert forstå, måtte
løses, men kun kunne gøres af den nye sognepræst, der tilfældigvis var mig, som lige nu sad i
domprovstens hårde sofa og lyttede.
Efter mødet med den meget alvorlige domprovst på hans kontor ringede jeg til Marie og satte hende
ind i, hvad jeg vidste om sagen.
For at undgå senere ubehageligheder hjemme, lagde jeg ikke skjul på, at jeg havde en klar
fornemmelse af, at vi kunne løbe ind i vanskeligheder, og at vi i det her job måtte forvente
ubehageligheder, hvis det gik galt! Hvad det så betød.
Jeg spurgte med en vis usikkerhed, om hun ville være med til at tage en tur endnu en gang i
vanskeligt terræn?
Og det endte det så med!
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Virkeligheden meldte sig hurtigere end ventet.
Skønt jeg troede, at jeg var forberedt, kom det alligevel overraskende, da menighedsrådsformanden
ved kaffebordet efter gudstjenesten med selvbevidst mine besteg talerstolen og klart og tydeligt
forkyndte, at alle hellere havde set en anden som præst i dette embede, og at alle i dette tilfælde
betød næsten hele menigheden og især alle lægerne på Kommunehospitalet, som skriftligt havde
givet til kende, at de ønskede NN som kirkens nye præst.Den af alle ønskede omtalte præst havde
været hjælpepræst og vikar i embedet i Sct. Andreas i en periode og havde også haft sin gang på
hospitalet, men var ikke blevet indstillet af menighedsrådet til embedet.
Jeg indså senere, at nogle menighedsrådsmedlemmer havde båret sig taktisk klogt ad ved
afstemningen og var kommet helt uden om NN, og jeg er i dag ikke utilbøjelig til at mene, at det var
kirketjeneren, der have udtænkt planen. Han var dem ved flere lejligheder for snedig!
NN havde venner med indflydelse i gejstlige kredse, og snakken gik, jeg ved ikke hvor og hvordan
ordene lød, men en stor del af menigheden blev væk fra gudstjenesterne, men samledes i stedet på
en nærliggende restaurant, hvilket man ikke søgte at skjule for mig.
Jeg indrømmer gerne, at Vandrer mod Lyset var for mig fuldstændig ukendt land. Reinkarnation og
Scientology så godt som ligeledes. Jeg måtte studere lidt på de sager, men fandt det vanskeligt at
forstå deres tanker og at få deres tale placeret i mit teologiske univers, for selv om det næsten kunne
lyde grundtvigsk det med at vandre mod lyset, så var der ingen Grundtvig hjemme der.
Vandrer mod Lyset! betegnes af forlaget som en bog af "etisk, religiøs, filosofisk og videnskabelig
art", og er en nytolkning af kristendommens budskab.
Jesu lidelse og død på korset er udtryk for hans fiasko. Den ældste af de ældste, Ardor, Satan, giver
den korrekte gengivelse af det kristne evangelium.
Dogmet om jomfrufødslen afvises. De gammeltestamentlige skrifter og kirkens sakramenter afvises.
Jesu tale om fortabelse og helvede ligeledes. Dogmet om Jesu fysiske opstandelse afvises.
Aktuelt blev det et spørgsmål, om den åbenbaring vi finder i kristendommen er forenelig med den
åbenbaring, Vandrer mod Lyset bygger på, eller om der er tale om to forskellige ”religioner”.
Åbenbaringen i Islam er Koranen. Åbenbaringen i Jødedommen er Moseloven.
Kristendommens åbenbaring er Skabelsen, Kristus, Treenigheden, Genkomsten.
Således som Trosbekendelsen udtrykker denne åbenbaring gennem de forskellige led.
Men Vandrer mod Lyset var nedskrevet af Michael Agerskov (1870-1933), en mand hvis hustru
Johanne Agerskov (1873-1946) havde åbenbaret ham, hvad Gud havde at sige, og det var en ganske
anden sag.
Hvad angår de øvrige beskyldninger om reinkarnation og Scientology var det uinteressante
størrelser.
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Efter hvad jeg kunne konstatere, da jeg lidt efter lidt kom ind i sagerne, havde kirketjeneren ført sig
stærkt frem i Kristeligt Dagblad og andre steder, i artikler og læserbreve med kraftige angreb på
præsterne og deres falske tale. Deres forkyndelsesmonopol gav dem muligheder, som ikke stod til
rådighed for andre, som måtte sidde inde med større sandheder, som var dem åbenbaret og som
rummede den rigtige kristendom!
Efter sigende blev den kvindelige sognepræst ved Sct. Andreas Kirke særlig sigtet efter og også ramt
ved kirketjenerens virksomhed, hvorfor hun også til sidst tog sin afsked. Det hed sig, at jeg havde
drevet min kvindelige forgænger ud af embedet, men det var jo nok kirketjeneren, der drev sit spil,
og som havde en fortid som tilhænger af VML og havde talt sognepræsten imod i hendes
forkyndelse, og som nu var indtrådt i menighedsrådet ved det sidst afholdte valg.
Jeg fandt kirketjenerens virke i menighedsrådet upåklagelig, men konflikten var nu engang skabt.
Kirketjeneren havde fået tillagt, at han var en farlig mand, som havde fået plads i menighedsrådet
på falske papirer, og som Århusprofessoren i sin kamp mod Scientology nu så det som sin fornemste
opgave at fordrive - hjulpet af kredsen omkring den afgåede sognepræst, og stærkt hjulpet af
stedets i denne sag meget engagerede organist, der med sæde i menighedsrådet havde første
parket.
Kirketjeneren, der havde aflagt PO-eksamen som organist, havde før konflikten brød ud vikarieret
som organist, mens den faste organist opholdt sig i Sydafrika udsendt af sit firma som civilingeniør.
Kirketjeneren havde vundet stor anerkendelse som organist i den anførte periode og var en
glimrende orgelspiller, og det var mig altid en fornøjelse, når han trådte til ved orglet som vikar eller
som en hurtig løsning, når den faste organist havde glemt en kirkelig handling.
Årsagen til, at jeg var blevet del af dette problem skyldtes, at gældende lov gav en sognepræst
mulighed for, hvis det ved gendåb eller på anden vis blev konstateret, at et folkekirkemedlem havde
stillet sig uden for den danske folkekirkes bekendelse, at sognepræsten kunne meddele
vedkommende, at han eller hun ikke længere var medlem af den danske folkekirke.
Hidtil gældende bestemmelse om, at et medlem af Folkekirken ikke har valgret eller er valgbar til
menighedsråd, hvis den pågældende stiller sig i afgjort modsætning til Folkekirken ved åbenlyst at
fornægte kristentroen var nu udgået af valgloven. Det er (dog) fortsat en betingelse for valgret og
valgbarhed at den pågældende er medlem af folkekirken.
Valglovens §3 stk. 3-11, der omhandler tab af valgbarhed på grund af straf, er uddybet og
tydeliggjort.
Det nye var lov nr. 352 af juni 1991 om medlemskab af Folkekirken § 2 Stk. 2 og bekendtgørelse nr.
57, som siger, at medlemskabet ophører, såfremt et medlem slutter sig til et andet trossamfund
eller på anden måde, f.eks. ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for folkekirken.
Hele forløbet af denne sag, som gik over Landsretten med diverse afhøringer og videre til Højesteret
igen med afhøringer, og som løb over ti år og som førte til meget arbejde på stiftsplan og i sognet
kan studeres i UfR (Ugeskrift for Retsvæsen ONLINE U.2005.3346/2H).
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Pressen fulgte sagen tæt, som pressen gerne gør, når der er tale om kirkeligt balladestof, og sagen
her, som handlede om den spiritistiske nytænkning af kristendommens inderste elementer, og som
tilmed drejede sig om reinkarnation, var godt stof.
Der blev klaget over mig til biskoppen, for hvad jeg sagde offentligt, og hvordan jeg fik det sagt. Ofte
var mine udtalelser forsynet med et strejf af humor, som nu engang er min udtryksmåde.
Klager. Eksemplerne er legio så lad os nøjes med et.
Fru Inger-Lis, og så kan efternavnet være lige meget, skrev til biskop Erik Norman Svendsen med
kopi til domprovst Bugge en vred klageskrivelse dateret 24. september 1993. Heri stod der som
følger:
Jeg skriver til Dem, fordi jeg føler den nuværende sognepræst Mads-Bjørn Jørgensens
bagatellisering af et menighedsråds arbejde som en hån. Endvidere finder jeg det overordentlig
uheldigt, at en præst, der i en sådan grad nedvurderer et menighedsråds arbejde skal have
afgørende indflydelse på udfaldet af sagen om, hvorvidt personer, der tilhører bevægelsen ”Vandrer
mod Lyset” og Scientology, kan forblive Sct. Andreas Kirkes menighedsråd.
I Kristeligt Dagblad d. 2.9.93 skriver Mads-Bjørn Jørgensen bl.a.: ”Menighedsrådsmedlemmer
sørger for, at vi får flyttet lidt rundt på liturgien, og at der overhovedet bliver ansat præster”. Jeg
har selv to gange medvirket ved præstevalg, og jeg må sige, at der er forskel på hans og min
opfattelse af betydningen heraf. Som det er Biskoppen bekendt, sørger et menighedsråd ikke kun
for, ”at der bliver ansat præster” – de er med til at udpege dem, ganske vist efter belæring af biskop
og provst, men kan – som udtrykt i en pjece fra Kirkeministeriet – under visse forudsætninger alene
afgøre, hvem de vil have som præst. Ydermere, når et bispeembede bliver ledigt, er samtlige
menighedsråd i stiftet direkte med til at stemme om, hvem der skal efterfølge den afgående biskop.
Jeg føler mig derfor meget utryg ved, at et menighedsrådsmedlem tilhørende bevægelsen ”Vandrer
mod Lyset” – som har til hensigt ”at lade Tanker og Meddelelser i budskabet (formidlet af mediet
Johanne Agerskov fra den oversanselige verden) gennemtrænge og gennemsyre den danske
Folkekirke, som ved dette Arbejde sikkert, om end langsom, går sin Opløsning i Møde” – skal have
afgørende indflydelse på præstevalg og også deltage i valg af biskop. Overbeviste tilhængere af
bevægelsen ”Vandrer mod Lyset” og Scientology kan efter min mening ikke udføre det dem
betroede hverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke, fordi den loyalitet som svarer til
menighedsrådsløftet, ikke kan udvises af personer af en sådan observans.
Hvordan Mads-Bjørn Jørgensen kan mene, at de pågældende to menighedsrådsmedlemmer
”tjener folkekirken” (Kristeligt Dagblad d. 16.8.93), er mig en gåde. Jeg kan heller ikke tro, at den
måde MBJ omtaler overgangen til en ny liturgi, kan vinde genklang hos Biskoppen. Desuden finder
jeg MBJ’s udtryk ”kællingesnak” underlødigt.
Med venlig hilsen

Således var ordene fra en fortørnet dame, som under halve trusler søgte at tvinge biskoppen til at
dele hendes syn på præsten i Sct. Andreas Kirke. Og jeg måtte selvfølgelig svare:
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Jeg har i går fra Københavns biskop Erik Norman Svendsen modtaget kopi af brev af 24. september
1993 stilet til biskoppen med kopi til domprovst Arne Bugge.
Brevet er underskrevet af Dem og indeholder en beklagelse til biskoppen over mine udtalelser den
16. august og den 2. september i Kristeligt Dagblad.
Jeg bliver i klageskrivelsen karakteriseret som ”underlødig” og som en person, der nedvurderer
menighedsrådsarbejdet og hvis udtalelser om to navngivne menighedsrådsmedlemmer er en gåde.
Denne overordentlig voldsomme nedvurdering af min person og min embedsførelse har De ikke,
som stedfortræder i menighedsrådet, fundet anledning til at fremlægge for menighedsrådsformanden endsige til at informere mig om.
Det er ellers god tone i landet, at man i sådanne tilfælde orienterer de berørte parter bl. a. for at
undgå, at beklagelser får KARAKTER af bagtalelse. Også i henseende til gældende lovgivning er man
sikret ret til indsigt i forhold, der angår ens person og dekorum, hvilket takket være biskoppen også
er sket.
Jeg har ikke erfaret, at andre har læst mit indlæg af 2. september på den måde, De har læst det.
Humoren og ironien er af de fleste blevet taget som udtryk for en god debatform, der sigter mod at
undgå at angreb bliver sårende for dem de rammer.
Det siges at netop humor og ironi hører med til den danske folkekarakter, hvis der så i øvrigt findes
en sådan.
Hvad menighedsrådsarbejdet angår, så har mange års arbejde med mennesker i forskellige
forsamlinger og institutioner givet mig en stor respekt for det folkelige arbejde i alle dets
udformninger. Hertil kommer et demokratisk sindelag, der gør det til et samvittighedsspørgsmål for
mig at respektere lovligt valgte forsamlinger. Derfor sætter jeg også pris på samarbejdet med Sct.
Andreas Kirkes menighedsråd, som yder et godt arbejde for sognet og folkekirken.
Med venlig hilsen
Disse var ordene. Så kunne hun tygge lidt på dem. Jeg hørte ikke mere fra bemeldte dame.

Jeg sendte en del skrivelser til Biskop Erik Norman Svendsen til orientering om, hvad jeg foretog mig,
og hvordan sagen stod her på stedet. Biskoppen var jo min præst frem for nogen, og som sådan
måtte der være en slags fortrolighed. Derfor skrev jeg den 30. september 1993 via domprovst Arne
Bugge Vor Frue Provsti følgende brev til biskop Erik Norman Svendsen. Brevet fik under vejs
domprovstens påtegning. Brevet er påhæftet en gul seddel med følgende tekst (håndskrift): ”MBJ
med henblik på samtale med biskop + provst den 24. 11. 93”.
Biskop over Københavns Stift
Erik Norman Svendsen
Nørregade 11
1165 København K.
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Der har i de forløbne måneder fra forskellig side over for mig som sognepræst ved Sct. Andreas Kirke
været rejst krav om, at jeg skulle foranledige, at de to navngivne menighedsrådsmedlemmer
udtræder af menighedsrådet på grund af synspunkter om bl. a. reinkarnation, der skulle være
uforenelige med den Danske Folkekirkes opstandelseslære samt på grund af »medlemskab« af
Scientology. Da udelukkelse fra menighedsrådet kun kan finde sted, hvis vedkommende mister sin
valgbarhed eller undlader at opfylde sine pligter som medlem af rådet (lov nr. 587 om menighedsråd
§ 19 stk. 3) og da det ikke kan siges at have været tilfældet, og da det i øvrigt 3368 i givet tilfælde
måtte være en menighedsrådssag og ikke en præstesag, har kravet ikke kunne imødekommes.
Under henvisning til lov nr. 352 af 6. juni 1991 om medlemskab af folkekirken § 2 stk. 2 og videre i
bekendtgørelse nr. 57 om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken, har der endvidere været
rejst krav om, at jeg gjorde brug af den i ovenstående lov og bekendtgørelse hjemlede ret til at
indstille, at medlemskabet af Den danske folkekirke skal ophøre, fordi medlemmet »på (en eller)
anden måde . . . stiller sig uden for folkekirken«. Om ovenstående krav om ophør af medlemskab
har jeg nu og her at sige: Jeg har ikke, da jeg ikke finder, det er min opgave, vurderet de kirkeretlige
problemer vedrørende en bortvisning og det gennemførlige i en sådan bortvisningssag.
Jeg har i behandlingen af sagen udelukkende lagt mig an på en vurdering af, om de omtalte
menighedsrådsmedlemmer har viden om og indsigt i troslæren herunder folkekirkens
bekendelsesskrifter i et sådant omfang, at det ville kunne siges om dem, at de, i tilfælde af at det
blev konstateret, at de modarbejdede det kirkelige arbejde og den kristne forkyndelse, udførte
dette arbejde bevidst. I dette øjemed har jeg indledt en række samtaler med de to
menighedsrådsmedlemmer om troslæren og kristendommens opståen og historie.
Samtalerne vil fortsætte, så længe det måtte være fornødent. I øvrigt er der truffet aftale med
menighedsrådet om en gennemgang af bekendelsesskrifterne i løbet af efteråret.
Jeg vil løbende holde biskoppen informeret om sagen.
Med venlig hilsen Mads-Bjørn Jørgensen

Provst Bugge fremsendte brevet med følgende påtegning:
Fremsendes til:
Biskoppen over Københavns Stift:
Med bemærkning om, at det af sognepræsten anførte formål med hans behandling af sagen (side
2, 1. afsnit) forekommer mig at være snæver i forhold til det i Loven og Bekendtgørelsen forudsatte,
idet sognepræsten alene sigter på en vurdering af et hypotetisk forhold (i tilfælde af…..)
Sognepræstens behandling af sagen bør snarere sigte på en vurdering af, om de pågældende
menighedsrådsmedlemmer faktisk – og ikke bare hypotetisk – stiller sig uden for Folkekirken. – Det
er ikke med fryd, jeg fremlægger dette, men for at præcisere, hvad den tunge lovs mening må være,
når bekendtgørelsen pålægger den kirkebogsførende sognepræst at træffe afgørelse.
Jeg skal i øvrigt tilføje, at det er mit indtryk, at sognepræsten har grebet denne vanskelige sag an
med pastoral dygtighed og skønsomhed (Jvf. at samtalerne koncentrerer sig om troslære og
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kristendommens historie. Og at anledning tages til en gennemgang af bekendelsesskrifterne i
Menighedsrådet).
15. oktober 1993
Med venlig hilsen Arne Bugge.

Jeg ønskede med brevet til Biskoppen
at sige, at jeg ikke havde nogen myndighed hvad angik medlemskab af menighedsrådet. Det var
rådets sag, om vedkommende medlem havde mistet sin valgbarhed, ikke min sag.
at slå fast, at jeg refererede til biskoppen, ikke til domprovsten. Han skulle bare holde sig i ro og ikke
blande sig i sagen. Jeg havde siddet på hans kontor i sofaen i 1½ time, mens hans vandrede frem og
tilbage med hænderne på ryggen og fortalte om denne forfærdelige sag, og jeg fik ved den lejlighed
en fornemmelse af, at domprovsten måske havde noget med sagen at gøre, som ikke kom frem her
og nu.
at påpege, at sagen måtte have et forløb, som havde et indhold; derfor de nødvendige samtaler,
som skabte tid og forhåbentlig afklaring. Jeg mente også, at jeg måtte undersøge, om der var
mulighed for et forlig. Domprovstens ønske om en hurtig handling, hvor jeg skød fra hoften, kunne
jeg ikke bruge til noget.
Sagsforløbet blev langvarigt med mange offentlige tilkendegivelser af, hvordan der burde handles,
men på trods af, at jeg fik stor støtte fra Biskop Norman Svendsen, vedblev sagen og dens afgørelse
at være min.
Pressen plagede mig for en afgørelse. Anonyme og knap så anonyme henvendelser fyldte ret meget
og var til tider meget ubehagelige. Tilslutning herfra og derfra, man bakkede op om den stærke
præst i Sct. Andreas eller man fordømte den skrækkelige Satan, som en dame en søndag, mens jeg
efter højmessen var på vej mod kirkens udgang, højlydt erklærede: ”Du er en Satans præst”.
Fra højeste sted blev der lagt vægt på, at jeg trådte i funktion og erklærede at kirketjeneren, ifølge
lov, af sognepræsten var erklæret stående ude for folkekirken.
På den anden side havde jeg så godt som dagligt samtaler med kirketjeneren over en tår kaffe, hvor
vi drøftede situationen i en absolut urban tone. Jeg forsøgte at få kirketjeneren til frivilligt at
udtræde af menighedsrådet for at lande sagen der. Jeg mente, det kunne være et kompromis, men
det var nok dumt af mig at søge at gå den vej, i hvert fald var det dumt at tale med kordegnen om
sagen. Jeg skulle have holdt min mund!
Samarbejdet mellem præst og menighedsråd var godt. Forårets arrangement bød på en aften om
nærdødsoplevelser og var et velbesøgt Åbent-hus-arrangement. I efterårsmånederne havde vi
planlagt en mere kontroversiel aften, der skulle handle om reinkarnation og om folkekirkens
fremtid. Tema: Hvordan ser folkekirken ud om halvtreds år? Det havde igennem længere tid været
drøftet i menighedsrådet, om man kunne diskutere sådanne emner. Præsterne havde været stærkt
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imod. Holdningen blev dog efter en tid, at man skulle søge at gå lige igennem problemerne, hvis der
i øvrigt var nogen og så se, hvad der skete.
Resultatet blev en aften om kristendom og reinkarnation med stor mødedeltagelse – 100 til 150 –
hvoraf halvdelen nok var Vandrer mod Lyset-folk. Jeg havde sat et panel som bestod af Lauge
Traberg, religionsforskeren Michael Rothstein og Niels Thomsen, og hvad kom der så ud af det?
Jo da, en spændende aften, hvor linjerne blev trukket op, og modsætningerne blev slået fast.
Enigheden begrænsede sig til dato og måned, men mine forventninger rakte heller ikke længere, og
hvis nogen skulle mene, at jeg havde arrangeret mødet for et syns skyld, var det nok ikke helt forkert
tænkt.
Præstehøjskolens rektor Niels Thomsen indledte med en redegørelse for Vandrer mod Lysets lære
og endte sit indlæg med at erklære, at Vandrer mod Lyset ikke er forenelig med evangelisk-luthersk
lære, idet:
Gud var ikke fra evighed, og er således ikke skaberen af alting. Mennesket er skabt af faldne
gudebørn, ikke af Gud.
Der er ikke noget syndefald.
Kristus blev ikke virkeligt menneske. Der er kun tale om at
”Kristusånden” forbandt sig med et menneskelegeme.
Der skete ikke nogen forsoning ved Kristi død.
Kristus er ikke syndfri, men har brug for faderens tilgivelse.
Kristi legemlige opstandelse benægtes.
Dåben er ikke et sakramente; Den formidler ikke Guds nåde.
Troen på treenigheden bestrides.

Børge Brønnum talte derefter stærkt engageret om, hvorfor Vandrer mod Lyset efter hans
opfattelse er den sande kristendom, som burde have adgang til landets prædikestole. Et markant
synspunkt, som gav uro i salen. Mikrofonen gik rundt, og der udspandt sig en livlig diskussion, svær
at styre, men aftenen førte ikke til nogen afklaring. Det, som skulle have været en saglig debat, blev
hurtigt til argumenter og postulater, der fløj i rummet som sommerfugle i august.
Og hvad kom der ud af det? Ja, man skrev, at jeg havde forsøgt at - ja, hvad var det, jeg havde
forsøgt? Aftenen var da var al ære værd, mente man i Kristeligt Dagblad, men hvad havde jeg fået
ud af det?
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Tiden gik, og jeg manglede tid, eller rettere jeg manglede et grundlag, en tilkendegivelse, en
begivenhed for at kunne afslutte sagen. Jeg manglede et udspil fra modparten, som jeg kunne
handle på. Tiden gik og presset voksede.
Var jeg en bangebuks, som, når det kom til stykket efter alle de møder på bispekontoret med
advokater og gejstlige og med ministerielle tilkendegivelser, ikke havde mod til at handle? Selv
ønskede jeg en afslutning, som kunne siges at være min. Jeg ønskede ikke, at man skulle kunne sige
om mig, at jeg var styret ovenfra og bare var en brik i et spil om magt.
Ved min tiltræden som sognepræst april 1993 var det blevet påpeget af biskop og domprovst, at vi
havde en sag, og at det var ønskværdigt, at denne sag fandt sin afslutning i løbet af rimelig tid, og at
sognepræsten her havde en rolle at spille i kraft af den nye lov og bekendtgørelse fra januar 1992
om stiftelse og ophør af medlemskab af folkekirken.
Rektor Niels Thomsen blev spurgt, om man med ret forståelse af Folkekirken kunne erklære en
person for udelukket på grund af, at vedkommende havde et ret anderledes bekendelsesgrundlag
end Folkekirkens. Niels Thomsen henviste til, at Grundtvig i 1832 ændrede sit syn på den danske
statskirke, idet han pegede på, at for menneskelivets og folkelivets skyld måtte statskirken være
åben selv for modsatte synsmåder, og at striden mellem disse forskellige opfattelser skulle holdes
ved lige, om muligt til verdens ende. I Grundtvigs skrift om statskirken blev det ikke begrundet med,
at sandheden krævede det, men at striden ville være kulturskabende, og at præster forhindredes i
at sove ind. Det var et spørgsmål om frihed. Så Niels Thomsen mente nej. Man kunne ikke med loven
i hånd gå imod Grundtvigs kirkelige frihed og udelukke Vandrer mod Lyset. Folkekirken måtte kunne
rumme alt og alle! Det tyggede jeg så lidt på. Jeg forstod godt Niels Thomsen, men kunne ikke
acceptere hans konklusion.
At forstå og acceptere er ligetil.
Ikke at forstå, men alligevel at måtte acceptere, giver ofte ubehag.
Anderledes er det at forstå, men ikke at kunne acceptere. Det giver tit konflikt og kan medføre en
bekymring for at have valgt forkert.
Nemmest er det, når man hverken kan forstå eller acceptere og lukker af for problemet.
Efter adskillige års interne uroligheder, som vanskeliggjorde kirkens liv, mente jeg, at ”beviset” nu
endelig var til stede, så at jeg kunne gøre brug af gældende lov. Kirketjeneren havde nemlig i et
interview i de teologiske studenters tidsskrift Arken redegjort for sit engagement i Vandrer mod
Lyset og sit forhold til dets indhold og tale. Nu stod det sort på hvidt at læse, at kirketjeneren stod
et helt andet sted, udenfor Folkekirkens trosverden, hvorefter jeg skriftligt meddelte ham, at
medlemskabet af folkekirken var ophørt.
Kirketjeneren bad om 30 dages frist til at undersøge og tænke over sagen, men jeg kunne ikke se,
hvad den undersøgelse skulle bruges til andet end at trække tiden ud. Alt lå klart belyst, så jeg sagde
nej til yderligere forhaling af sagen. Det var ud – her og nu! Afgørelsen blev anket til Københavns
Biskop og derefter videre til Kirkeministeren, men begge accepterede udmeldelsen, og sagen blev
anlagt ved Landsretten af Vandrer mod Lysets advokat. Landsretten godkendte lovens brug og fandt
det rigtigt, at bevægelsen ”Vandre mod Lyset” stod uden for den danske folkekirkes bekendelse,
som den foreligger i kraft af kirkens bekendelsesskrifter.
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Sagen blev anket, og man fik fri proces. Nu kørte retshandlingen endnu engang med de nødvendige
forhør i Højesteret, som efter ti år meddelte for ret, at der ved udelukkelsen af folkekirken var tale
om ”magtmisbrug”, idet udmeldelsen blot var udtryk for, at man ønskede kirketjeneren ud af
menighedsrådet, og at vedkommende stadig var at regne for folkekirkemedlem og at udmeldelsen
var ulovlig.
Bekendelsesproblemet udtalte man sig ikke om!
I ugeskrift for retsvæsen kan man læse Højesterets beslutning, som lød således:
Kirkeministeriet udmeldte et menighedsrådsmedlem og kirketjener af folkekirken, da han fandtes
at have stillet sig uden for folkekirken pga. sin tilslutning til bl.a. reinkarnationslæren, jf. § 2, stk. 2,
i lov nr. 352 af 6. juni 1991 om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning.
Højesterets flertal fandt, at loven ikke giver et tilstrækkeligt klart grundlag for at kunne sige, at et
medlem har stillet sig uden for folkekirken, selv om han gennem længere tid i læserbreve, foredrag
og interviews i medierne måtte have arbejdet ihærdigt, åbenlyst og aktivt med at udbrede en
troslære, der på en række punkter er i strid med folkekirkens. Dette gælder uanset en eventuel
forudgående tilkendegivelse fra de kirkelige myndigheder. Et mindretal på to dommere fandt, at
loven gav den fornødne hjemmel til eksklusion, men fandt desuagtet ministeriets afgørelse ugyldig,
da det egentlige formål havde været at opnå, at medlemmet ikke længere kunne være medlem af
menighedsrådet. Flertallet tilsluttede sig mindretallets ugyldighedsgrund. (UfR 2005.3346/2 H)
Så vidt Højesteret.
Man var nu efter ti år tilbage ved start med en kirketjener, som Vandrede mod Lyset, og med en
dom for ”magtmisbrug”, hvem der så skulle bære den titel. Jeg var gået på pension og færdig med
Folkekirken og var blevet en del erfaringer rigere.
Vi havde tabt sagen til alles forbavselse og undren, men man måtte indse, at der var sket så meget
på de ti år, der var gået, siden sagen startede.
I et interview i Weekendavisen 2003 havde det kirkelige og for den sags skyld det ukirkelige Danmark
konstateret, at præsten Grosbøll havde fået en ”Sten i skoen” og sat spørgsmålstegn ved
kristendommens gudsbillede og kristendommens mytologiske formuleringer. Og ikke nok med det,
tiden var overhovedet blevet en anden, sekulariseringen havde bidt sig fast, og mange tænkte som
Grosbøll.
Han blev ikke den store reformator, Grosbøll. Bogen blev overset af de ”kloge”, man tog det som
udryk for tøjeri, og han blev til en sag, man udloddede blandt bisperne, og loddet landede hos biskop
Jan Lindhardt i Roskilde. Ikke desto mindre er det min erfaring, at ikke mindst trosbekendelsen i
stigende grad volder alvorlige kirkegængere problemer. Jeg har adskillige gange hørt: ”Jeg siger ikke
med på trosbekendelsen, for jeg tror jo ikke, hvad den siger. At han er korsfæstet, død og begravet,
kan jeg gå med til, det andet er noget vrøvl.”
Også iblandt katolikker i det sydtyske Konstance har jeg mødt indvendinger, som lød nogenlunde
således: ”Hvorfor denne remse med gamle historier. Hvorfor er det ikke Jesus, hvad han gjorde og
sagde, vi bekender os til?”
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Jo tiderne havde ændret sig, og Credoet vil gøre det samme!
Efterspil. På vej ned af trappen fra Højesteret konstaterede jeg, at regnen silede ned, så efter en
hurtig afsked med advokaten og det lidt skuffede selskab, søgte jeg tørvejr på Thorvaldsens Museum
og ringede til Marie. Vi mødtes og gik på Kanalcafeen og Snip Snap Snude, nu er historien ude.
Men der er nu en yderligere historie, som knytter sig til, hvad der dengang var hændt i Københavns
bispedømme.
Mens sagen endnu stod på, og det var blevet sommer, år et eller andet, rejste vi, Marie og jeg, til
Island for at besøge vores venner Loi og Loa, som for år tilbage havde været ”forældre” for vores
søn Anders i et år, hvor han havde været skoletræt. Loi havde været borgmester i Neskaupstaður
på østkysten, men det år, da vi besøgte dem, var de flyttet til Reykjavik, hvor Loa drev et
reklamebureau og Loi var blevet direktør for en ingeniørforening. Loi var uddannet som ingeniør i
Østtyskland og nu, da muren var faldet, og jerntæppet var rustet bort, havde de fået besøg af nogle
gamle rejselystne studiekammerater fra tiden i Leipzig, og nu skete det en stille sommernat her højt
mod nord, mens midnatssolen i en stor bue langsomt gik over himlen, at vi sad den ganske nat og
lyttede til alt, hvad der blev fortalt og sukket over, nu hvor alle Stasis papirer lå spredt ud på gulvet
i DDR’s arkiver med de mange menneskelige problemer og sammenbrud til følge. Men det er nu en
anden historie.
Logi og Loa havde et sommerhus ude i ødemarken med en hedepot med varmt vand, der
strømmede ned fra fjeldet, et kæmpe plasticbadekar, hvori vi alle fire sent på natten havnede med
samt en flaske whisky. Ud over huset på fjeldet havde de lejet et stykke af en flod af nogle lokale
lodsejere og havde dermed påtaget sig at passe fiskevandet og sørge for laksebestanden med
udsætning og hvad der nu skulle til, når man lejede fiskeriet ud til turister og andet godtfolk. Selv fik
man da også fisket lidt laks i ny og næ.
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Vore værter var ikke alene med pasningen af floden, de var gået sammen med en gruppe
halvprofessionelle laksemænd, som vidste alt om, hvor de stod og hvordan de skulle tas’ - laksene
og turisterne, der strømmede til, og som fik al den hjælp, de behøvede.
Vi drog op til den store fiskerhytte ved floden, som denne aften var samlingsstedet for en gruppe
laksemænd og så os fire. Her skulle vi være natten over for at kunne begynde fiskeriet klokken syv,
når sæsonen åbnede ifølge loven om laksefiskeri. Vi måtte så fiske fra den første juli til engang i
september og i timerne fra kl. syv til kl. tre eftermiddag.
Det var så den 30. juni om aftenen. Vi sad en halv snes mennesker i hytten ved floden, fortrinsvis
mænd, og drøftede det kommende fiskeri, og hvad der i øvrigt skete af vigtige ting i verden, og
hvordan det skulle ordnes.
En af vennerne var netop kommet fra Danmark dagen før efter at have arbejdet hos Rockwool i en
længere tid, jeg tror det var et års tid. Nu var han lykkeligvis tilbage i Island og Gud ske lov for det,
for Danmark var dog blevet et forfærdeligt sted, hvor ingen kristne mennesker kunne være i fred.
”Tænk jer!” Han fnøs og rystede kroppen, som ville han kaste ubehaget af sig. ”Der er en præst, som
i sin galskab er begyndt at smide sine sognebørn ud af kirken. Han siger, de ikke er kristne! Det er
rent djævelskab, men hverken biskop eller pave siger noget.”
Der blev en pause, hvor alle så på den stærkt bevægede islænding, som benyttede pausen til at
fyldte sit glas op med den fra dette skrækkelige, ugudelige land hjembragte whisky.
Pludseligt brød Loa tavsheden. Idet hun med udstrakt arm pegede på mig og samtidig så fast på
Islændingen, der igen havde sat sig, udbrød hun højt og tydeligt på sit karakteristiske og smukke
dansk-islandske: ”Det er han, det er han!”
Vor ven, der nær var blevet kvalt i whiskyen, rejste sig fra bænken og truede ad mig med den
knyttede næve og for brølende ud ad døren, som havde han Fanden i hælene.
Vi fik senere talt os til rette, han og jeg, så jeg undgik at få vrøvl med alle de trolde og andre
underjordiske væsner, der hurtigt kunne være blevet tilkaldt, og som gerne ville have fornøjet sig
med at gøre os livet surt i resten af vores ophold i Island.
I ved, de bor under hver en sten deroppe, det siger Loa! Det ved hun!

I tjeneste
Jeg har i alle årene søgt at tjene Københavns Stift i almindelighed og mit sogn i særdeleshed.
Sct. Andreas sogn har fra barnsben af været et kendt og meget omtalt sogn i min familie, idet min
mormor samt hendes familie i mange år havde bopæl i sognet i Linnésgade, og har set kirken rejse
sig på hjørnet af Øster Farimagsgade og Gothersgade.
Stedet, som kommunen skænkede til bygningen af byens nye kirke, var anset for uegnet til at
bebygge og var en meget ussel erstatning for den grund og placering som kirkekredse i København
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havde ønsket sig, og som da også havde haft en anderledes flot placering på Grønttorvet op imod
Ørstedsparken. Men arkitekten Martin Borch skabte i andet forsøg tilskyndet af sin kone, en tegning
af en bygning som kunne knibes sammen i ”Hullet”, som den sumpede grund blev kaldt i
folkemunde. Man havde som sagt opgivet at bebygge stedet, da man anlagde Kommunehospitalet,
der stod færdigt i 1863 og var klar til at modtage de sårede fra 1864.
Som bygningen ligger der på hjørnet af Øster Farimagsgade og Gothersgade, virker den stor og
borgagtig. ”Klumpen” kaldte arkitekten og byplanlæggeren Steen Eiler Rasmussen den i en rosende
omtale i et tidsskrift om arkitektur. Går man bygningen og dens inventar og udsmykning efter, finder
man et fint udtryk for skønvirke og et arkitektonisk formsprog og materialevalg, som har sin rod i
gammel dansk kirke- og borgbyggeri.
Det har været mig en glæde og stolthed at være præst i Sct. Andreas Kirke, og jeg skammer mig ikke
ved at tilføje, i en af byens smukkeste kirker.

Kirken på Kommunehospitalet
Hertil kan jeg føje, at kirken under den grønne kuppel på Kommunehospitalet, som jeg har haft
lejlighed til igennem årene at holde gudstjeneste i, også hørte til blandt byens perler, hvad angå
kirker. Fagforeningen og arbejdet der har altid haft min interesse.
Jeg har i så godt som alle årene været tillidsmand for Vor Frue provsti og kredsformand i Den Danske
Præsteforening for kreds 1, som omfattede Vor Frue-, Østerbro-, Holmens- og Valby provstier.
Endvidere var jeg Præsteforeningens repræsentant ved boligvurderinger i Vor Frue provsti. Sammen
med en god præstekollega fra Domkirken var jeg Initiativtager til ”Den Sorte Gryde”, et spisested
for mindre bemidlede i indre by, hvorom der også er en god historie at fortælle. Endvidere deltog
jeg sammen med gode kolleger og andre folk, som jeg lærte at sætte pris på, med stor glæde i
Citykirkesamarbejdet herunder oprettelsen af Natkirken i Vor Frue Kirke.

191

Den Armenske kirke. Den armenske menighed omfatter omkring 1200 personer. Kirken er godkendt
af kirkeministeriet, og dens medlemmer betaler således deres kirkeskat til den armenske kirke.
Derfor kan man holde egen præst og afholde andre nødvendige udgifter. Menighedens medlemmer
bor dels i København, dels i Århus. Der er kun få medlemmer andre steder i landet.
Forholdene i menigheden var i den periode, hvor jeg var tæt på kirken og søgte at hjælpe den med
det kirkelige- og sociale liv, præget af forholdene, som de var på det tidspunkt i Armenien og ikke
mindst, som de havde været førhen, da Armenien var en sovjetrepublik.
Om Den Armenske Apostolske Kirke, som på armensk hedder: Հայաստանեայց Առաքելական
Եկեղեցի, hvilket betyder: Den Hellige Universelle Apostolske Ortodokse Armenske Kirke, kan det
fortælles:
Jesu to apostle Taddæus og Bartholemæus kom til det område, der i dag hedder Armenien og
forkyndte kristendommen i årene 40 til 60. Der opstod som tiden gik små kristne menigheder, og i
287 var kristendommen så vel etableret i landet, at kongen Trdat lod sig omvende til
kristendommen, hvorefter han få år senere i 301 erklærede kristendommen for statens religion. I
de første mange år var kirkesproget syrisk, og man benyttede den syriske bibel kaldet Peshitta, men
senere oversatte man Peshitta til armensk, som er den bibeludgave, man bruger i dag. Et af de
specielle træk ved den Armenske kirke er, at den har fastholdt monofysitisme som lærepunkt frem
til i dag. I monofysitisme ligger der den forståelse, at Jesus Kristus kun havde én natur, nemlig den
guddommelige natur i modsætning til Jesu to naturer, den guddommelige og den menneskelige,
som er læren hos os. At Jesus Kristus havde to naturer blev fastslået som den rette lære ved koncilet
i Chalkedon (451) og er gældende opfattelse i de vestlige kirker, den katolske kirke, den evangelisklutherske kirke m. fl. i dag.
Armeniens meget lange historie lader vi ligge og nøjes med at nævne, at i 1915 blev det armenske
folk udsat for en forfølgelse, som de selv kalder det armenske folkedrab, og som de mindes hvert år
den 24. april. I 1990 blev Armenien erklæret uafhængig af Sovjetunionen, der var brudt sammen,
og i 1991 blev Den Armenske Socialistiske Republik erklæret som selvstændig stat.
Hvem det var, der en dag ringede til mig, om det var domprovsten, eller det var biskoppen, husker
jeg ikke, men samtalen drejede sig om den armenske menighed i Danmark, som manglede en kirke;
om ikke vi kunne tage imod dem og give dem plads til gudstjenester og kirkelige handlinger. Om
ikke jeg ville tage mig af den sag?
Tak for det, Pastor!
Nogle dage senere fik jeg besøg af en lille, bred, kraftig, mørklødet mand i lys habit, som
præsenterede sig som Alexander Agabeljan, menighedsrådsformand for den armenske kirke i
Danmark. Vi satte os ved bordet efter at have givet hånd, og idet han henviste til, at biskoppen
havde sagt, at han skulle kontakte mig i Sct. Andreas, og at han i øvrigt havde forstået på biskoppen,
at jeg som sognepræst her på stedet ville hjælpe ham og den armenske menighed med deres
problemer, ville han gerne forklare sagen for mig.
Samtalen, eller rettere hans fremlæggelse af sit ærinde, foregik på engelsk, og jeg tænkte ved mig
selv, om det var skuespilleren Peter Ustinov, jeg sad og lyttede til.
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Hr. Agabeljan berettede om, hvordan vejen havde ført ham hertil, at han havde haft kontakt med
biskoppen og havde forstået på biskoppen, at han, Alexander Agabeljan, kunne få hovedkvarter for
den armenske kirke i Danmark her i Sct. Andreas Kirke med kontor og forsamlingslokale, og hvad
der i øvrigt hørte til af fornødenheder, telefon og sådant.
De var en menighed på ca. tusind mennesker, som hvad halvdelen angik boede i Århus, mens den
anden halvdel var at finde i København. Så man bort fra den specielle sprogtone, var det for mig at
vurdere et korrekt og udmærket engelsk, og der var ingen som helst grund til at tvivle på, at han
kom med en direkte ordre fra biskoppen til mig.
Som svar på mit spørgsmål om, hvem han var, som jeg fremførte sådan en passant, kom det frem,
at han havde været politiofficer i Armenien, men at forholdene efter Sovjets sammenbrud, hvor
man havde trukket sig ud af Armenien i 1990, havde givet ham problemer, og at han derfor var
”flyttet” til Danmark, hvor han nu tog vare på den armenske menighed, sådan som han mente, det
var hans kristenpligt at gøre.
Jeg måtte forklare Hr. Agabeljan, at jeg ikke var sådan en slags minister, som kunne give kirken bort
til en fremmed nation under påberåbelse af et kristent broderskab; og at han måtte forstå, at der
var et folkevalgt menighedsråd, som havde hals og håndsret over kirken, og som var mine foresatte,
som jeg måtte fremføre en sådan sag for, og som jeg derefter havde mig at rette.
Det, jeg kunne være den armenske kirke behjælpelig med, var at få gennemført nogle gudstjenester
og eventuelle vielser vel vidende, at jeg ikke var ordineret til at fungere i den armenske kirke, og at
jeg slet ikke talte endsige forstod dette oldgamle længst glemte kirkesprog, men gudstjenester det
kunne vi nok finde ud af.
Foreløbig måtte jeg dog forelægge sagen for menighedsrådet, så hvis han kom tilbage om fjorten
dage, så mente jeg at være blevet klogere, og vi kunne drøfte sagens videre forløb.
Menighedsrådet forstod, at det var en alvorlig sag, og at biskoppen havde lagt denne opgave på os,
fordi han mente, at vi kunne klare en så speciel og meget vigtig opgave af international karakter,
eftersom vi allerede lagde hus til den amerikanske lutherske kirke hver søndag over middag.
Jo, det var tydeligt, at det var en æressag.
Om jeg pustede til ilden? Tja - det var for mig at se ikke nogen dårlig vej at gå at gøre Sct. Andreas
Kirke til en slags international kirke, her hvor den lå imellem for mange store bykirker og så at sige
kæmpede for sit liv imellem Domkirken, Trinitatis og Helligåndskirken – kirker, der måtte hente
mange af sine sognebørn udensogns, da der ikke boede særlig mange i den indre by. Så perspektivet,
en international kirke, kunne jeg godt få øje på, Hr. Agabeljan.
Vi begyndte med en gudstjeneste en søndag eftermiddag med en armensk præst i spidsen hentet
ned fra Uppsala i Sverige, den nærmeste vi kunne finde.
Vi talte i telefon sammen, og jeg forstod, at han ville komme og forrette gudstjenesten, som den
gamle liturgi krævede. Vi skulle sørge for, at menigheden var inviteret fra både Århus og København
– ja, fra alle andre steder, hvor der måtte bo armeniere. Der var ikke brug for organist eller andet.
Blot præst og menighed.
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Så oprandt søndagen, hvor gudstjenesten skulle finde sted kl. 14. Den første halve time skete der
intet andet, end at man kom slentrende i større eller mindre grupper, som tog opstilling på
kirkepladsen og passiarede, nu man var kommet sammen og havde mødt både den ene og den
anden. Efter en halv times tid dukkede præsten og hans kone op i døren ind til præsteværelset
hjulpet frem af kirketjeneren, som havde spottet ham, som han kom der med sin store ”liturgiske”
kuffert. Sådan en kendte kirketjeneren på stor afstand.
Han og konen fik åbnet kufferten og iklædt den lille og mørklødede mand med det store ortodokse
fuldskæg og hurtige øjne og tilsvarende bevægelser den medbragte præstedragt. Sorte filttøfler og
hvide sokker, sorte knæbukser i nervøs flonel og jakke i mørkebrun fløjl med hvide kniplinger. På
hans hoved satte hun en høj, sort hat, der endte i en spids med kvast og i øvrigt var udsmykket med
broderier i rødt garn.
Præsten greb den store bog, der var indbundet i rødt læder og syntes at veje godt til. Han så sig i
spejlet, der sad på indersiden af klædeskabsdøren og syntes tilsyneladende at være tilfreds i hvert
fald med sit ydre, hvorefter han lod sig føre ad præstegangen, op ad de tre trin og ind i kirken.
Ganske få af de forsamlede på kirkepladsen havde fundet ind i kirken og havde indrettet sig på
kirkebænkene, som det nu kunne passe sig. De fortsatte med at føre samtale ikke blot fra bænk til
bænk, men også over større afstande.
Præsten var begyndt på gudstjenesten oppe foran alteret med at læse op af den store bog,
afvekslende med, at han messede med enten en høj stemme eller med en dyb stemme. Engang
imellem foretog han små dansetrin og drejede rundt om sig selv på en yndefuld måde.
Folk kom nu langsomt sivende ind ad kirkedøren, efterhånden som det rygtedes ude på
kirkepladsen, at præsten var i gang med messen. Den foregik på Oldarmensk, som ingen forstod et
ord af, men som sikkert var både sand og opbyggelig tale, og som da heller ikke på nogen måde greb
forstyrrende ind i de samtaler, den forsamlede menighed nu var i gang med om mere dagligdags
ting og sager.
Jeg havde ventet at se Alexander Agabeljan, menighedsrådsformanden, men han var ikke at finde
indenfor eller udenfor kirken.
Efter messen, som var forbi lige så pludseligt, som den var begyndt, kom præsten ud i
præsteværelset og foretog sammen med sin kone en hurtig omklædning og nedpakning i kufferten,
hvorefter de skyndsomt forsvandt med posen med de indsamlede midler, som et par mænd fra
menigheden havde samlet ind under messen.
Jeg prøvede at byde på vin eller kaffe, men der var tilsyneladende ikke tid til den slags endsige til en
snak om, hvordan det hele var forløbet, og hvad der eventuelt skulle ske i fremtiden med
samarbejdet og betjeningen af menigheden her i Danmark.
Da præsten og hans kone havde vinket farvel, og kirken og kirkepladsen var tom for vore armenske
gæster, og jeg selv belavede mig på at gå hjem, så dukkede til min store overraskelse Alexander
Agabeljan op i døren og sagde ”Hello, how are you?” hvorefter der kom en række spørgsmål om,
hvordan messen var gået, om der havde været mange mennesker, og også lidt om præsten, og om
jeg vidste, hvem der havde pengene.
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Jeg sagde det, som det var, at præsten og hans kone var draget af med pengene i huj og hast, som
skulle de nå et tog.
Jeg kunne med det samme se på hans ansigt, at det ikke passede ham, hvad han da heller ikke søgte
at skjule, og jeg for mit vedkommende kunne da ikke lade være med at tænke, at der vist var noget,
der var gået hans næse forbi. Noget han havde ventet at få en andel af.
En tid senere opstod ønsket om at få arrangeret en vielse, så vi måtte igen have fat i præsten fra
Uppsala og hans kone. Han stillede sig da endnu engang beredvilligt an og lovede at komme til
København den bestemte dag for sammen med mig at foretage en vielse af et armensk par.
Jeg måtte medvirke, for jeg havde vielsesretten rent juridisk, mens præsten fra Uppsala stod for det
kirkelige armenske ritual.
Det skulle blive en stor dag med en stor fest - en dag med en vældig stor forsamling fra nær og fjern,
som benyttede anledningen til at mødes og derfor havde dækket op i den store sal med mad og
kager og noget på flasker.
Selve vielsen var en oplevelse for både øjet og øret. Præsten nærmest dansede sig igennem ritualet,
nogen tid uden tøfler, til andre tider med tøfler, mens han sang og bevægede sig foran brudeparret
og slog ud med armene.
Den forsamlede menighed tog ivrigt del i ceremonien og fulgte ind imellem med høj røst med på
noget, som præsten sagde, eller det de sagde lød som en bøn, som var et svar på noget, præsten
havde sagt.
Jeg stod ved siden af min festligt klædte kollega, der var så fuld af liv, og som havde menighedens
fulde opmærksomhed, og foretog mig ingenting andet end at følge med i, hvad der skete på det lille
tæppe, som præsten havde lagt ud foran brudeparret, og som var præstens scene.
Jeg stod der i min sorte præstekjole og lignede en sort lakrids, som ved en fejltagelse var blevet
anbragt her på grund af en fejllevering, og som nu kun ventede på at blive afhentet.
Timer senere, efter at præsten også denne gang havde klædt om og pakket sin kuffert og fulgt af
konen stille var forsvundet ud af døren med alle pengene - for denne gang havde der været en god
indsamling blandt en opstemt gruppe bryllupsgæster - da skete det hen på eftermiddagen at
kirketjeneren kom ned til mig i præsteværelset, hvor jeg sad og talte med nogle armeniere om en
maleriudstilling, vi var ved at planlægge, og fortalte en smule opskræmt, at de var begyndt at slå løs
på hinanden.
”De slås!”
- Hvem slås?
”Ham Alexander og nogle andre!” var svaret.
Jeg rejste mig og gik ud på kirkepladsen, hvor jeg mødte en svedig Alexander og nogle ligeledes
svedige unge mænd, som skulede ondt til Alexander, der søgte at rette på tøjet og se overlegen ud.
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Senere fik jeg at vide, at Alexander havde været politiofficer for russerne og derfor, nu, hvor
Armenien var sluppet for dette bekendtskab og havde vundet selvstændighed, var kommet i en
åben konflikt med de gamle frihedskæmpere, som igennem flere år havde været jagtet af russerne
for deres kamp for selvstændighed. Og nu var de to fløje stødt sammen i den armenske kirke i
Danmark!
”Og han er stadig spion for dem!” lød det, hvorefter jeg fik en lang historie om, hvordan der ud over
gamle sovjettilhængere også var gamle frihedskæmpere i den armenske menighed, og at de havde
bekæmpet hinanden igennem mange år, og stadig havde problemer med at være sammen, og slet
ikke tålte hinanden under indflydelse af spiritus.
Vi arrangerede mindegudstjeneste for ”folkemordet” i 1915, hvor mange armeniere blev dræbt,
uden at vi ved hvor mange, det drejer sig om - en begivenhed, som stadig er til diskussion
internationalt. Og vi havde besøg fra Tyskland af ledende gejstlige inklusive en biskop med følge,
der førte sig, så mangen en dansk biskop måtte blegne ved synet af så megen gejstlig pragt.
Og maleriudstillingen blev da også til noget og var velbesøgt til stor glæde ikke mindst for de syv
kunstnere, som aldrig havde vist deres kunst i udlandet, og som pludselig stod i Danmark uden en
klink på lommen. Jeg måtte gå tiggergang hos diverse menighedsplejer for at skaffe midler til
indkvartering og til lommepenge.
Der kom en ny menighedsrådsformand og forholdene i menigheden blev normaliseret. Man fik
ansat egen præst og skaffet bopæl i København. Jo, det blev ordnede forhold i den armenske kirke,
som stadig holdt gudstjenester i Sct. Andreas Kirke.
Stor var min forbavselse, da jeg en rum tid efter vores første møde, hvor vi gav hånd og ”grundlagde”
den armenske kirke i København, en aften sad i min lænestol og fulgte en TV-produktion, som
omhandlede trafficking og som rimeligt detaljeret beskrev ”importen” af kvinder, altså handelen
med piger hentet i udlandet, som tvinges ud i prostitution her til lands.
Pludselig dukkede nemlig Alexander Agabeljan op på skærmen, ikke som én, der frelste pigerne fra
deres frygtelige skæbne, men som én, der på interviewerens forespørgsel fortalte, at han tilbød at
skaffe piger til ”hore houses”, bordeller, mod en rimelig betaling og selvfølgelig under iagttagelse af
stor diskretion.
Bevares!

Dobbeltmorderen fra Svendborg
Arbejdet som sognepræst ved Sct. Andreas Kirke i Vor Frue provsti i Københavns Stift omfattede
som sagt betjeningen også af Københavns Kommunehospital, som på det tidspunkt efter at have
fungeret som ordinært hospital siden etableringen i 1813 nu blev anvendt som genoptrænings- og
geriatrisk hospital hvortil kom, at hospitalet fortsat havde to psykiatriske afdelinger hver med et
åbent og et lukket afsnit.
Der var en del tilkald også til de psykiatriske afdelinger, og eftersom kirken lå lige ved siden af
hospitalet, fandt adskillige udskrevne patienter fra psykiatrien vej til mit kontor i kirken for at få en
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snak, en smøg og måske lidt lommepenge, før man gik hjem til det værelse eller den lejlighed, man
havde fået anvist, men hvor man ikke kunne holde ud at være!
Vi havde oprettet spisestedet ”Den Sorte Gryde”, i første omgang som et fælles projekt mellem
domkirkesognet ved pastor Knud Vad og Sct. Andreas Kirkes sogn ved undertegnede. Senere blev
det en fælleskirkelig aktivitet for indre bys kirker. Senere igen blev ejendommen Gothersgade 141,
hvor Den Sorte Gryde lå i kælderen, etableret til midlertidige boliger for psykisk syge med henved
30 værelser. Derefter blev det ikke ualmindeligt, at man lagde vejen om ad præstekontoret i Sct.
Andreas Kirke for at få en snak om alting og ingenting. Der var man altid velkommen.
De samvirkende Menighedsplejer havde købt ejendommen Gothersgade 148, som igennem årene
havde været plejehjem drevet af Trinitatis Kirke, men som nu var blevet dømt til nedlæggelse af
Københavns kommune, som det var sket med andre private og nok ikke tidssvarende private
plejehjem i København. Menighedsplejerne havde så spurgt: Hvad skal bygningen bruges til, og
hvem vil være med til det? Vi var en gruppe mennesker, der en eftermiddag stillede i Valby hos De
samvirkende Menighedsplejer og søgte at formulere et og andet.
En socialoverlæge, en advokat og flere med dem ville bruge ejendommens ca. 30 værelser til
kortvarigt at huse personer med psykiske problemer, og gik i gang med det.
Knud Vad, der var hjælpepræst ved Domkirken, og jeg fandt som sagt sammen om et projekt i
ejendommens kælder, hvor der var køkken og to ”stuer” samt toilet og opbevaringsrum, som kunne
bruges til et spisested. Vi så for os et sted, hvor man kunne servere varm suppe for en billig penge
til ”byens folk” fra den sorte gryde, så det kom stedet til at hedde, ”Den Sorte Gryde”. Vi entrerede
med en dame, som gratis ville stå for det praktiske med suppen, og vi gik i byen og købte en stor elgryde for kirkens penge og gik så i gang. Starten var beskeden, men rygtet løb rundt i byen, og vi fik
gæster, også flere end hvad damen og gryden kunne klare. Det viste sig hurtigt, at behovet var
ganske meget større, og at det ikke bare var et spørgsmål om at købe en gryde mere. Der måtte
andre boller på suppen. Vi måtte have gang i køkkenet, hvilket betød, at vi måtte have fat i en kok,
en rigtig kok, og noget service, og noget at lave mad af og nogen til at servere og nogle flere penge,
for de 10 kroner, man betalte for en tallerkenfuld med sovs og kartofler og et stykke kød, rakte ikke.
Jeg fik fat i Hans, men jeg husker ikke hvordan.
Hans var en rutineret skibskok, som var vant til, at det gyngede en smule af den ene eller den anden
grund, det var ikke det, der var problemet ved Hans. Problemet var at ingen, ingen forstod, hvad
Hans sagde, for han mumlede, han kunne ikke tale, kun mumle. Til start købte jeg ind lokalt og fik
aftale med en grønthandler, der var vandret ind fra fjerne lande, om at han leverede kartofler
sækkevis på stedet. Senere blev det Hans, der købte ind på vej til aftenens arbejde. Et par piger hjalp
til i køkkenet og klarede rengøringen i diverse lokaler.
Det skete, at Hans var fraværende, og jeg måtte træde til, men det gik fint, en teologisk uddannelse
kan bruges til meget her i verden.
Der er meget andet at fortælle om Den Sorte Gryde, som voksede sig stor, og i løbet af få år havde
et budget på omkring mange tusinde kroner, hvilket krævede både regnskabsfolk og fundraisere
samt økonomisk hjælp fra gruppen af indre bys kirker.
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Sundhedsmyndighederne kom på besøg og kasserede vores komfur og stillede en række krav blandt
andet om egenkontrol, som var vi en restaurant på Strøget. Vi søgte og fik midler til et nyt komfur
og egenkontrollen blev sat i system, så Hans kunne administrere de rejste krav, uden at jeg tror at
han fuldt og helt forstod, hvad det var for papirer, han havde med at gøre.
Juleaften holdt vi lukket, bortset fra en enkelt jul, hvor jeg var blevet kontaktet af et firma, der
beskæftigede sig med kommunikation, tror jeg det var. De havde besluttet, at i stedet for at sende
rødvinsjulegaver rundt til deres forretningsforbindelser med et ”glædelig jul og alle gode ønsker for
det kommende år”, så ville de blot sende en hilsen og så forklare, hvor rødvinen var blevet af. For
de havde besluttet at bruge det beløb, de normalt brugte til julevin, på et socialt projekt, hvilket
man sikkert ville forstå ude i kundekredsen. Vi forhandlede, hvordan det skulle forløbe, og det endte
med at mit bidrag skulle være, at jeg kom og læste en julehistorie, men i øvrigt overlod det ganske
arrangement til firmaet inklusive en festlig invitation med en tilmeldingskupon.
Jeg kom så med min julehistorie under armen juleaften ned i Den Sorte Gryde for at hilse på og
fornøje, og hvad så jeg!
Der sad vel tyve mænd og kvinder og så ned på deres tallerkener fyldt med de særeste anretninger
- kanapeer og små opsatser med lakrids og ramsløg og ostestrimler marineret i jeg ved ikke hvad,
og laksepuré og foie gras i små tarteletter og kogt oksetunge i vinblade kogt i cognac og andre
lækkerier hentet fra byens bedste restauranter serveret på fineste porcelæn med vinen skænket i
bjergkrystal.
De troede de var indbudt til flæskesteg med knasende svær og rødkål og brunede kartofler og brun
sovs, som vor mor lavede det, hvis de da ellers kunne huske hende, og risalamande og muligvis en
enkelt mandelgave.
Der var kun et ord, der passede, og det var fremmedgørelse. Jeg vil ikke hæfte andet på situationen,
men blot tilføje, at jeg måtte tage mig sammen for at læse den af mig højt elskede julehistorie
”Sørens spille”. Hvis der er nogen, der skulle kende den, så ved de, hvor god den er, men erstatte
flæskesteg med rødkål og brunede kartofler og tyk sovs og risalamande kan den ikke!
Men nu tilbage til Sct. Andreas Kirke. Ved indgangen til kordegnekontoret og til mit kontor i
Gothersgade stod en kommunal, grøn støbejernsbænk af den sædvanlige slags, og man havde
plantet et par træer på den lille brolagte plads, som var et af byens gode hjørner.
Det var over en årrække blevet morgenvaskeplads for en af byens posedamer, som fra tid til anden
først på formiddagen kom gående langs Rosenborg eksercerplads med de tykmavede poser i
hænderne. Når hun havde passeret Øster Farimagsgade og var nået over til Sct. Andreas Kirke, satte
hun sig på hug op ad kirkemuren og afførte sig en del underbeklædning, hvorefter hun skyllede sig
grundigt med vand, idet hun tømte indtil flere plastflasker, inden de igen kom i pose.
Om ikke hver dag så jævnligt, havde de forbicyklende københavnere lejlighed til at sende hende en
morgenhilsen, stilfuldt med et nik, som var det Susanne i badet.
Kirken satte pris på almindelig personlig hygiejne og var forstående over for denne alternative brug,
og kom man en dag med sin barnevogn og gerne ville have en aftale om en dåb, ja så handlede det
jo også om lidt vand til rette tid.
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Når det så er sagt, så må det retfærdigvis anføres, at nogle af de posedamer og andre, også mænd,
som kom i kirke om søndagen, men som ikke iagttog en tilsvarende personlig hygiejne som damen
på kirkepladsen, kunne, under uddelingen af brødet og vinen, hvor vi kom tæt på hinanden, udvise
en kraftig tilstedeværelse, som ikke var for sarte næser.
Men velkomne ved Herrens bord var de da.
Men det var ikke det, dette her skulle handle om!
Det var dobbeltmorderen fra Svendborg, jeg ville fortælle om, eller måske rettere om, hvad der
hænder i Sverige just nu, hvor vi skriver maj 2020, og hvor man mener at have afsløret, hvem der i
sin tid en mørk nat efter en biograftur skød Statsminister Palme ned på åben gade i Stochholm. Eller
måske handler det mere om de personer, som af forskellige grunde kommer i søgelyset og under
mistanke, og som efter deres død uden beviser af nogen slags risikerer at bliver anklaget for at være
den skyldige, fordi nogen har set et og andet og mener, at alt peger på vedkommende, som må leve
og dø med en ”dom”, som aldrig har været forkyndt af en dommer.
Der kom til mig i kirken fra tid til anden en ung fyr, lyshåret, uredt, måske 180 høj, fjantet gang,
flagrende, meget talende med sig selv i en uforståelig mumlen, mens han haltende banede sig vej
ind gennem den halve dobbeltdør til mit kontor og slog sig nonchalant ned i en ledig stol på den
anden side af mit skrivebord. Jeg mener at kunne huske, at han hed Søren, men lad nu den detalje
ligge.
Vi talte ikke synderlig meget sammen, for jeg forstod ikke særlig meget af hans mumlen, dog var det
på et tidspunkt lykkedes ham at gøre mig det begribeligt, at hans mor var død, og at hun nu skulle
begraves i Hjørring, om ikke jeg kunne hjælpe ham med lidt penge til rejsen over til Jylland, så han
kunne komme til begravelse i næste uge?
Det fik han så.
Ikke desto mindre kom han senere og fortalte om sin mor i Odense, som fyldte firs, om ikke jeg
kunne hjælpe ham med en togbillet?
Da jeg foreholdt ham, at hans mor var død i Hjørring for nogen tid siden, kom der en stille mumlen,
som forklarede, at det var en anden mor – eller hvordan jeg nu skulle forstå det!
Et hjertensgodt menneske, men en smule alternativ var han.
Han havde for vane at sætte askebægeret lidt frem i lyset på mit skrivebord – ja det var dengang hvorefter han uden yderligere anstalter fik en smøg fra skuffen.
Han virkede uskyldig og enkel som billederne på væggen og alt andet inventar.
På en måde var han et hyggeligt selskab, men spørg mig ikke ud om hans liv og levned. Jeg vidste
intet, for jeg forstod kun lidt af, hvad han sagde, når ”snakken” gik. Jeg sagde blot ”ja” og ”nej” i
flæng, og det syntes at være tilstrækkeligt os imellem.
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Kordegnen var lidt bange for ham, som for flere andre, men hun gemte et tykt stykke kabel med
blyindlæg i skuffen, så var den sag ordnet.
En dag først på eftermiddagen, mens jeg var i færd med at føre kirkebog, blev døren til kontoret
åbnet ret voldsomt, og tre politibetjente med automatiske våben trængte meget larmende ind i
kontoret og så sig søgende omkring.
”Hvad kan jeg hjælpe med?” fik jeg fremstammet uden at have nogen som helst lyst til at hjælpe
med noget som helst andet end at gemme mig. ”Er krigen brudt ud?” spurgte jeg frækt. Sådant kan
jeg finde på at sige, når jeg bliver bange.
”Han er ikke her!” sagde den ene betjent og skubbede de to andre betjente, som knap var kommet
inden for døren, baglæns ud. Heldigvis var kordegnen gået for denne dag, og dørene videre ind til
menighedslokalet og til kirken var lukket. Betjentene så sig omkring ude i gangen og tog i de låste
døre og kom derefter tilbage i døren ind til kontoret.
”Har De se ham fyren, den unge mand?” spurgte den ene betjent. ”Dobbeltmorderen fra
Svendborg!” nærmest råbte den anden betjent. ”Har han været her?”
”Her har ikke været nogen den sidste times tid! Hvem er det, I søger?”
”Dobbeltmorderen fra Svendborg” lød det med en vis ophidselse. ”Der er nogen, der har set ham
sidde på bænken her ude på pladsen!”
”Og set ham gå herind” sagde den tredje betjent.
”Her har ikke været nogen den sidste time, og jeg ved ikke, hvem ham morderen er. Kender ingen
morder!”
Betjentene vendte sig om og klemte sig med lidt besvær ud af halvdøren og søgte ned ad
Gothersgade mod Søerne.
Nu skal det siges, at for godt en time siden havde min specielle ven været hos mig på kontoret og
røget en smøg og var gået igen.
Men det kunne da ikke være ham, de var på jagt efter. Svendborg havde de sagt, umuligt!
Der havde samlet sig nogle få mennesker ude på kirkepladsen og blandt dem en meget ophidset
ældre dame, som meget beredvilligt fortalte alt eftersom hun kunne få vejret til det, at det var godt,
politiet var kommet, og nu skulle de nok få fat i fyren fra Svendborg.
Hun havde stået oppe på tredje. Lige her over for!
Damen pegede på huset på den anden side af gaden over for kirken, hvor cykeludlejningen har til
huse i kælderen.
”Jeg havde lige siddet og hørt radioavisen” fortalte damen, mens hun krammede sit lommetørklæde
”og de havde fortalt om dobbeltmorderen fra Svendborg, som man mente havde haft held til at
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komme med toget til København.” Hun tørrede en tåre og fortsatte, men løftede stemmen en smule
på grund af trafikstøjen: ”Og de havde advaret og sagt, at han så sådan ud…… Ung fyr, lyshåret,
uredt, måske 180 høj, fjantet gang, flagrende, meget talende med sig selv i en uforståelig mumlen.
Han haltede stærkt på det ene ben, eller var det det andet?”
Og så havde hun stået oppe i vinduet og talt med sin datter i telefonen, og så så hun ham sidde ovre
ved kirken på bænken lige på den anden side af gaden, lyslevende, og hun havde set ham gå
haltende ind gennem døren til præsten, dobbeltmorderen fra Svendborg, og hendes datter havde
også sagt, at det var skrækkeligt.
Så hun ringede straks til politiet.
Forsamlingen var stærkt oprevet. Om det var over damens skrækkelige oplevelse i vinduet på tredje
sal, eller det var på grund af den kendsgerning, at dobbeltmorderen var her midt i blandt dem, det
var ikke til at sige.
Politiet kom lidt efter tilbage og ville vide, om jeg kendte en, som så sådan ud efter signalementet,
og det måtte jeg da indrømme, at jeg gjorde, men at jeg i øvrigt anså ham for absolut harmløs, og
at jeg ikke troede, at han vidste, hvor Svendborg ligger.
Den ene betjent så strengt på mig, og jeg blev tilrettevist: ”Det siges, at hans mor bor i Svendborg!”
Han så mit svage smil og blev ret irriteret. ”Præstesnude” stod der at læse. Hvor han var gået hen,
om jeg vidste det, for så skulle jeg sig det her og nu. Stemmen var alvorlig, formanende.
- Han er nok gået over Dronning Louises Bro, vil jeg tro, var mit forsigtige svar, jeg ønskede ingen
konflikt med ordensmagten.
- På Nørrebro, der kan I nok finde ham, der plejer han at slå sine folder, oplyste jeg, og afsted var de
med hurtige skridt.
Har I set godt efter i Svendborg, hjemme hos mor? Næh hun er vist død? tænkte jeg, men holdt
mine hunde inde!
Og konen blev hjulpet over Gothersgade og gik op til sin tredje sal tilfreds med at have bidraget til
en vellykket jagt, hvor Politiet og kirken havde samarbejdet.

Kommunehospitalet
Embedet ved Sct. Andreas Kirke bestod, ud over selve sognet, Nansensgade med tilstødende gader
og de tre gader på den anden side af Kommunehospitalet, af betjeningen af hospitalets forskellige
afdelinger. Jeg husker ikke hvor mange, måske ti.
Denne aktivitet, hvor jeg kom tæt på ”menigheden”, kom jeg til at holde meget af, alt som årene
gik. Der var en egen stemning ved disse korte andagter, som gav mening for deltagerne ind i en
kedsommelig hverdag, som ellers bestod af ingen ting andet end venten.
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For mig begyndte det med, at jeg tog kjole og krave på hjemme på præsteværelset, stak ritualbogen
under armen og lagde en lille tale – en kort prædiken – ind i bogen og gik de få hundrede meter ad
Øster Farimagsgade hen til Kommunehospitalet og svingede flot ind af hovedporten.
På vejen kunne det ske, at børnene i bussen trykkede næserne flade mod ruden, og det var tydeligt
at se, at de råbte: ”Mor! Se en præst” og pegede mig ud.
Jeg mødte også en gang imellem et par eller tre unge damer, som med papir og blyant var på vej ud
i trafikken iført blå kostumer for at notere ulovlige parkeringer. Det blev almindeligvis til lidt fnisen
og et halvt smil, når vi passerede hinanden på det brede fortov. Vi var jo alle klædt i embeds medfør,
men mens de, i deres ikke særlig smarte uniformer, morede sig over mig i min middelalderdragt, så
tænkte jeg med et lille underfundigt smil: Ja mine piger, I er på vej ud for at give bøder til ulykkelige
mennesker og sørge for at pengene i kassen klinger, mens jeg er på vej til mennesker for at give dem
velsignelser. I har bøder i lommen, jeg har velsignelser. Det gav mig en vis glæde ved det, jeg skulle
i gang med her blandt medborgere, som var var kommet på ”hjem”, fordi der ikke var andet at gøre,
og det var så nu op til mig at gøre noget ved den sag, om jeg kunne!
Som sagt, jeg svingede flot ind gennem porten, og blæste det en smule, så det flagrede lidt med
kjolen, var det ekstra.
En dag kom jeg frem til elevatoren og blev mødt af to unge mandlige læger med stetoskop og det
hele. De havde lidt travlt ganske som jeg, der var blevet forsinket, idet jeg havde glemt min tale og
måtte tilbage og hente den og kunne selvfølgelig ikke finde den, før jeg opdagede at den lå ved
alarmen, som skulle indstilles til osv. osv.
Den ene holdt døren for mig og bød mig indenfor i elevatoren, mens den anden medicus allerede
havde fingeren på knappen, men stoppede op og så spørgende over på mig.
Jeg så på ham og på knapperne og forstod hans spørgsmål og sagde til ham, som sandt var: ”Jeg vil
gerne helt op!” Han studsede et kort øjeblik og svarede så, mens han trykkede på knappen: ”Den
går kun til 2. sal!” Nu kunne der have bredt sig stor larmende latter i elevatoren, som det nok ville
være sket blandt mindre kultiverede gentlemen, men det skete ikke her. Vi kom til 2. sal, og jeg steg
ud med et venligt nik til de to medpassagerer, som derefter sank ned til 1. sal. Der var ikke andre
muligheder.
På afdelingens fællesstue mødtes jeg med kirkesangeren og organisten Jakob, der smilende kom
med koralbogen under den ene arm og overfrakken over den anden. Efter at have lagt frakken i en
stol, styrede han direkte mod TV-et, som kørte med billede, som ingen så og med endnu mere lyd,
som endnu færre hørte. Jakob gjorde en resolut ende på TV-et uden at der lød indvendinger fra
nogen af de tilstedeværende patienter eller pårørende.
Jeg meddelte, at vi ville holde en kort andagt, synge et par salmer og læse lidt tekst. Nu skulle man
måske have forventet, at en del af de pårørende benyttede lejligheden til at sige farvel og forsvinde
ud af døren, mens tid var, men det var meget sjældent tilfældet. Man blev og tog med et lille smil
og et nik imod den salmebog, jeg omdelte, mens Jakob tog plads ved klaveret. Nogen vidste, hvad
de havde i vente, og det bekom dem vel. Måske Ikke af religiøse grunde, men fordi de nu kunne
være samme med ”den gamle” uden at skulle råbe vedkommende op. Andre havde nu taget over.
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Hvis man på den anden side ikke kendte til, hvad der nu skulle ske, ja så var det altid velkomment,
at et eller anden fyldte tiden ud, så samværet ikke blev så langt og besværligt.
Jakob, der var pensioneret fra sit organistembede og havde rundet de firs, var en forrygende
klavervirtuos med adskillige store koncerter på programmet. De lå ham stadig i fingrene, og var det
ikke Steinways, der stod på afdelingernes opholdsstuer med blomster i vase og andet pynt ”på
taget”, så var de sorte og de hvide, ganske som de skulle være og lå i den rigtige rækkefølge,
tangenterne forstås, og eftersom solen skinnede ind ad de store vinduer, og der var mødt et
publikum, så kunne de da godt få et par akkorder, skønt det var ”I østen stiger solen op”, vi skulle
indlede andagten med at synge.
Det blev Griegs klaverkoncert i A mol opus 16, akkorderne lagde op til. Det var et godt sted at starte.
Jakob havde gjort erfaring med netop Grieg på de mange krydstogter med store skibe på de store
have, hvor han som musiker i kjole og hvidt havde spillet på store, sorte flygler, og oplevet, hvad der
virker på et blandet feststemt publikum. Så hvorfor ikke her?
I husker nok, at den starter, klaverkoncerten, med lidt tromme, men det sprang Jakob over og satte
direkte ind med de storslåede akkorder, som raskt førte os frem gennem et lille yndefuldt tema i
klaveret, frem til ”I østen stiger solen op” i en passende toneart, som så igen kan moduleres frem til
koralbogens fastsatte.
Nu er stemningen sat.
”Den gamle er med”. Sygeplejersken får et venligt klap bagi og cigaren slukkes i resten af kaffen, og
man retter sig op i stolen. ”Den gamle” som var både døv og halvblind og uden interesse i, hvad
familien og vennerne havde at meddele af nyt fra deres verden, synger nu med i vilden sky på ”I
østen stiger solen op”. Den er kendt fra barnsben af, alt andet ligger i mørke, men den her kan han
stadig.
Eftermiddagen slutter med glade smil og varme håndtryk, og vi tænder ikke for fjernsynet, før vi
går!

Den verdensberømte Orgelsamling.
Et museumsinitiativ i Sct. Andreas Kirke, der var kendt og berømt viden om i ind- og udland mødte
fra flere sider så stor modstand, at museet måtte nedlægges og de udstillede genstande måtte
spredes rundt til kirker i det danske land, og for nogle orglers vedkommende finde nyt hjem i
Orgelmuseet i Nysted på Lolland. Her står de nu og vidner om den håndværkstradition, som er
nedlagt i dansk orgelbyggeraktivitet med start i 1800-tallet, og som er videreført frem til i dag hos
store internationalt kendte orgelbyggerfirmaer som Marcussen og Frobenius og adskillige andre
med dem.
Men lad os begynde med begyndelsen.
Tilbage i 1998 nævnte kirkens organist Hans Thomas Eriksen ved et menighedsrådsmøde, at han
havde fået en henvendelse fra en mand, der vist nok var læge, og som restaurerede gamle
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landsbykirkeorgler i sin fritid, og som nu tilbød os at låne et kororgel, og hvis vi i øvrigt var
interesserede, ville han gerne indbyde os til at besøge hans ”Organ donor Clinic” i Vangede. Hans
Thomas mente dog ikke, at vi havde brug for noget kororgel, men nu var det nævnt på rette sted,
og i øvrigt mente han, at menighedsrådet var af samme mening, hvorfor han også havde takket nej
til tilbuddet og havde meldt tilbage, at han beklageligvis ikke havde tid til at bese samlingen af gamle
landsbykirkeorgler. Henvendt til menighedsrådet afsluttede han sagen med at udtrykke, at der var
mere interessante ting her i verden at bruge sin tid på, og menighedsrådet nikkede indforstået.
Jeg var ikke vildt grebet af gamle orgler, det indrømmer jeg gerne, men min nysgerrighed var for
stor, hvilket jeg også gerne indrømmer, til at lade denne invitation stå tom tilbage. Derfor fik jeg en
aftale i stand om at aflægge André Palsgård et besøg for at se, hvad sagen drejede sig om, og hvad
det var, André havde tilbudt os, men som vi så hurtig havde fejet af bordet og sagt nej tak til. Jeg
var kendelig imponeret, da jeg efter en rum tid forlod Organ donor Clinic. Ikke blot imponeret over
hvad jeg havde set, men nok så meget over den viden, André Palsgård sad inde med om emnet
gamle danske landsbykirkeorgler, håndværksmæssigt og historisk.
Snakken kom også til at dreje sig om, hvor orglerne kunne placeres, så de kunne både høres og ses
af interesserede. Vi havde jo i Sct. Andreas Kirke et stort sidepulpitur med bænke. Det var opbygget
teatralsk med et temmelig bredt gangareal øverst ud mod Gothersgade. Det kunne godt give plads
til et orgel eller to, skulle jeg mene.
Ved næste menighedsrådsmøde forelagde jeg idéen om et orgel på pulpituret, idet jeg henviste til
mit besøg hos André Palsgård og hans Organ donor Clinic. Jeg tror ikke, man hørte rigtig efter, men
man hørte dog, at der blev sagt noget på engelsk, og så spidser man jo ører. Jeg skyndte mig at
fortsætte og påpegede, at det kunne være godt at have et ekstra orgel i tilfælde af strømsvigt, hvor
et sådant orgel kunne gøre stor nytte, idet det kunne spille uden elektricitet, blot der var én, der
kunne trække kalkantstangen. Med andre ord, man skulle blot have en såkaldt bælgetrækker til
rådighed.
Det tyggede man lidt på. Hmm, blev der sagt, og jeg sagde nåh og måske også OK. Sekretæren
Lisbeth havde lagt pennen fra sig, så jeg tænkte, at der nok kun stod i referatet, at jeg havde
foreslået et orgel i reserve på pulpituret, og det blev der så i øvrigt ikke reageret på.
Nu skulle det senere vise sig, at jeg ikke var faret med vidtløftigheder hvad angik et reserveorgel.
For en tid efter blev det konstateret, at kirkens tag var ikke blot utæt, men i en dårlig forfatning
overhovedet, hvorfor vore to dygtige og ivrige arkitekter satte gang i et projekt, der bestod i en total
fornyelse af kirkens tag.
Et så omfattende arbejde betød forståeligt nok, at kirkens orgel måtte tildækkes, pakkes ind i plastic,
og derved bogstavelig talt blev sat ud af spillet for det meste af et år. Men oppe på pulpituret stod
nu heldigvis et lille orgel, Krummeruporglet hed det, og bød sig til med tre stemmer og en påbygget
Gemshorn 2 Fod. Og nok som det allerfineste med lille sløjfelade! En værdig repræsentant for et
landsbykirkeorgel, som havde spillet salmebogen igennem, måske nok i et adstadigt tempo, men
dog adskillige gange, og som i dag stadig, efter at have været til konsultation på Palsgårds Organ
Donor Clinic, havde velklingende stemmer i livet. Nu i nødens stund lod det sin røst høre i alle kendte
tonearter, nu hvor det store orgel var lagt under dynen. Der var en stolthed at høre, når tonerne lød
ikke blot fra det gamle orgel, men også fra kirkekoret, der havde fået en udfordring fra musikkens
verden. Det kom som lyden fra en ”Stradivarius” med mange år på bagen, det der nu meldte sig
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under hvælvingerne og sang ud, så kirkekoret måtte strenge sig an og følge, det bedste de havde
lært. Det var herlige tider, selv om kalkantstangen stod stille, og det var den elektriske blæser, der
trak bælgen - uvidende om, hvilken skøn salmesang til Vor Herres ære den her brugte sine kræfter
på. Soli Deo gloria.
Jeg må her indskyde, at kirkens store orgel ikke var mig imod på nogen måde, og dog, men det var
nok ikke orglets skyld, måske komponisten Widors skyld eller orgelspillerens skyld.
Mit problem kom sig af, at en pensioneret skolelærer med kærlighed til musikken og med et vist
kendskab til betjeningen af tasteinstumenter, via sit bekendtskab med en fra kirken havde fået
tilladelse til at øve på kirkens store orgel et par timer hver tirsdag, mens jeg havde kontortid!
Jeg er ikke sart hvad øvning angår. Min bror Karsten spillede fløjte, Svend trakterede klaveret, selv
lod jeg Haydns trompetkoncert lyde, og musikelever gjorde, hvad de nu kunne inde på den anden
side af den tynde væg, som skilte ”musikstuen” fra løsningen af de mig pålagte matematikopgaver.
Jo, jeg var vant til støj.
Men tirsdag eftermiddag i Sct. Andreas Kirke var ved at være mig for meget. Havde han så valgt
noget fra orgellitteraturen, som passede til hans udviklingstrin og måske evner, men fast besluttet
på at holde ud til den bitre ende blev det en kamp med den franske komponist Widor, I ved og
kender, hvad jeg taler om. Igen og igen nåede vi frem til et sted i den voldsomme og henførende
node, et og det samme sted hver gang, hvorpå det hele gik i stå, og man begyndte forfra. Jeg ved
godt, at dette stykke musik blev spillet til et kongeligt bryllup i sin tid under stor fest og glæde. Det
måtte så være min pine og straf som republikaner at skulle overvære lemlæstelsen af omtalte
storværk hver tirsdag i mere end et år.
Men på pulpituret hvad skete der dér? Jo, her voksede samlingen støt og roligt. Ingen fra
menighedsrådet spurgte: Hvem er du? Eller: Hvad gør du her? Alle orglerne syntes at være
velkomne. De indfandt sig lidt efter lidt, de forskellige orgler, og tog pænt opstilling ved siden af
hinanden. Blev der for lidt plads til at en eller anden nytilkommen kunne kile sig ind imellem to
søstre, fik den, der stod i vejen, et par kosteskafter at rulle på og en donkraft som motor, så blev
der efterhånden plads til alle syv søstre. Skal de nævnes ved deres navne, ja så hedder de nævnt
fra venstre:
Venøorglet - det mindste kirkeorgel i landet med kun én stemme, Geigenprincipal hedder den,
violinstemme må det betyde, godt nok en lille beskeden sag, men sprød og lækker. Dernæst følger
Badskærorglet med tre stemmer og ved dets side Ølandorglet med en smuk og stolt facade, som
med sine spir har været passende for et slotsorgel nord for Limfjorden. Tilsammen udgør de tre
smukke søstre i fine farver en charmerende trio, og hver især giver de deres karakteristiske bidrag
til den stor glæde, enhver organist må føle, hvad end der bliver spillet på de hvide eller på de sorte.
Selv om Børglumorglet var fra en beskeden sognekirke, dufter det en smule af bisp. Det havde
festlige farver og blev udnævnt til trylleorgel efter en børnekoncert, men det måtte overgive sig til
Krummeruporglet, som kom fra den gamle stensognekirke i samme by, men som jo havde været i
”krig”, dengang kirketaget brast, og derfor nød alles respekt. Indslevorglet har sine egne kvaliteter
med 4 stemmer og kunstige facadepiber af malet træ. Hun enes pænt med lillesøsteren,
Allingorglet, der kommer fra Alling Kirke nær Himmelbjerget og som nok føler sig lidt fin, for det
har tilbragt de sidste par måneder, før det blev hentet til København, i hestestalden på
Schackenborg Slot - dog uden at blive hovmodig. Hun flyttede til byen samtidig med, at den
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kongelige familie flyttede til Hovedstaden, I ved. Men for alle orglernes vedkommende taler vi om
fine damer fra begyndelsen af 1900-tallet, og alle fortjener de respekt. Ja, ja Badskærorglet må nok
henregnes till 1890erne, hun er som den gamle dronning, der stadig sidder på sin trone.
Andrè fortæller lidt orgelhistorie I den korte periode fra 1897 til og med 1908, hvor
harmoniumsfabrikken Joh. P. Andresen & Co. i Ringkjøbing beskæftigede sig med kirkeorgler, skete
der voldsomme ændringer hvad angår orglers tekniske indretning. Modefænomenet kom sydfra.
Danske orgelbyggere var generelt forsinkede i forhold til det store Europa. Det gammeldags og
noget tunge, men præcise sløjfeladeorgel måtte vige for det moderne, pneumatiske
registerkancelladeorgel, der var billigere at massefremstille og som kunne udstyres med talrige
finesser og koblinger af enhver art uden at det gik ud over tangenttrykket. Hemmeligheden var et
servosystem bestående af rækker af småbitte bælge, der blev aktiveret med luft.
Systemet kunne naturligvis have sine fordele for store orglers vedkommende, hvor spillet bliver
tungt, når flere klaviaturer sammenkobles mekanisk. Men signalet fra spillebordet til vindladen
bestod i trykluft gennem blyrør. Fordelene ved de mange spillehjælpemidler (sammenkoblinger,
diskant- og baskoblinger, generalcrescendo etc.) blev p.g.a. vindens træghed betalt med et forsinket
anslag og en dårligere fingerspidsfornemmelse. I en kort periode så en overgangsform dagens lys det mekaniske registerkancelladeorgel - hvis mekanik er ganske præcis, men noget mere støjende
end sløjfeladeorglets. Andresens orgelproduktion gennemløb også denne udvikling, skønt det var
ganske overflødigt, fordi de fleste orgler var ganske små. Men moden krævede det. De registrerede
Andresen-sløjfeladeorgler er bygget i årene 1898-1901. Overgangsorglet - det mekaniske
registerkancelladeorgel - havde sin storhedstid i årene 1901-1906, men vi kender til overraskende
tidlige og sene eksempler på den slags orgler. De pneumatiske orgler blev overvejende leveret i
perioden 1904-1908. Alle kendte Andresenorgler med registerkancellade - såvel mekaniske som
pneumatiske - har keglelade.
De charmerende gamle damer samlede hurtigt et publikum, eller var det André Palsgård, der med
sit engagement og sin fortælleglæde fik lokket folk til orgelkoncert, ja det var nok så meget det
sidste, der fik rækken af arrangementer til at blive så stor en succes. Børn og voksne blev inviteret
til et blandet udvalg af begivenheder, som diverse organister og musikere fyldte med musik i alle
stilarter og genrer. Den legendariske organist, spillemanden Willy Egmose, satte sig ved
Badskærorglet og spillede ”Over the Rainbow”, som han nu spillede den, hvorefter han fortsatte
ved at lade Ølandorglet lægge stemmer til ”Se, nu stiger solen”, for nu blot at nævne en lille del af
aftenens omfattende program. Det var en glæde at høre de mange glade koncertgængere, når de
sluttede aftenen af med en forfriskning i salen, og med begejstring kommenterede aftenens
oplevelse.
Orgelsamlingen var, med de udstillede orgler og med det, der skete omkring dem, et stykke
museumsarbejde i det små. Dertil viste samlingen et stykke industrihistorie, som voksede op lokalt
i Danmark, og som ved jernbanens fremkomst betød en udvikling, der gav mulighed for at bringe
orglerne frem over større afstande. Koncertarrangementerne var et stykke kulturarbejde af en
sjælden slags blandt andet takket være den usædvanlige indsats fra de medvirkendes side, men
frem for alt på grund af André Palsgårds enestående arbejde med at restaurere og vedligeholde
damerne og give dem et ord med på vejen. Stedet fik sit trofaste publikum blandt unge som gamle
orgel- og musikinteresserede i byen. Efter koncerterne havde publikum lejlighed til at komme om
bag ved orglerne eller fjerne låger og bese mekanikken og diskutere tekniske forhold, som jeg her
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skal holde mig fra at redegøre for. Jeg kan blot udtrykke min dybeste respekt for det kirurgiske
arbejde, André har lagt i bevarelsen af orglerne. Det er på baggrund af timers studium, det har været
muligt at gøre andet og mere end blot at tage et blodtryk og stille ryste på hovedet. Havde der været
muligheder for en scanning, så var de blevet lagt i CT-scanneren og diagnosen havde sikkert heddet
et eller andet teknisk, men med mulighed for helbredelse.
Et af de store øjeblikke var den aften i 2003, hvor fem orgler ”i kor” under ledelse af den engelske
organist Peter Lea-Cox opførte hans nye komposition "Pièce pour cinq orgues", der er skabt specielt
til orgelsamlingen og vel nok aldrig vil blive opført andetsteds, for hvor råder man over 5 orgler af
den gamle, velprøvede slags. Da spillebordet på nogle af orglerne er anbragt på fronten, måtte nogle
organister sidde med ryggen til dirigenten. Det lille problem løste man ved at montere små spejle
på de respektive organisters orgler eller briller. De 5 organister var Arne Christensen, Karen Schmidt
Andersen, Morten Hinz, Hans Thomas Eriksen og Flemming Møller. I 2005 havde komponisten
suppleret præludiet med en fuga, og de samme organister spillede under hans direktion det fulde
værk, der består af et præludium og en fuga. Fugaen indeholder solopartier for de 5 orgler. Et 6.
orgel blev trakteret af organist Søren Johannsen, der spillede generalbas i fugaen. Arrangementet
blev støttet af Frobeniusfonden.
Interessen for samlingen af orgler og for de koncerter, som fulgte årene igennem, syntes at skabe
basis for, at man i selve kirken under pulpituret, et område som lå uudnyttet hen, kunne forsætte
opstillingen af endnu en række orgler hentet ud af Andrés samling. Menighedsrådet var indforstået
med denne udvidelse af museet, og eftersom der var søgt penge til udvidelsen og pengene var
bevilliget fra et veldædigt fond, var sagen for så vidt i orden, og arbejdet med flytningen kunne
begynde. Men et nyt menighedsråd, som tænkte mere på kirkens ”liv og virke” end på kirkens navn
og omdømme, og om der kom nogen i kirken, satte sig imod, og udvidelsen af samlingen måtte
opgives, hvorefter pengene blev returneret til det fond, hvorfra de kom.

Uropførelse af musikstykket for 5 orgler
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Det var en beklagelig udgang på den historie. Vi mener, at den interesse, der var for samlingen, og
de aktiviteter, der fandt sted på pulpituret, var til gavn for det kirkelige arbejde.
Trods en begyndende modvilje i menighedsrådet var Orgelsamlingen en succes, og kendskabet
bredte sig rundt i orgelkredse udenlands som indenlands. Ad hvilke veje det gik, er ikke til at sige,
men det rygtedes, og der er altid nogen, der ved et eller andet. I hvert fald nåede kendskabet helt
til USA, om at der her i landet fandtes en Orgelsamling, som fortjente international opmærksomhed.
Det førte til, at en skribent fra det store kendte orgeltidsskrift ”The Diapason” mødte op i Sct.
Andreas Kirke og efter at have beset samlingen og hørt, hvad den havde at sige, i nummeret februar
2013 kom med en artikel på 4 sider med tekst og billeder under overskriften ”Copenhagen´s
Orgelsamling. A Treasury of Danish Organ Building”. Det var en yderst elegant præsentation
forfattet af Benjamin A. Kolodziej. En omtale som vi betragtede som en anerkendelse af arbejdet og
ærefuldt for sagen.
Vi er at forstå som André Palsgård og hans gode og trofaste medhjælper Steen Ekelund og kun i
beskedent omfang undertegnede, som i en del af de spændende år befandt sig som præst for den
danske menighed i Schweiz. Men som prædikeren siger: ”Alting har en tid, for alt hvad der sker
under himlen er der et tidspunkt. En tid til at bygge op en tid til at rive ned.” Sådan blev det også for
orgelsamlingen.

Udsnit af en side i ”The Diapason”
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Der kom et brev, som bragte en afslutning på den leg, som hed Orgelsamlingen - en leg, som mange
havde deltaget i og haft det godt med. Vi havde boet til låns i kirken i alle årene frem til nu, det
vidste vi godt, og at man nu havde andre planer med kirken, var vi vidende om. Politisk såvel som
kirkepolitisk syntes vi, at man i menighedsrådet såvel som hos de højere kirkelige instanser
manglede en forståelse for, at en videreførelse af Orgelsamlingen kunne have haft en betydning for
en ny formulering af Sct. Andreas Kirke i det kirkelige landskab i indre København, men den idé så
man ikke. Orglerne blev så spredt for alle vinde, som det hedder. Nogle fandt ly hos et nyt
orgelmuseum, Nysted Orgelmuseum i Nysted på Lolland, mens andre blev overtaget af kirker eller
museer forskellige steder i landet til et nyt liv. Vi håber ikke, de glemmer de gamle dage med
rampelys og sammenspil, dengang de blev beundret og klappet af.
Og så til sidst skal der lyde en tak til Rudolf Werner Nielsens fond for støtte igennem årene.

Smoking – no Smoking
Man havde inviteret til fin fødselsdag på Dronninglund slot i anledning af, at man var blevet 60 år.
Venner af begge køn var indbudt til middag og overnatning, og vi var blevet inviteret med. Vi, det
var min hustru, viceskoleinspektøren ved Den Classenske Legatskole, Anna-Marie kaldet Marie, med
hvem jeg snart kunne fejre guldbryllup, og så jeg sagde sognepræsten. Men det med guldbrylluppet
er en anden historie, som ikke skal fortælles her. For ikke at tale om min 60-års fødselsdag.
Men altså fødselsdag på Dronninglund Slot. Fin stil – og man glædede sig til at hylde fødselaren, som
havde gjort karriere og nu med fuld ret sad i en ledende stilling der i det jyske og vidste alt om
stammere. En kapacitet på nordisk plan som vi alle sammen så frem til at møde efter nogle års
adskillelse, hvor nogen var blevet engageret i provinsen, mens andre sad på ledende poster i
hovedstadsområdet. Alle var vi børn af 60erne, måske nok ikke fuldblods ungdomsoprørere, men i
stil og tænkning var vi alle tilstedeværende præget af, hvad der kulturelt var gået over landet, og
som det var alle bekendt ikke mindst havde sat sig spor i pædagogikken og i landets administration.
Vi havde forladt København på dagen, hvor festmiddagen var berammet til kl. 19 med en
forudgående hilsen-på over et glas i salonen ud mod haven. Det skulle blive herligt med alle disse
glade hilsener med kram og kindkys og ”Husker du dengang?” og ”Nej, det siger du ikke, arbejder
du der, så må du kende...”
På bagsædet lå min smoking. Trods utallige indvendinger havde Marie, som altid ved bedst,
overbevist mig om, at det var smoking, der var den rette festdragt i dagens anledning. Klokken var
vel blevet halv i syv, da vi åbnede døren til havestuen og trådte ind til det forsamlede selskab. Jeg i
smoking – alle andre i påklædning fra 1960erne. Fløjlsbukser, hvide tennissko, højhalset trøje og
kvinderne tobakspibe.
De to kulturer stod konfronteret i slottets havesal, men eftersom det var dannede mennesker, der
var samlet til fødselsdag, lød der ingen høj latter eller fnisen, men stilheden og de stirrende øjne
talte ganske tydeligt om, hvad der i disse minutter blev tænkt og husket. Næsten tyve års
kulturhistorie blev serveret på parketgulvet, og alle huskede, hvordan og hvad, der var sket, som var
det en TV-dokumentation. Vel var jeg rædselsslagen og fuldstændig uden mulighed for tilbagetog,
men de andre oplevede også sig selv ved konfrontationen med min smoking – det var de nye tider
med no smoking.
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Erindringer 3. del

Sankt Jerome (Hieronymus)(347-419) samler de latinske håndskrifter og skaber den latinske
bibeludgave Vulgata. Jerome er gengivet som Augustinermunk jfr. klædedragten. Til højre i billedet
rækker en hjælper blækhuset til Jerome, der har en pen i højre hånd og en rette-kniv i venstre hånd.
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Forord - Pensionering.
Kun nogle svage billeder står tilbage i erindringen fra et langt arbejdsliv. Et liv som næsten umærkeligt på
forskellig vis har ladet år følge på år, Et liv som for nogen har været en begivenhedsløs trædemølle, for andre
en strålende karriere med højdepunkter og hæder. For de fleste måske lidt af det ene og lidt af det andet.
Men også lykkelige stunder. Absolut.
Men pludselig en dag forstår man, at noget er slut. Man er trådt af, krigen er endt, hvis det da var en krig
eller hvad. Du måtte da slås for det. Nu hedder livet pension.
Se dig omkring. Hvad vil du?
Hvad skal jeg? Ingenting!
Hvad vil du? Joh!
Så sker det måske, at et nyt liv, et erindringsliv, bliver til. En stak billeder i en skuffe. En kasse med
kasserede ting og sager lige til udsmidning, ja hvis det da ikke var fordi der hæftede følelser til indholdet,
måske respekt, måske lykkelige stunder. Husker du dengang?
Man nænner ikke at gøre slut på det, som var engang. Eller måske lyder det: Jeg har smidt det ud, det
måtte få en ende. Men blev det nogensinde gjort færdigt? Man skulle måske have grebet det anderledes
an. I førstningen tegnede det da ret fornuftigt, hvad var det så, der skete?
Nå glem det, glem det! Nu ikke mere om den sag. Nu vil vi se fremad.
Men så kom det brev!
Jeg troede ikke, det længere spillede nogen rolle. Det burde det ikke gøre efter min mening, for retfærdigvis
skal det siges, at hvis jeg husker ret, og det mener jeg absolut jeg gør!!!!!
Retfærdighed pr. efterkrav. Fortrydelser og misforståede påstande, krøllede ærgrelser: ”Det har jeg aldrig
sagt!”
Men også lykkelige stunder.
At huske ansigter, at huske navne, at huske stemmer. At genkende steder og måske huske begivenheder.
Man mindes dette og hint, og man ser bagud på en måde, man ikke har brugt, mens arbejdslivet stod på dengang man brugte løs af nutiden og prøvede at se ind i fremtiden og forme den efter ens ønsker og
drømme.
Deraf kommer erindringer.

Mads-Bjørn Jørgensen, 2021
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Seniorpræst i Schweiz
Efter pensionering fra Sct. Andreas Kirke i 2005 var jeg i årene 2006 til 2009 seniorpræst ved Den
Danske Kirke i Schweiz under Danske Sømands- og Udlands Kirker (DSUK) med bopæl i Genève og
med menigheder i Genève, Bern, Basel og Zürich samt på bestilling varetagelse af enkelte kirkelige
handlinger (bryllupper) i Norditalien.
Efter et års ophold i Danmark drog vi videre til Spanien, hvor jeg I perioden 2010 til 2014 var
seniorpræst ved Den Danske Kirke øst for Málaga, der havde vinteråbent fra november til april.
Det kom sig af, at jeg havde hvidtet lofter og malet vægge i den lejlighed på Danas Plads 20, hvortil
vi var flyttet fra embedsboligen i Frederiksborggade - og var blevet lidt træt af det. En dag i foråret
2006 læste jeg i Præsteforeningens Blad, at man søgte en pensioneret præst til embedet som
seniorpræst ved Den Danske Kirke i Schweiz - eller som det hed: Den Danske Kirke i Genève.
Jeg læste opslaget et par gange og satte malerspandene og stigen til side og spurgte sådan lidt
henkastet Marie, som stod og strøg, om hun ville med til Schweiz.
”Ja, det lyder da spændende” kom det ikke særligt begejstret henne fra strygebrædtet, mens hun
tog et lagen og gav mig den ene ende, for nu skulle der trækkes, så måtte Schweiz vente.
Efter anden trækning listede jeg ind i stuen og tog Folkeskolens Atlas ned fra bogreolen for at sikre
mig, at jeg havde fuldt styr på geografien. Vi havde ikke før været på de kanter. Vi kendte lidt til
Tyskland og Frankrig og meget lidt til Spanien og slet ikke noget til Schweiz.
Heidi og ostefondue, kukure og familien Trap (hov, det var vist Østrig) var hvad min bevidsthed på
stående fod kunne frembringe af emner, hvilket ikke bragte mig nogen steder hen.
Jeg studerede kortet, der var en nyttig rest indbunden viden tilbage fra folkeskolen, og blev klar
over, hvor de forskellige byer var at finde. Genève mod syd tæt på Frankrig, Bern næsten midt i
landet, Zürich oppe mod nord og Basel ude til venstre, jo et atlas er en nyttig ting, når verden skal
sættes på plads.
Vi var netop begyndt på et nyt kapitel, hvor jeg var blevet pensioneret, og Marie var på sidste år, og
nu viste der sig pludselig i horisonten muligheden for et helt nyt og anderledes kapitel.
Vi drøftede det over middagsbordet et par gange, og det endte med, at jeg skrev en ansøgning og
tænkte, at det nok var omsonst, eftersom der sikkert var mange andre ansøgere med langt større
kvalifikationer, hvad de så end måtte være, men det var nok ikke, hvad jeg kunne opvise. Stort skæg,
malmfuld tale, helst over en meter og firs og bispekandidat, hvis ikke det var fordi, der var kommet
en pensionering i vejen - det var nok, hvad der var brug for.
Ikke desto mindre kørte jeg efter nogle dages overvejelser ned med min ansøgning til Dansk
Sømands- og Udlandskirkes kontor på Frederiksberg og fik foretræde for generalsekretær Margit
Petersen. Hvad vi talte om, husker jeg ikke i detaljer, men mon ikke det har drejet sig om, hvorfor vi
kunne tænke os at rejse ud, og om hvor jeg i øvrigt havde slået mine folder, og hvad en sådan
samtale nemt kommer ind på af løst og fast.
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Da jeg kom hjem og aflagde rapport for Marie, måtte jeg indrømme, at det var mit indtryk af
samtalen, at det kunne vi godt opgive, hvad jeg da også straks meddelte. ”Det kan vi godt opgi!”
sagde jeg og skævede til malerbøtten og trappestigen og tændte for TV- avisen for ligesom at
understrege, at vi var hjemme igen og ikke var på vej ud i den store verden.
Ikke mere snak om den sag, men en dag ringede telefonen og Ann-Beth Møller præsenterede sig
som menighedsrådsformand for Den Danske Kirke i Genève. Hun ville gerne høre, hvad vi kunne
byde på eller måske rettere sagt, om vi kunne tænke os at komme til Schweiz og være præstepar
for Den Danske Kirke i Genève. Der var indkommet to ansøgninger, fortalte hun, hvoraf vi altså
måtte være den ene. Så?
Jeg siger udtrykkelig vI, for når sandheden skal frem, så er virkeligheden i denne kirkeverden, ganske
som det hedder i supermarkedet, betal for en og få to.
Så gik det pludseligt stærkt. Vi mødtes på kontoret på Frederiksberg med repræsentanter for
menigheden i Schweiz, menighedsrådsformanden Ann-Beth Møller og medlem Marianne Lindquist
samt Københavns biskop Peter Skov–Jacobsen. Endvidere generalsekretæren for Danske Sømandsog Udlands Kirker (DSUK) Margit Petersen og en tredje person, ambassadør Michael Bendix, fra
DSUK’s bestyrelse til en fordragelig snak og præsentation.
Marianne, som vi igennem årene kom til at elske, spurgte, om jeg var sådan en helvedesprædikant,
som piskede på folk og forfulgte dem med bål og brand, hvad jeg da kun kunne bekræfte. Jo
stemningen var god, og vi forlod selskabet en lille smule mere optimistiske, end vi var ankommet.
Dagen efter ringede generalsekretæren og meddelte, at man gerne så os i Schweiz på de betingelser,
kontrakten kunne byde på med tiltræde og indsættelse den 17. september, men at man da gerne
ville høre en prøveprædiken inden da, om jeg ellers havde mund og mæle?
MEN
Projektet Schweiz var, når sandheden skal frem, blevet en smule mere kompliceret, uden at vi
behøver at gå i detaljer. Jeg var blevet opereret for tarmkræft i 2002 på Rigshospitalet med
efterfølgende tilbageførelse af tarmen. Nu var der så derefter gået 4 år med halvårlig kontrol, og jeg
var blevet pensioneret, og vi var flyttet til Danas Plads, da man ved en røntgenundersøgelse
opdagede en metastase i den højre lunge, der krævede operation. Efter en undersøgelse på
Bispebjerg Hospital besluttede man at operere på Rigshospitalet i 2006.
Man fandt en kikkert frem af skuffen, og efter få dage blev jeg sendt hjem i god behold, hvis det ikke
lige var, at man havde fundet på, at jeg skulle i kemobehandling. Man, det var to unge kvindelige
læger, jeg var kommet i efterbehandling hos. De var meget optaget af min situation - at jeg i
mellemtiden var blevet engageret til præstejobbet i Schweiz og nu stod lige for at skulle rejse. Ikke
desto mindre mente de, at jeg skulle i kemobehandling og at det skulle være af den skrappe slags,
hvor man hver tredje dag efter at have ligget med drop vel en times tid ligger ”død” i, jeg ved ikke
hvor længe.
Jeg havde svært ved at forklare de to unge kvindelige læger situationens alvor, for de stod selv lige
for at skulle holde ferie sammen, hvilket skulle foregå på Madagaskar med rygsæk og vandrestav.
Det kom uvilkårligt til at fylde meget i vores snak - det med at skulle ud at rejse.
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Men i kemo skulle jeg! Jeg mente selv, at jeg måtte orientere Generalsekretæren for DSUK Margit
Petersen om forholdet omkring kemoterapien og min netop afsluttede operation, men også søge at
overbevise hende om, at jeg situationen til trods var fast besluttet på at tage af sted, og så eventuelt
at få afsluttet kemoterapien i Schweiz på en eller anden måde. Jeg mente, at der måske kunne være
et forsikringsspørgsmål, som skulle afklares, eller at DSUK, når det kom til stykket, ikke ville eller
turde ansætte mig under de givne omstændigheder. Jeg ville nok personligt have taget sagen op til
overvejelse, eventuelt drøftet den med bestyrelsen og menighedsrådet i Schweiz, om jeg havde haft
lederrollen, men generalsekretæren anså det tilsyneladende for fuldt og helt at være min egen sag
og foretog sig intet desangående.
I december 2007 fik jeg en mail fra biskop Peter Skov-Jacobsen med en julehilsen, som fortalte at,
”Margit kom hjem og var meget begejstret for alt, hvad hun oplevede i Schweiz, og jeg kunne forstå,
at I havde det godt og følte jer godt hjemme” o.s.v.
Lidt kontrol var det nok blevet til hen ad vejen. Hvad jeg da godt forstår.
Jeg havde givet løfte om en ”prøveprædiken” - i hvert fald ville man gerne se personen på
prædikestolen, så vi skiftede fly i Frankfurt, og jeg udlagde teksten i Chapelle St. Léger, 20 rue St.
Legér.
Under den følgende sammenkomst hos den fungerende præst Jørgen Almdal, hvor vi fik vores
kommende bolig at se og fik hilst på menighedsrådet, benyttede jeg lejligheden til at orientere om
situationen, og at den måske krævede kemo, men selvom Anders, der sad i menighedsrådet, var
fungerende læge, affødte det ikke nogen kommentarer, og vi fløj hjem næste dag.
Nu gik det stærkt. Der var mange ting, der skulle ordnes, men det endte med, at alle møblerne var
kommet ud af vinduet og blevet læsset på flyttebilen, hvorefter vi med pakket bil fulgte trop med
nøglen i lommen til lejligheden i Grand Saconnex 2, Chemin Taverney.
Jeg havde fået lægerne på Rigshospitalet til at udfærdige en skrivelse om min situation, som
opfordrede de lægelige instanser, der måtte få henvendelsen at se, til at fortsætte behandlingen.
Universitetshospitalet i Genève tog venligt imod mig og dr. Roth, der anså den ordinerede kemo for
at være for voldsom en behandling, sørgede for, at jeg hvert kvartal kom til scanning og fik taget en
”prise de sang” – en blodprøve – til kontrol og beroligelse.

Afsted, afsted
Vi havde skiftet vores benzindrevne Citroën C4 ud med en diesel C4, som vi fik leveret på
grænseplader til noget, der lignede fabrikspris, og så skulle vi ellers være ude af landet inden fjorten
dage, mener jeg at kunne huske.
Ja huske! Havde vi nu fået det hele med?
Vi efterlod to senge, et spisebord, fire spisebordsstole, lidt knive og gafler og hvad ellers er
nødvendigt af husgeråd. Sengetøj og et par billeder og sikkert et stykke sæbe blev tilbage, så man
kunne klare en nat eller to. Marie, som ikke kendte til forholdene i Schweiz, var så forudseende at
medbringe adskillige poser vaskepulver. Man ka’ aldrig vide.
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Jeg havde orienteret formanden for andelsboligselskabet Danashus, John Jørgensen, om, at vi kørte
til Schweiz og blev væk en tid, men gjorde os derudover ikke nogen overvejelser over, hvad det
eventuelt kunne medføre, nu hvor vi havde skiftet folkeregisteradresse til Schweiz og havde
efterladt os en så godt som tom lejlighed på Frederiksberg.
Jeg mener at kunne huske, at jeg satte et tændogsluk-ur i en stikkontakt for at holde uønskede
elementer borte! Jo man tænker sig da om!
Første stop var Lübeck, hvor vi overnattede, derefter gik det med biltoget fra Altona en nat igennem
til Lörrach, hvorefter vi kørte ned igennem Schweiz fra nord til syd, før vi endelig stod i den store
stue og så ud af panoramavinduerne over på Jurabjergene i Frankrig.

Lejligheden var stor og velindrettet med to altaner, en på hver side af huset. Den ene, som vendte
mod vest, havde udsigt til Mont Jura. Ud over bord og stole og en lille lampe lod vestaltanen sig
indrette med planter og blomster og et lille springvand. Her kunne vi sidde om aftenen og se
indflyvningen til lufthavnen, når maskinerne kom på række som perler på en snor.
Astrid og Jens boede nede i byen på Hotel Central og hjalp os med indflytningen, så alt var hurtigt
på plads bortset fra, at internetforbindelsen lod vente på sig. Sunrice hed udbyderen, og morgen
efter morgen måtte jeg ringe til firmaet og forklare dem, at jeg hver morgen sad og ventede på ”The
Sunrice”, men den forstod de ikke. Da der endelig kom en pakke med et modem, var det defekt og
måtte byttes.
Indsættelsen fandt sted søndag den 17. september kl. 15 i den tyske kirke på Place du Bourg de
Four. Indsættelsen blev foretaget af Generalsekretær Margit Petersen og efter gudstjenesten var
der reception i kirkens krypt. Præst ved den norske sømandskirke i Genève Anne Bolstad deltog i
indsættelsen foruden min svoger, provst Simon Asger Nielsen - begge i ornat. Endvidere var FNambassadør Marie Louise Overvad og hendes mand Gerd tilstede og der ud over både Per og Poul.
Min søster Karen og hendes mand Leif samt min søster Bente deltog også i begivenheden.
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Om aftenen havde vi generalsekretær Margit Petersen til middag sammen med familien, hvilket
blev en munter aften. Man var kommet til fremmede lande, og nu skulle man more sig. Ud på
aftenen kørte jeg Margit Petersen til hendes hotel, der lå ovre i Frankrig i Ferney Voltaire, et kvarters
kørsel fra Grand Saconnex.
Man kørte mod lufthavnen og under startbanen og kom så op i Frankrig og kørte ind i den lille
franske by, der hedder Ferney Voltaire. Her var der hver lørdag et marked med fødevarer, grønt og
frugt, ost og honning og tøj, og hvad man nu engang venter at finde på et marked, som ligger det
rigtige sted og har et købedygtigt publikum.
I Ferney Voltaire var der et lille slot, hvor Voltaire i perioder søgte tilflugt for at kunne være i fred
for franskekongen. Byen var et meget charmerende sted og havde som sagt et dejligt
lørdagsmarked, som vi ofte besøgte ikke mindst, når vi havde gæster, som trængte til at sidde i solen
med et glas og se på folkelivet og lytte til en chanson sunget af en god sanger, mand eller kvinde,
akkompagneret af en lirekasse.

Et hjørne med udsigt
Jeg var ikke den første evangeliske lutherske præst i Genève, denne calvinismens højborg.
Den første lutherske gudstjeneste med nadver blev fejret i Genève den 28. august 1707 i et hus på
hjørnet af Rue de la Cité og Rue basse des Allemands dessus. Selv om der igennem flere århundreder
havde boet tyske købmænd i Genève, som sammen med deres varer havde bragte de nye lutherske
tanker til byen, så var årsagen til, at der blev oprettet fast luthersk gudstjeneste i Genève at finde
et andet sted i Europa.
Den franske konge Louis XIV havde i 1685 ophævet Nantes-Ediktet, der hidtil havde beskyttet
protestanterne i Frankrig, men som nu, hvor beskyttelsen var ophævet, havde fået det resultat, at
de tyske, lutherske købmænd, der var bosiddende i Lyon, ikke længere kunne holde gudstjeneste
med nadver, som de hidtil hvad gjort. Seks af disse købmænd rettede derfor henvendelse til Det
Store Råd i Genève og søgte om tilladelse til at afholde gudstjeneste med nadver tre til fire gange
om året. Anmodningen var ledsaget af en anbefaling fra Kong Frederik I af Preussen og var stilet til
Genèves byråd.
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Man rådspurgte Vénérable Compagnie des Pasteurs, som sammen med andre teologiske
personligheder anbefalede, at tilladelsen blev givet, nok ikke mindst under indtryk af Frederik I’s
velvillige holdning til protestanter, som fra Frankrig havde søgt tilflugt i Preussen, samt for nogens
vedkommende fik tilladelse til at bosætte sig i Fredericia. Denne evangelisk-lutherske kirke, som nu
blev oprettet i det calvinske Genève, blev overvåget af to personer kaldet Seigneurs Commis, som
var indsat i menighedsrådet og blandt andet skulle sørge for, at tyskerne overholdt alle regler og
bestemmelser i den puritanske by. En henvendelse til Hertug Frederik II af Saxe-Gotha om at mægle
mellem tyskerne og de kirkelige myndigheder i Genève førte blot til, at det af byrådet blev slået fast,
at de skulle følge regler og forordninger, og at det i øvrigt var tyskerne forbudt at spille kort, gå på
værtshuse og besøge vinhuse, og at de skulle stoppe deres evindelige diskussioner og skænderier,
som de havde haft tilbøjelighed til, og som de havde taget med hjemmefra.

Den tyske kirke på Place du Bourg de Four.
Trods de vanskeligheder, som nu engang hører med til at være kirke i det fremmede, voksede
menigheden, og i 1762 fik man økonomisk mulighed for at købe Château de Coudrée på Place du
Bourg de Four for 7.300 gylden. Bygningen, der var meget forfalden, stod ikke til at redde, så man
rev den ned og byggede i stedet den kirkebygning, man kan se i dag. Den stod færdig i 1766 og har
siden været rammen om evangelisk-lutherske gudstjenester, tyske og engelske, og fra tid til anden
også danske gudstjenester, når der har været brug for et større kirkerum, end hvad Chapelle St.
Léger rådede over - hvorfor indsættelsen da også var henlagt hertil.
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Den danske kirke i Genève
Den danske kirke i Genève – Eglise danoise en Suisse – bestod af et menighedsråd i Genève og tre
kirkekomiteer i henholdsvis Bern, Zürich og Basel. Eftersom Den danske Kirke i Schweiz i 1997 kunne
fejre sit 50-års jubilæum og sit 60-års jubilæum i 2007, kan man forstå, at det hele tog sin begyndelse
i 1947, da Pastor Sandbæk, der var en kendt figur fra frihedskampen i Danmark, og som senere blev
Holmens Provst, kom til Genève for at deltage i det nyligt oprettede Kirkernes Verdensråd. Her kom
han blandt andet til at beskæftige sig med tidens flygtningeproblem, og blev derudover engageret i
Det Lutherske Verdensforbund. Fra da af blev der op igennem årene holdt danske gudstjenester i
Genève af de præster, som havde ophold og arbejdede i Det Lutherske Verdensforbund, uden at
der var tale om nogen fast organisation endsige nogen aflønning for det danske kirkelige arbejde,
der blev udført. Først i 1997 blev der tale om en egentlig ansættelse, da Poul-Erik Fabricius kom til
Schweiz efter mange års virke i London. Nu blev Den danske Kirke i Genève dannet og fik en fast
menighed med et menighedsråd i Genève og senere kirkekomiteer i Bern, Basel og Zürich.

Gæster ved jubilæet i 2007: Undertegnede, Erik Norman Svendsen, Ann Beth Møller, Poul Erik
Fabricius, Margit Pedersen, Jørgen Almdal
Som jeg opfattede det, var der en ”standsforskel” på menighedsrådet i Genève og kirkekomiteerne
i de andre nævnte byer. Forskellen fremkom for eksempel ved at komiteerne betalte til
menighedsrådet i Genève, jeg ved ikke hvor meget, men at man ikke havde nogen indflydelse på
hvem, der sad i menighedsrådet, hvilket var et rent Genève-anliggende.
Man holdt heller ikke altergang uden for Genève, før jeg, ved årsmødet den 26. oktober 2007 (der
foregik i Bolligen uden for Bern og hvor kirkens 60-års jubilæum blev fejret), brød den for mig
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underlige tradition og ved denne lejlighed indbød til nadver. Jeg tvang det igennem, må det nok
hedde.
Det skal også bemærkes, at Den danske Kirke i Genève, som havde været kirkens navn indtil da, fik
navneforandring, idet man mere retvisende ændrede navnet til Den danske Kirke i Schweiz - hvilket
dog ikke på nogen måde var min fortjeneste.
Senere i 2003 blev Poul Erik Fabricius afløst af Jørgen Almdal, der i 2006 blev afløst af undertegnede.
Der blev, som allerede sagt, dannet kirkekomitéer og afholdt gudstjenester i Bern, Basel og Zürich
ud over Genève, og der blev oprettet konfirmationshold efter behov. I Genève har kirken en særlig
kulturel rolle i kraft af, at der ikke eksisterer nogen dansk forening i byen i modsætning til, hvad der
er tilfældet i de andre ”kirkebyer”.

Sankt Annæ gymnasiums pigekor besøger Genève
Landets sproglige struktur med en opdeling på flere forskellige sprog: Fransk, tysk og rætoromansk,
og de 26 selvstændige kantoner med udpræget selvstyre gav landet en forskellighed fra, hvad vi
kendte til hjemmefra. Hertil kan man tilføje den forskellighed, der var imellem de fire byer, hvor
Zürich var handel og forsikring, Bern var det kulturelle intellektuelle sted, mens Basel var kemi og
farmaci og Genève det internationale hovedsæde.
Der var tradition for, at et årligt fællesmøde for komitéer og menighedsråd blev afholdt hos
ambassadøren i Bern. Jeg søgte at indbyde til et yderligere møde i præstegården i Genève til
planlægning af årets fællesarrangementer, men modstanden var udtalt. Man rejste ikke gerne til
Genève, for der talte man fransk og forstod ikke tysk og slet ikke Schweitzer Dutch. Man lod sig dog
overtale, og vi havde en god dag, og der var mange smil ved afskeden på banegården. Uden at
trække forskellighederne for hårdt op kan man måske sige med en vis forsigtighed, at mod nord var
det ofte blandede ægteskaber, mens det mod syd var ægtepar, der var internationalt
udstationerede og danske.
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Schweiz har 26 kantoner og tre officielle sprog.
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Vi boede i byen Genève, der ligger i den kanton, der gerne kalder sig Republik Genève og som på
kortet her bærer det tyske navn Genf. Genève er en udpræget international by, men samtidig en
stor provinsby i den fransktalende del af landet.
Bern er hovedsæde for den fælles ledelse af de 26 kantoner, som hver især har deres eget politi,
uddannelsessystem, skattevæsen og lovgivning på en lang række områder, mens den fælles ledelse
omfatter udenrigspolitik, forsvar og sundhedsvæsen.
Den sydøstlige del af landet er fransktalende, mens den øvrige del af landet er tysktalende bortset
fra Kanton Tessin og muligvis områder i for eksempel Graubünden, hvor der tales rætoromansk. Alle
tre sprog er officielle sprog i landet.
Det direkte demokrati betyder, at der afholdes folkeafstemning rundt i kantonerne ganske ofte til
afgørelse af forhold, som kun angår denne specielle kanton.
Religionen. De religiøse retninger fordeler sig rundt i landet som kortet angiver. Protestantisk
dækker dog over flere retninger - om man var tilhænger af Calvin eller Zwingli.
Det kan I jo alt sammen selv læse om her og der, men for os var det nyt, og tilsammen var det med
til at give os en fornemmelse af, at vi virkelig var kommet til et andet land end Danmark - et land,
der var præget af en ganske anden kultur og byggede på en anden religionsforståelse end den, vi
kendte fra det grundtvigske Danmark.
Man arbejdede ikke om søndagen. Man slog ikke græs eller vaskede bil om søndagen. Det var
ganske, som vi som børn sang, når vi ”savede brænde” med farfar: ”Og søndag er det helligdag, så
hænger saven på sin knag, og så går vi i kirke, og så går vi i kirke”!
Sygeforsikring. Det er i Schweiz obligatorisk for alle, der bor i landet, at oprette en
sundhedsforsikring (sygeforsikring) med grunddækning, der dækker udgifterne til behandling af
sygdom. Betaling af forsikringspræmien påhviler den forsikrede selv.
Frederiksberg kommune havde udleveret os en formular, som betød, at kommunen påtog sig den
fulde betaling vedrørende vores sygeforsikring i Schweiz, bortset fra en selvrisiko, som den
schweiziske sygeorganisation LA MAL afregnede. Jeg husker ikke enkelthederne, men det fungerede
udmærket.

Menighedsrådet
Efter at have indrettet os, satte vi os ned og ventede på, hvad der nu skulle ske, ja det vidste vi jo
godt, for bortset fra at menighedsrådsformanden Ann Beth havde været og set til, at vi var blevet
behørigt installeret, så var det et menighedsrådsmøde, vi ventede på, det var det, der skulle starte
det hele.
De kom og satte sig omkring bordet: Marianne Lindqvist, Anders Gisselbæk, Jørgen Christensen,
Jytte Rohde, kirkesanger Lars Olsen, Anne Sophie Annen og Kirsten Bendixen, hvorefter Ann Beth
tog ordet og bød velkommen til dette første møde i den nye tid.
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Marie blev kaldt ind fra køkkenet og fik del i velkomsten, men blev ikke budt sæde i det høje råd.
Det havde førhen været almindeligt, at præstefruen sad med, men engang havde man haft en
præstefrue, som havde misforstået sin rolle og vist nok gjort formanden rangen stridig. Det var man
blevet klog af, og Marie vendte tilbage til køkkenet.

Men menighedsrådet og dets møder var en for mig meget glædelig oplevelse på baggrund af, hvad
jeg havde oplevet førhen. Som sådan var jeg ikke ukendt med demokratiske forsamlinger, men den
sidste slags af oplevelser med menighedsråd sad stadig i mig. Jeg vidste - for det havde jeg lært på
egen krop - at der var steder, hvor intrigen var så at sige uden ende og spillet var mageløst.
Jeg havde som sagt deltaget i mange demokratiske forsamlinger, bestyrelser, råd og valgte ledelser.
Demokratiske forsamlinger, som grundlæggende var skabt ud fra den idé, at ledelse skal være
demokratisk valgt med en tidsbegrænset funktionsperiode, før mandatet på ny prøves ved valg.
Mine oplevelser desangående havde igennem årene været mangfoldige, gode som dårlige alt
afhængigt af de personer, som deltog i processen og deres forståelse af og vilje til demokratiet.
Højdepunktet i oplevelsen af demokrati må siges at være nogle af de processer, jeg oplevede på
Statsseminariet på Emdrupborg, da man i lærerrådet arbejdede sig frem til en ny ledelsesstruktur,
som blev godkendt af Direktoratet, gennemført og afprøvet. Det dårligste eksempel, som jeg helst
glemmer, endskønt der sad mennesker i rådet, som jeg havde agtelse for, og som det viste sig, jeg
godt kunne arbejde sammen med, var menighedsrådet i – ja gæt selv.
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Nu gjaldt det det nye menighedsråd i en fremmed kirke i et fremmed land under den samme
himmel. Mødet fortsatte i en god tone og blev til en række gode oplevelser, som fortsatte klogt og
respektfuldt i de år, vi deltog i arbejdet. Og tak for det.
Det, der måske godt kunne undre én ved denne såkaldte udenlandskirke, var, at der ikke på noget
tidspunkt blev holdt officielle kirkekomitémøder med de respektive kirkekomitéer og med præstens
medvirken. Kirkekomitéerne levede deres eget liv bortset fra de efterhånden to årlige møder - det
ene, der fandt sted hos ambassadøren i Bern, og det andet, som jeg fik arrangeret hos præsten i
Genève. Begge steder deltog menighedsrådsformanden.
Et dagsordenspunkt, som vendte tilbage gang på gang, var lotteriet - det årlige lotteri, som havde
en gevinstsum, hvis værdi langt oversteg, hvad lotteriet gav i indkomst ved salg af lodder. Derudover
var det et tilbagevendende diskussionsemne, hvor lodtrækningen skulle finde sted - om det skulle
være på ambassaden i Bern eller et sted i Genève. Jeg husker ikke, hvordan diskussionen sluttede,
eller rettere sagt hvor trækningen endte med at finde sted, men præmierne blev udleveret til rette
vedkommende ved henvendelse hos præsten. Hovedpræmien eller hovedpræmierne, for der var to
af slagsen, bestod af to dyre ure, som sammen med de andre præmier førte til, at lotteriet
repræsenterede en ikke ubetydelig sum.

Kirkens kasserer, Jørgen Christensen, blev en ven af huset. Han havde i mange år solgt danske
møbler i Schweiz i nord og syd, før IKEA kom til. Ikea lå en halv times kørsel mod Lausanne. Et besøg
dér var nok en hotdog værd om ikke andet. Her købte vi juletræ og julesild og peberkager og julelys
og juleservietter og spiste svenske kødboller og følte i det hele taget, at vi var vendt hjem til Sverige.
Og så var der alle skiltene over diverse varegrupper, som hed noget svensk, og som vi kunne nikke
genkendende til, men som ingen andre kendte og forstod. Når tæpperne hed Kalmar, så forstod vi,
både hvor Kalmar lå, og vi kendte historien med Kalmarunionen og Dronning Margrethe I og Erik af
Pommern. Jo, kom ikke og spør’ hvorfor vi fra tid til anden kørte i IKEA. Da vi forlod Schweiz var man
for øvrigt ved at bygge et IKEA i Genève. Det var nok en god idé.
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Prædikesteder
Genève. Kirken i Genève – Chapelle Saint Legèr, 20 rue Saint Legèr er indrettet i et hospital fra
middelalderen, som i sin tid tog sig af at huse og forpleje pilgrimme på deres vej til Rom eller til
Sankt Jacob i Compostela. Hospitalet blev oprettet i det 14. århundrede af stiftelsen Den hellige
Treenighed. Kapellet bærer stadig præg af sin høje alder, men rummer en charme, der bøder på
dets mangler i henseende til toiletforhold ikke mindst.

S. Legèr, som facaden har set ud siden middelalderen.
Når man kommer ind af døren, løber der en gang op langs selve kirkerummet. Den slutter i et
”præsteværelse”. Fra gangen er der adgang til kirkerummet, som i den nederste del viser resterne
af den tilmurede vindeltrappe, der har ført op til førstesalen, hvad det store lokale så har været
brugt til – spisesal, sovesal eller andet. Kirkerummet er nydeligt udstyret med orgel, alterbord og
prædikestol, og rummet virker intimt, som det er forsynet med løse stole og gode farver. Her er
plads til fyrretyve kirkegængere, og det skete engang, at præsten må sige til de sidst mødte, som
står på gaden, at de må søge andre steder hen. Præsten havde fået arrangeret dåb og
konfirmandsøndag med forældre samt almindelig søndagsgudstjeneste på én og samme søndag,
hvilket var mere end kapellet kunne rumme. Præsten måtte derfor bede de 15 kirkegængere, som
stod ude på gaden, om at finde andet sted at gå hen. Hvad de så gjorde? Jeg tror, de fandt et
værtshus.
Ved barnedåb hentede vi dåbsvandet ved en kilde, der sprang ud af den gamle bymur i umiddelbar
nærhed af kapellet, som ikke selv havde indlagt vand. Dåbsfadet, der var af det pureste guld, var
blevet hentet af præsten og kun af præsten dagen i forvejen på FN-ambassaden, Missionen, hvor
det blev opbevaret sikret mod tyveri. Herfra var det blev udleveret mod personlig henvendelse af
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præsten og mod behørig kvittering. Det var skænket til kirken af en af kirkens medlemmer og var
kirkens ”skat” og stolthed, kirkens guld.
Noget tilsvarende kunne man ikke sige om kirkens altersæt. Bægrene var små og grimme, og selve
alterkalken var en rustfri, højhalset vase til tulipaner - meget lidt køn og totalt uegnet til det, den
skulle bruges til. Når man kom med vasen for at hælde op i bægeret, var der stor risiko for, at vinen
kom som ketchup gør det, væltende ud af flasken, ustyrligt og i nadvertilfældet med stor risiko for,
at altergæsten stod med hænderne badet i altervin, hvorfor præsten altid havde nødigt at være
forsynet med et vist antal servietter. Den varsomhed man måtte lægge for dagen betød, at
altergangen godt kunne trække ud mere end den burde. Jeg skrev et indlæg i Menighedsrådenes
Blad og klagede min nød - om ikke der var et menighedsråd hjemme i Danmark, der ville forære os
et altersæt, som ikke længere var i brug? Jeg vidste jo, at der lå mindst hundrede ubrugte altersæt
rundt i landets kirker, men der kom ingen svar på trods af, at jeg lod mit ønske ledsage af en
invitation til et besøg i Genève. Til sidst måtte jeg bede Sct. Andreas Kirkes menighedsråd hjemme i
København om at skænke os deres gamle altersæt, hvorefter jeg søgte Rudolf Werner Nielsens fond
om at bekoste dets tur til Schweiz, hvad fonden da også aller- venligst gjorde.
Kapellet bar i sig en stemning, som forstærkedes, når Helle spillede på orglet og kirkesanger Lars
førte an i salmesangen, der løftede sig op under det hvælvede loft.

Helle Sauter ved orglet
Efter gudstjenesten samledes man skulder ved skulder i den lille gang uden for kirkerummet og
spiste af de medbragte kager og drak af den medbragte vin eller kaffe. Dette efterspil var vigtigt ikke
blot i henseende til almindelig kommunikation, men det var overhovedet en vigtig del af det
sammenhold, som var i den lille danske koloni i Genève, hvor der ikke var nogen dansk forening. Jeg
holdt meget af at holde gudstjenester og foretage kirkelige handlinger i Kapellet, og det var med
meget stor glæde, at jeg fik lov at døbe Gustav. Hjemme havde han erklæret, at han ikke skulle
konfirmeres, men alligevel havde han indvilliget i at komme til konfirmationsforberedelse den første
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gang for ved selvsyn at konstatere, at det ikke var noget for ham. Men han endte altså med at blive
døbt i ”Guldfadet” ved en meget stemningsfuld dåb, som fandt sted i familiens skød efter en
gudstjeneste.

En kasse med informationer. Ved almindelig orientering i skuffer og skabe, efter at møblement og
husgeråd var kommet på plads, fandt jeg i skabet i gangen en kasse med min forgængers
forudseende beskrivelse af, ja læs selv:
En SAN DISK (USB nøgle) med mapper og filer vedr. kirken. Adresser til kontaktpersoner:
Menighedsråd, kirkekomitéer og andre.
Organister: Helle får tilsendt med almindelig brevpost salmer til gudstjenesten i Genève med
angivelse af numrene i den nye koralbog. Det samme får Lars Olsen kirkesanger han kan modtage
dem på sin mailadresse.
Organist Lotte Ebert i Zürich får noderne tilsendt i kopi til gudstjenesten i Zürich.
Organist Charlotte Nødholm får salmenumrene tilsendt på mail.
Organist Britt Kapps får tilsendt salmenumrene med tydelig angivelse af hvilke melodier det drejer
sig om i den gamle koralbog.
Ved gudstjenesten i Basel medtages en kasse salmebøger (står i skabet i gangen) Lysestager i den
hvide kasse og evt. den blå kasse med små glaslysestager. Hertil alterdug (ligger i en plastpose i
skabet).
Til gudstjenesten i Genève medbringes Alterdug, lysestager, glasstager til fyrfadslys, altersæt,
altervin, alterbrød, kaffe på termokande, varmt vand til te på termokande, vand på flaske, sukker,
te, fløde, servietter, plastkopper, hvidvin og hvidvinsglas (plastic), teskeer, blå dug til kaffebordet i
forgangen…………
Alterbrød. Marie begyndte fra første begyndelse af at bage småkager til brug som alterbrød, og hun
holdt fast ved den tradition til den sidste gudstjeneste i Spanien syv år senere. Disse alterbrød var
berømte viden om, pleskener hed de, og de gav anledning til, at min kære kollega Finn Esborg ved
vores afsked i Spanien offentligt udtrykte, at han ikke vidste, hvad han ville komme til at savne mest,
mine prædikener eller Maries alterbrød.
Men kirkeguldet er vi ikke helt færdige med, for det førte til en Qlumme i kirkebladet. Jeg tror, det
kom sig af en irritation over – ja jeg husker ikke hvad, men jeg skrev en Qlumme i kirkebladet om
”Guldfadet” og hvad deraf følger og fortrød siden hen, men bladet var gået i trykken, så jeg kunne
ikke stoppe det. Men altså, som det hedder nu om stunder.
Kirkeguldet – en Qlumme. Det dyreste, kirken ejer, er dåbsfadet, som er af det pureste guld og
derfor skal opbevares forsvarligt. Guldet har, når det ikke er i brug, fundet en plads i Den danske FNMissionens pengeskab nede i rue de… nej man skal ikke afsløre, hvor man gemmer sine
kostbarheder. Så det får I mig ikke til at røbe.
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Jeg havde taget en pæn jakke på, for der er pænt dernede. Jeg havde lagt fadet og kanden indhyllet
i gråt flonel på bagsædet og var nu på vej over fortovet og ind gennem indkørselen for at bringe det
dyreste eje sikkert tilbage i pengeskabet.
Jeg plejer at dreje ind ad indkørselen og parkere, hvor der står ”Emplacement strictement reservé
aux Véhicules de DANISH MISSION”. Selv om der selvfølgelig ikke var tænkt på mig, da skiltet blev
sat op, så har jeg altid ment, at det var et af de steder i verden, hvor jeg godt turde færdes.
I indkørselen, inden jeg fik drejet ind på pladsen, blev jeg bagfra tiltalt af et kraftigt bilhorn, som på
mercedeansk vis tilkendegav, at noget var galt, og at jeg var årsagen. Da jeg fik drejet mig i sædet
for at se, hvad sagen angik og tiltalen lød på, blev jeg mødt af en myndig hånd bag forruden, der på
napoleonsk klart tilkendegav, at jeg var på gale veje og måtte forføje mig. En nydelig yngre herre
havde tilsyneladende samme hensigt, som jeg havde og mente umisforståeligt, at Mercedes går før
Citroën.
Det blå CD-skilt afgjorde sagen, idet jeg erindrede mig, hvad jeg for nyligt havde læst på en
parkeringsplads i Frankrig og selvfølgelig havde respekteret: ”Si vous prenez MA PLACE vous pouvez
aussi prendre MON HANDICAP!” stod der at læse. Ja, misforstå mig nu ikke, vi har jo alle vort at
bære, og jeg mener ikke, at det skal lægges dem til last, at de er tvunget til at køre rundt med et lille
blåt skilt, lige som nogen må køre med et stort L eller med et 45 skilt. Og så må jeg dertil indrømme,
at jeg, når det kommer til stykket, aldrig har været særlig missionsk, altid har hældet til det
grundtvigske, i hvert fald der, hvor det med fri fantasi og sund fornuft har søgt at sprede lys i mørket.
Pludselig, mens jeg sad der i sædet og prøvede at finde bakgearet, erindrede jeg i et splitsekund,
hvad der stod i min studenterhåndbog i sin tid for halvtreds år siden, da jeg gjorde mig tanker om
at aflægge besøg hos Alma Mater. Man tillod sig dengang at skrive til de ubefæstede sjæle, at hvis
de tænkte på at studere jura, ”ville det være klogt at være i besiddelse af en gylden pung og en
blyrøv”. Det var væk, dette flash back, lige så hurtigt, som det var dukket op, og det gjorde ingen
skade. Jeg har aldrig haft grund til at betvivle juraens nytte. Jeg finder absolut ingen arktisk kulde i
diplomatiet og har da tilmed mødt nogle både kvikke og yndige repræsentanter.
Kun pavestolens diplomati har voldt mig problemer, når transsubstantiationens thomistiske
spidsfindigheder hos katolikkerne har hindret mig i at deltage i den hellige nadver, men det har jeg
lært at leve med.
Nu skal jeg til Calvins fødselsdag her den 10. juli, er højtideligt inviteret, så skal vi rigtig more os. Jeg
tror, jeg vil spørge ham om, hvor han parkerer.
Sankta Ursula i Bern. Der boede mange englændere i Bern i sidste århundrede. De arbejdede på
forskellig vis i den samfundsudvikling, som havde brug for professionel kundskab og viden. Man
havde bosat sig i et kvarter i Bern, hvor man havde bygget sig sine engelske huse og anlagt sine
engelske haver, et sted hvor man kunne leve sit engelske liv. Også en lille kirke var det blevet til midt
i det engelske, hvor man havde lagt St. Ursula kirken på Jubilæumsplads nr. 2 for enden af
Louisenstrasse.
I nærheden lå en lille frokostrestaurant, som vi ikke undlod at besøge, når lejlighed gaves.
Gammeldags med dagligstuehygge. Glasskab midt i stuen med dagens kager på hylder, og diskret,
men venlig betjening i en gammeldags stil, som man i dag kan opleve på film.
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Sankta Ursula i Bern
Den engelske organist, som vi lånte fra tid til anden, fandt de danske salmemelodier smukke og
glade lige til at danse til, så det gjorde vi - ”dansede” med lette fjed melodierne igennem på en for
os hidtil ukendt vis. Det skete, at præsten måtte skæve til organisten og med ekstra stemmekraft
søge at hindre, at det blev til engelsk vals.
Menigheden, kredsen omkring kirken, var helt sin egen og bestod af flere personer med specielle
karaktertræk og særpræg.
Vi havde kørt varer frem til kirken den eftermiddag, hvor der om aftenen skulle holdes julemarked.
Vi havde en forhåbning om, at det efter gudstjenesten og det efterfølgende marked måtte være
muligt at få et værelse i nærheden for overnatning.
I løbet af efteråret havde vi bestilt varer. Husker jeg rigtigt var det hos et firma ved Toldboden med
henblik på salg ved julemarkederne i Genève, Bern, Zürich og Basel. Det store marked var i Genève,
de tre andre markeder var mere beskedne, mindre ambitiøse, men nok så hyggelige.
I Genève fik man hotdogs, og senere kom ris alamande til og senere igen smørrebrød. Man dansede
omkring juletræet og sang julens salmer og sange, og til sidst var man trætte og gjorde boet op.
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De bestilte varer var ankommet hen på efteråret på et passende tidspunkt før jul på to paller, som
blev anbragt i præstens garage og derefter delt ud efter bestillinger til de forskellige steder, hvor
julemarkederne skulle finde sted. Det var præstens opgave at lege fragtmand, ikke uden at det
havde afstedkommet visse indvendinger fra min forgængers side.

Marie, Jan og Kirsten på julemarked i Zürich

Christina sælger juletræer
Vi tog det som en opgave at bringe spegesild og remoulade og meget andet rundt i Schweiz, som
var vi kongerne, der kom med guld, røgelse og myrra.
Havde vi gjorde os bekymringer for natten, så havde vi nu ikke haft nødig at gøre os spekulationer
om, hvor vi skulle sove den kommende nat. Fru Gregoris ville være til stede ved gudstjenesten og
senere ved julemarkedet, og hun forventede, som det var sket før, ja nærmest vel var blevet en
tradition, at præsten kørte hende hjem, når festen var slut.
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Fru Gregoris var kirkens ældste medlem, som havde båret og støttet kirken og dens arbejde igennem
adskillige af de 82 år, der havde været hende forundt på denne jord, så det var indlysende, at nu
hvor kræfterne svigtede og livet mestendels bestod af mindernes tågede fortællinger, at det var en
givet sag, at hun havde krav på at præsten kørte hende hjem. Han kunne så med samt sin kone blive
natten over, det var alt sammen forberedt og stod klart.
Da tiden kom, og det var ved 10-tiden, fandt fru Gregoris det passende at sige godnat og tak for en
dejlig aften og pakkede sine gevinster og køb sammen i en stor taske og gav tegn til afgang. Stedet,
hvor vi skulle hen, hed Hindelbank og lå en snes kilometer uden for Bern og viste sig at være et stort
hus i nordisk stil, fjernt fra landets smag og arkitektur. Her fik vi anvist et værelse, som ikke på nogen
måde søgte at skjule, at det var fruens private soveværelse som i dagens eller nattens anledning var
blevet gjort klart til at betjene os, Marie og mig. Men nu begyndte festen, viste det sig, for nu skulle
vi hygge mageligt placeret i de store, bløde stole med en god flaske rødvin og rygelse på bordet.
Jo vi skulle forstå, fortalte hun, at hun egentlig kom fra Danmark for fyrre år siden. Hun var født og
opvokset på Amager, Kastrup for nu at være helt præcis, og her havde hun også fundet sin mand
Janni, som hun var blevet gift med efter en del forviklinger og misforståelser, eller hvad det nu var
for vanskeligheder, det unge par var havnet i. Det var så længe siden, og hun huskede det knap i
dag, hvad sagen drejede sig om. Jo det begyndte vel med, at han var græker.
Jannis var græker uddannet i Grækenland som brygger, og han var kommet til Kastrup Gærfabrik på
et eller andet tidspunkt som gærmester, og de var efter en kort forlovelse blevet gift.
En dag fik han et tilbud om at komme til Schweiz som leder af en gærfabrik og et lille bryggeri her i
Hindelbank, og han tog efter megen snak i det lille hjem, hvor der var kommet børn til, imod
tilbuddet og rejste til Schweiz.
Rødvinen var nu sluppet op, og en ny flaske blev fundet frem. Skål! Fru Gregoris smilede og fortsatte
sin fortælling:
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Efter en tid satte hun den lille familie på toget og fulgte fuld af bekymringer efter Jannis. Brevene
havde ikke været særlig opmuntrende - fulde af beklagelser over arbejdet og de vilkår, man bød
ham, så det forbavsede hende ikke, at det første han modtog hende med på stationen var: ”Dette
er et helvede!”
Og det skulle vise sig, at sådan blev deres liv i mange år blandt schweiziske bønder. De var nemlig
de egentlige ejere af gærfabrikken og ønskede alle, at deres mere eller mindre uduelige sønner fik
ansættelse i fine stillinger på fabrikken allerhelst som direktører på høj løn, som det så var Jannis
opgave at skaffe til huse.
Og apropos huse. Fru Gregoris og hendes hårdt arbejdende direktørmand byggede et stort hus, da
de på trods af mange ansøgninger ikke kunne komme tilbage til Danmark. En græker, som havde
arbejdet i Schweiz, var ikke, hvad man havde brug for i Danmark. Her var vi redelige folk!
Men nok var huset stort og flot, det lignede blot overhovedet ikke et schweizisk hus, sådan som det
nu engang skulle se ud, hvis en kendt schweizisk arkitekt havde haft fat i papir og pen, hvad ikke
havde været tilfældet. Deres store hus var nærmest dansk, som det lå der med glas og mursten,
man kunne jo se ind i det udefra.
Årene gik, men tingenes tilstand ændrede sig ikke. Jannis sled sig op, og pigerne tog til Danmark - i
hvert fald den ene. Men kirken i Bern, Sankta Ursula, havde været et fast holdepunkt igennem årene
frem til nu, hvor hun sad i sin enkestand og tænkte på årene, der var gået, som den sne, der faldt i
fjor.
Klokken var nu langt over midnat, og skønt flasken endnu ikke var tom, gik vi hver til sit og sov til
den lyse morgen og et veldækket morgenbord.
Martin Luther Kirken i Zürich. Den 6. oktober 2007 var det halvtreds år siden, grundstenen blev lagt
til denne meget specielle kirke, som ligger i Kurvenstrasse 39, og som er blevet det faste tilholdssted
i Zürich for Den Danske Kirke i Schweiz hvad angår gudstjenester, kirkelige handlinger og
konfirmandundervisning.
Så godt som alle aviser i Schweiz var ved indvielsen fulde af kritiske røster over et alt for moderne
byggeri, der med sit moderne og næsten provokerende formsprog stak af mod omgivelserne.
Kirken var placeret på en lille, trekantet grund der, som den lå der klemt inde mellem to gader,
syntes næsten umulig at bebygge og da slet ikke med en kirke.
Dens placering var betinget af et ældre byggeri, som man ønskede skulle hænge sammen med
kirken, og som med køkken og andre faciliteter skulle tjene som menighedslokaler og kontorer.
Da byggeriet begyndte i 1957, havde der været en tysk luthersk menighed i Schweiz i lidt over
hundrede år. Man havde længe ønsket sig en egen kirke, men midlerne var små, og verdenskrigene
splittede menigheden, så man først efter 1945 fik mulighed for at skaffe den nødvendige kapital og
få gang i byggeriet.
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Martin Luther Kirken i Zürich
Det er uvist, om det var den trekantede byggegrund eller den kristne Treenighed, der inspirerede
arkitekten Franz Stienbrüchel, i hvert fald er trekanten et gennemgående tema i bygningen, der med
sine rene betonflader og glaspartier kan lede tanken hen på den fransk-schweiziske arkitekt Le
Corbusier og hans arkitektur.
Selv om avisen Der Bund i Bern kort efter indvielsen i 1958 karakteriserede byggeriet som noget,
der retteligen burde ligge på månen, blev kirken som årene er gået anerkendt som et kulturelt
mindesmærke af betydelig arkitektonisk værdi.
Vi brugte kirken til gudstjenester og lånte lokaler til konfirmandundervisning og forskellige møder.
En dag, hvor jeg havde indbudt til et aftenmøde med forældre og hjemmebag, kom nogle forældre
frem med et ønske, om ikke de kunne få noget at vide om de forskellige kirker. De mente at kende
til folkekirken hjemme i Danmark, men hvad var det for kirker, de havde her i Schweiz, det ville de
gerne vide lidt om, for det havde de ikke styr på. Om ikke jeg kunne fortælle lidt om den sag?
Det blev så til, at vi bestemte en aften med kaffe og hjemmebag, og jeg tog hjem til Genève og skrev
et foredrag, som nok blev lidt indviklet, men prøv selv. Det var en yderst interesseret forældreflok,
som fulgte med i, hvad deres børn oplevede ved at gå til konfirmandundervisning, og som deltog
meget aktivt i de møder og sammenkomster, der blev arrangeret.
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Chagall. Frauenkirchen i Zürich
Der skulle være barnedåb en lørdag, hvor vi havde konfirmandundervisning, og vi brugte nogle timer
lørdagen før til at tale om og undersøge, hvad det var for noget, der skulle ske!
Jeg overlod dem ansvaret for barnedåben, jeg skulle nok døbe, men alt andet måtte de ordne og
arrangere, hvad de også klarede med stor bravour og ikke uden en vis stolthed.
Der kom en tak fra dåbsfamilien:
”Tusind tak for en dejlig dåbshandling d. 4 november her i Zürich. Vi nød virkelig den, for at bruge
et godt dansk udtryk, hyggelige og intime ceremoni. Hils også konfirmanderne mange gange og sig
tak for deres indsats – det gjorde de godt.
Og tusind tak for lakridserne til Emilia – der bliver værnet godt om posen, og hun er meget stolt og
fortæller tit om, at hun fik lakridserne af præsten, da Oliver skulle døbes. Og ”Nu titter til hinanden”
er blevet den nye yndlingssang.
Mange hilsner”

235

Konfirmander i Genève

Forskellige kirker
Den danske folkekirke og her i særdeleshed den danske højmesse, som den er fastlagt og beskrevet
i Den danske Alterbog fra 1992, har sin helt egne form og sit helt eget udtryk, ganske rigtig afledet
af den romersk-katolske kirkes messe, men alligevel, kirken i Danmark er nu engang folkekirken i
Danmark.
Anderledes er den protestantiske kirke i Schweiz forskellig fra både den katolske kirke og fra den
evangelisk-lutherske kirke og har sit helt eget særpræg.
Jeg havde på et tidspunkt et konfirmandhold i Zürich på vel sytten begavede og hyggelige drenge og
piger fra omliggende kantoner. De var så høflige og artige, at jeg engang imellem måtte bede Dem
om noget ballade. ”Nu tæller jeg til tre og så laver I noget ballade”, men det lykkedes ikke. Tvært
imod. Når de gik, kom de hen til mig og gav hånd og sagde tak for i dag.
Jeg havde en gang imellem lånt et lokale af den svenske kirke nede på hjørnet af Kurvenstrasse, når
Martin Luther Kirken og dens lokaler var optaget af finner som, ja hvad foretog de sig egentligt?
Men foredraget må vi ikke glemme. Det kommer her:
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Protestanter? Et foredrag for konfirmandforældre
Wormsediktet, der dateres tilbage til 1521, var den kejserlige proklamation, hvori Martin Luther og
hans tilhængere blev erklæret fredløse, og som i øvrigt påbød, at Luthers skrifter skulle brændes, og
at der skulle indføres censur med tilbagevirkende kraft for alt vedrørende Luther. Wormsediktet
blev udformet på rigsdagen i Worms og proklameret som rigslov efter rigsdagens afslutning. Trods
ihærdige anstrengelser lykkedes det dog ikke at gennemføre ediktet fuldt ud.
Derfor søgte man på ny i 1529 ved en Rigsdag i Speyer at skabe en ramme om de katolske stænders
forsøg på at standse lutherdommens udbredelse. Man forsøgte endnu en gang at fastslå
Wormsediktets gyldighed og prøvede derudover at forbyde forskellige kirkelige ændringer, der var
blevet indført over tid. Dermed ophævede man blandt andet en beslutning, der stammede tilbage
fra Rigsdagen i Speyer i 1526, hvori man havde givet de enkelte fyrster fuld religiøs handlefrihed.
Det bragte Philipp af Hessen (1504-1567), der var en ivrig luthertilhænger, på banen, og det lykkedes
ham at samle flere fyrster og 14 byer til en protest imod den rigsdagsbeslutning, man ønskede at
træffe i Speyer i 1529.
Philipp’s sammensvorne, der altså havde indtaget et afvigende standpunkt, var Johan af Sachsen,
Markgreven af Brandenburg-Ansbach, Ernst af Lüneburg, Wolfgang af Anhalt og blandt byerne
Strassburg, Nürnberg, Ulm, Konstanze, Lindau og Meningen med flere.
De protesterede i samlet flok imod det, der var blevet søgt vedtaget på rigsdagen, og blev derfor
kaldt protestanter. Det var første gang betegnelsen protestanter dukker op i historien, hvorefter
den, da den først have set dagens lys, blev brugt som en fællesbetegnelse for de tre store
kirkesamfund, der stillede sig i modsætning til den katolske kirke og dermed til pavemagten.
De tre protestanter, der fremover fik betegnelsen hæftet på sig, var den anglikanske kirke, den
calvinske kirke og den lutherske kirke. De sidste to kirkelige retninger ville helst se sig selv omtalt
som evangeliske, idet de mente, at det var deres kvalitet, at de var vendt tilbage til evangeliet som
udgangspunkt for deres lære frem for bare at være nogen, der protesterede.
Det er et forhold, vi møder i dag, idet den tyske-lutherske kirke i Schweiz benævner sig selv som
Evangelisch-Lutherische Kirche, og at den danske folkekirke om sig selv siger, at den er evangeliskluthersk, og at man også i Schweiz i dag kan tale om den evangeliske kirke og dermed mene den
kirke, som har Calvins og måske flere schweiziske reformatorers troslære som sit grundlag, og som
officielt hedder Den reformerte Kirke.
Der havde i 1529 længe været religiøs uro i Europa. Luther (1483-1546) havde i 1517 udfordret den
katolske kirke med sine 97 teser, der var rettet mod den aristoteliske indflydelse på teologien og
havde senere samme år gentaget denne udfordring med de 95 teser, der var rettet mod
afladshandelen. Hans senere skrifter, der kom som en strøm af nye formuleringer om kirke, tro og
lære, vandt udbredelse i så godt som hele Europa. De blev læst i Tyskland og Frankrig, i Italien,
Nederlandene og Danmark og satte en reformbevægelse i gang, som overraskede den katolske
kirke, der kun langsomt fik gang i en modreformation, som søgte at råde bod på det åndelige og
fysiske forfald, kirken var kommet i.
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Over for de lutheranske kræfter, der voksede med foruroligende hast i de europæiske lande, stod
paven i Rom, som i 1526 hed Clemens IV. Han havde i 1526 indgået et forbund med den franske
konge Francois I og dannet et forbund, man kaldte Den hellige Liga i Cognac. Ligaen var rettet mod
den tyske kejser Karl V, som nok var en lutherhader, men som efter pavens mening havde fået for
stor magt i Italien.
Som en tredje medspiller finder vi den østrigske kong Ferdinand I, der var kejser Karls bror og lige
så voldsom i sin forfølgelse af lutheranerne som bror Karl. Ferdinand havde dog på dette tidspunkt
mange problemer med tyrkerne, og da han som sin brors bror ikke var på talefod med Den hellige
Liga i Cognac, og da den katolske uenighed derfor var stor, var det nær lykkedes for de lutherske
stænder ved Rigsdagen i Speyer i foråret 1526 at få ophævet Wormsediktet og få gennemført et
moderat reformudkast. Ferdinand fik dog sat en kæp i hjulet, men der kom til syvende og sidst ikke
rigtig noget ud af rigsdagen. Den katolske front var uenig og det lykkedes den i dens uenighed at
tabe det hele på gulvet.
Wormsediktet fra 1521, som havde fordømt Luther og hans tilhængere, pålagt afbrænding af hans
bøger og lagt censur på alt antiromersk inden for litteratur, billeder og kunst, var det værn imod
lutherdommen, som de stridende katolske parter kunne enes om, og som var den bastion, man
søgte at fastholde. Men ved rigsdagen nåede man hverken frem til at bekræfte eller afkræfte Worms
ediktet. Udgangen på rigsdagen blev derfor, at enhver øvrighed måtte handle, som den mente den
kunne forsvare overfor Gud.
Kejser Karl V, der i flere år var politisk bundet af stridighederne med Ligaen i Cognac, genfandt
efterhånden sin gamle styrke og søgte på ny at genvinde magten i kampen mod lutheranerne. Han
samlede sin hær, der mærkelig nok bestod af lutheranere, og angreb i 1527 Rom og plyndrede byen,
som hunnerkongen Attila havde gjort tusind år tidligere. Efter denne ydmygelse kaldte paven de
spanske jesuitter til hjælp, hvorefter den strenge, spanske kirkelighed holdt sit indtog i Rom og kom
til at præge modreformationens videre forløb. I 1529 var Karls politiske indflydelse blevet så stærk,
at han befalede broderen Ferdinand at indkalde til en ny rigsdag i Speyer for endnu engang at søge
at få Wormsediktet stadfæstet. Men Philipp samlede som sagt en række fyrster og 14 byer, og
sprængte med sine protester rigsdagen, så de katolske endnu engang måtte indkassere et nederlag.
Hvis der blev en afslutning på den historie, så var det, at det blev slået fast, at ingen
majoritetsbeslutning kan binde samvittigheden i religiøse sager, og at betegnelsen protestanter så
dagens lys.
Niklauskapellet i Basel ligger i centrum af Basel på adressen Münster Platz, 4051 i Basel. Kommer
man med sporvogn, kører man til Barfüsserplatz og går op ad Münster Berg. Kommer man med bil,
parkerer man bedst i Parkhaus Storchen. Der kan ikke parkeres ved kirken. Dog havde jeg en speciel
biskoppelig tilladelse til at sætte bilen i en indkørsel ved siden af kirken, når jeg ellers huskede at
lægge den skriftlige tilladelse i bagruden.
Efter gudstjenesten og efter at have afleveret nøglen til Niklauskapellet hos billet- og postkortdamen, der sad ved indgangen til Münster, gik vi over pladsen til et af byens værtshuse, som
hed noget fint som ”Zum Isaak” og fik os en lille hjertestyrkning inden den lange hjemtur til Genève.
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Man krydser Rhinen med båd ved hjælp af strømmen. Båden er gjort fast med en line til en bro og
retningen bestemmes a,f om roret er lagt til den ene side eller til den anden side.
Vi havde en kvindelig norsk organist, som dygtigt betjente det lille orgel, og som var kendt med den
danske salmetradition. Menigheden var ikke stor, og den var meget præget af Zwinglis-traditionen
med dens specielle kirkeopfattelse, som udtrykte en strenghed i henseende til kirkerummet og dets
udsmykning og menighedslivets specielle karakter.
Den store afstand fra Genève til Basel var ikke blot en afstand i kilometer og i tid, det var også en
afstand fra Calvin til Zwingli.

Flere foredrag
Konfirmandernes forældre var ikke tilfredse med kun at høre om Worms ediktet. ”Hvorfor talte man
om Calvin i Genève og Zwingli her i Basel?” blev der spurgt. Og i øvrigt: ”Zwingli, hvem var han?”
Og så blev det til en snak, hvor de spurgte, og jeg søgte at forklare, så godt jeg nu kunne.
Det medførte på sigt en række foredrag som dels fandt sted i Schweiz, men også fik liv i Spanien.
Det materiale, jeg anvendte til en redegørelse for den europæiske kirkehistorie, lå og ligger ikke på
en færdig form, men blev efter behov uddraget af det følgende materiale, som har en løsere form
end et foredrag må have. Det kunne tilføjes, at der i Spanien var interesse for at høre om de store
verdensreligioner, som der derfor blev redegjort for i en række foredrag, som der ikke skal
redegøres for her.
Zwingli. Allerede som 21-årig kom den schweiziske præst Ulrich (Huldrych) Zwingli (1484 – 1531) i
kontakt med Erasmus af Rotterdam, og i sin ungdom var han overbevist bibelhumanist. Da han i
1519 fik præsteembede i Zürich, stiftede han bekendtskab med Luthers skrifter og blev vundet for
reformatorens sag. Zwingli krævede kirkelige reformer og mente som Luther, at man bliver frelst
ved at tro, ikke ved at gøre gode gerninger.
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I løbet af 1520erne indførte Zwingli sammen med bystyret i Zürich en ny kirkeordning i Zürich,
hvorunder kirkens gods blev inddraget, relikvier og helgenbilleder blev afskaffet og anden
udsmykning blev fjernet, og nadveren blev uddelt både som brød og vin til alle. Fra Zürich bredte
Reformationen sig som ringe i vandet til store dele af Schweiz.
Zwingli formulerede en nadveropfattelse, der afviger fra Luthers, idet han afviser tanken om Kristi
fysiske tilstedeværelse i nadveren og betragter nadvermåltidet som et mindemåltid og en
bekendelseshandling. Som konsekvens af denne opfattelse skulle der efter Zwinglis opfattelse kun
holdes altergang fire gange årligt.
Langt hen ad vejen var Zwingli enig med Luther, men han afveg alligevel på afgørende punkter. Først
og fremmest havde Zwingli et andet syn på dåben og nadveren, hvilket førte til et brud med Luther
i 1529.
For Zwingli var Bibelen en lovbog, og han fik derfor afskaffet alt i gudstjenesten, der ikke udtrykkeligt
var nævnt i Bibelen.
Ulrich Zwingli fra Schweiz regnes blandt de helt store reformatorer.
Zwingli førte en hård kamp mod Anabaptisterne, der ikke godkendte barnedåben ud fra det
argument, at Jesus ikke havde døbt børn, derfor måtte dåben vente til man i voksenalderen kunne
bekende sin tro ved dåben. Nogenlunde samtidig med bruddet med Luther skrev Zwingli en
ondskabsfuld bog imod Anabaptisterne. Den blev kaldt: “Elenchus contria Catbaptistas” eller:
“Refutation of the Tricks of the Catabaptists or Drowners”. I bogen kaldte han anabaptisterne for
”vildæsler" og kom med andre fornærmende udtalelser, idet han udtalte, at deres dåb ved
neddykning i vand var fra Helvede, og at Anabaptisterne selv ville havne i Helvede.
På det tidspunkt blev der iværksat en forfølgelse mod baptisterne i St. Gall (i Schweiz).
Baptistprædikanter som Konrad Grebel og Eberle Polt prædikede med stor succes på St. Gall, og
tusinder fra hele landet bekendte Kristus som deres Herre og blev døbt med den troendes dåb. På
foranledning af Zwingli tog byrådet i St. Gall en fast beslutning om at forfølge disse mennesker og
besluttede endvidere, at de skulle druknes, hvis de nægtede at bryde deres tilhørsforhold til
gendøberne. Den 9. september 1527, udstedte byrådet følgende dekret:
”For at kunne udrydde denne farlige, ondsindede, omtumlede og oprørske sekt af baptister, har vi
lavet et dekret: Hvis nogen er mistænkt for at være gendøbt, skal han advares af det øverste retsråd
om at forlade området, da han ellers vil blive underlagt den angivne straf [drukning]. Enhver er
forpligtet at angive disse gendøbere. Det er strafbart ikke at handle i overensstemmelse med denne
lov i følge denne befaling fra det øverste retsråd. De, der lærer om gendåb, gendøbte prædikanter,
og ledere, der afholder møder, skal DRUKNES. De, som tidligere er blevet løsladt fra fængsle, og har
svoret at afstå fra sådanne ting, kan pådrage sig samme straf. Udenlandske baptister skal drives ud.
Hvis de vender tilbage SKAL DE DRUKNES. Ingen får lov til at løsrive sig fra kirken [den Zwinglikanske]
og fra den hellige nadver. Den, som flygter eller forvises, skal udleveres på forlangende."
I 1530 havde Zwinglis reformation spredt sig til Bern, Basel, Bodensø-området og Strasbourg. I 1531
forsøgte han - med magt - at udbrede reformationen til de katolske kantoner i Schweiz. Zwinglis
lære øvede indflydelse på den reformerte teologi, dog i mindre omfang end Jean Calvins. Det blev
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snart klart for enhver, at de reformerte kirker tog en anden retning end de lutherske, og at Calvin
blev den mest fremtrædende leder i denne udvikling.
Zwingli mente, at den verdslige øvrighed og præsterne sammen skulle styre det offentlige liv, så
alting foregik anstændigt og i overensstemmelse med Bibelen. Hvor Luther var streng modstander
af teokrati (præstestyre), var teokratiet den schweiziske reformators ideal. Zwingli døde 1531 som
feltpræst på slagmarken under krigen mellem katolske og protestantiske kantoner i Schweiz.

Zwingli

Calvin

Calvin. Jean Calvin (1509-1564) var en fransk præst, der i 1534 var blevet vundet for Luthers tanker,
men blev drevet ud af det katolske Frankrig på grund af sine synspunkter. Han slog sig ned i Genève,
hvor Reformationen var ved at få fodfæste. Calvin skabte her en selvstændig reformatorisk kirke.
Han kaldte sig elev af Luther, men havde afgørende træk tilfælles med Zwingli - særlig hvad angår
nadveren, som han betragtede som et mindemåltid. Ligesom Zwingli betragtede han i øvrigt Bibelen
som en lovbog for den kristnes liv og kirkens lære. Efter at han i 1534 havde støttet reformationen,
blev han tvunget til at flygte fra Paris til Basel. Efter 1536 virkede Calvin igen som prædikant i
Genève, hvor han 1536-1538 sammen med Guillaume Farel skabte en reformert menighed.
Den franske reformator Jean Calvin indførte et teokratisk styre i Genève.
På grund af sin moralske strenghed blev Calvin udvist fra byen i 1538, men blev kaldt tilbage i 1541.
Selvom Calvin ikke havde nogen reel politisk magt i Genève, så havde han indflydelse på nogle af
medlemmerne i byrådet. Mens Calvin var præst i Genève, blev der indført streng kirketugt. Med
Calvins anbefaling blev den fremtrædende spanske læge Miguel Serveto henrettet i Genève, fordi
han havde angrebet læren. Ved at grundlægge et præsteakademi i Genève 1559 fik han indflydelse
på reformationens udvikling i store dele af Europa.
Bestemt til frelse? Særegen for Calvin var læren om den dobbelte prædestination
(forudbestemthed). Calvin mente, at Gud på forhånd har udvalgt nogle til frelse, andre til fortabelse.
Der er ifølge Calvin visse tegn, hvorpå man kan kende dem, der er bestemt til frelse. De går f. eks.
jævnligt i kirke og opfører sig i det hele taget anstændigt. Formue, velstand, lykke i livet kan også
tages som udtryk for frelsthed bestemt af Gud.
Genéve blev styret med jernhånd. Den kirkelige disciplin stod centralt. Calvin fik gjort Genève til,
hvad han selv kaldte en evangelisk mønsterby. Der var et strengt såkaldt kristent styre, som
blandede sig i alt fra klædedragt til afholdelse af fester. Der var dødsstraf for hor og gudsbespottelse.
I det ydre adskilte Calvins og Zwinglis schweiziske reformation sig således markant fra Luthers tyske.
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Calvinismen voksede eksplosivt og Calvins version af den reformatoriske kristendom vandt hurtigt
udbredelse i Tyskland, Holland og Frankrig. Men I Frankrig stod den katolske kirke stærkt, og
Calvinisterne blev forfulgt.
Huguenotter. Betegnelsen huguenotter er siden 1560 blevet anvendt om tilhængere af Jean Calvins
reformation, de såkaldte reformerte, i 1500- og 1600-tallets Frankrig. Huguenotterne var først især
adelige, men også Navarras konge, Henrik 3., var huguenot. Deres religiøse modsætning til kirken
og kongehuset, Katarina Medici og slægten Guise, blev samtidig et opgør mellem adelen og
kongemagten. I 1559 vedtog huguenotterne en trosbekendelse og kirkeordning og blev derfor i
1559-1598 udsat for forfølgelser på Bartholomæusnatten, hvilket gav anledning til borgerkrige.

Calvins reformatoriske kristendomssyn
Gud som skaberen var udtrykt ved Guds almægtige vilje. Ingen taler med en sådan lidenskab om
Guds majestæt og ære. Under læren om Gud som skaberen i Institutio behandler han Guds
strenghed og hans godhed, hans ophøjede majestæt, som det er menneskets pligt at bøje sig for og
tjene og tilbede. Her behandles også så vigtige elementer som treenighedslæren og forsynslæren.
Syndefaldet betød, at mennesket ikke rummer noget godt, men er grebet af synd uden at kunne
komme fri. Over for selvkærligheden, concupiscentia, som Luther også talte om, var menneskene
værgeløse. De stræbte efter lykken, men ikke efter det gode. Vel havde de en vilje, men de blev
draget uimodståeligt mod synden. Viljen er så bundet, at kun et mirakel kan redde dem. De kan kun
frelses gennem Guds nåde. Alt styres af Guds forsyn.
Guds frelsesværk begyndte med, at Gud gav loven til jødefolket. Den var fuldkommen og et spejl for
synden. Loven er stadig gyldig, selvom Kristus er kommet som sand Gud og sandt menneske. Kristus
skulle gøre fyldest for synden og forsone Guds vrede og overbevise mennesket om Guds nåde.
Frelsen fik man gennem ånden, der var virksom i troen. En personlig tro. Gennem troen bliver
mennesket ét med Kristus. Troen vokser og kan ikke overvindes. Man kan tvivle, men troen kan ikke
overvindes. Frelsen handler om den dobbelthed, der hedder retfærdiggørelse og helliggørelse.
Retfærdiggørelsen betyder, at Gud tager mennesket til nåde og regner det for retfærdigt, hvilket
består i syndernes forladelse og tilegnelse af Kristi retfærdighed. Helliggørelsen består i en dødelse
af kødet og at holde sig til loven i tro på evangeliet. Helliggørelsen krævede en stadig fordybelse i
syndsbevistheden.
Forudbestemmelsen. Gud har ud fra sin egen vilje og uden hensyn til menneskets gode eller dårlige
handlinger bestemt, hvad der skal blive af ethvert menneskes liv. Nogen er bestemt for det evige
liv, andre for den evige død - alt efter Guds vilje. Ingen indvendinger var mulige. Heller ikke om det
ville betyde sædeligt forfald. Udvælgelsens mulighed ville betyde anstrengelse og iver for det rette
liv og livsførelse i et helligt liv.
Hos Zwingli er prædestinationen bestemt ud fra Guds almagt. Gud ville ikke være almægtig, hvis
ikke enhvers skæbne lå i hans hånd.
Hos Calvin læses det ud af de gammeltestamentlige skrifter, at det er sådan.
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Også Luther opererer med prædestinationen, uden at det er blevet noget fremtrædende træk i den
lutherske lære. Udvælgelsen skyldes udelukkende Guds barmhjertighed. Forkastelsen skyldes hans
uudgrundelige dom. Gud kalder mennesket gennem åbenbaring, prædiken og åndens oplysning.
Den universelle kaldelse lyder til alle. Den specielle kaldelse er til de udvalgte i hvem den frelsende
tro og retfærdiggørelsen og det hellige liv virker. De får til sidst del i det evige liv. Men de forkastede
kan Gud også oplyse, så de kan opvise åndens frugter. Det gælder også hedninger, hvis dyder kan
være åndens frugter.
Kirken. Den rette styrelse af kirken er vigtig, som vi har set. Principielt er det Kristus, der styrer
kirken, men i praksis er det mennesker, som gennem kirketugt opretholder Kristi ære.
Den usynlige kirke, som Luther talte om, var de frelste, som knap kunne genkendes af mennesker.
Den synlige kirke var der, hvor ordet lød og sakramenterne blev forvandlet. Her var det nødvendigt
med kirketugt. Det var en folkekirke, som omfattede alle, men bestræbelsen gik på at gøre det til
en bekendelseskirke, hvor det var den rette bekendelse, der bestemte kirken.
Sakramenterne er nådemidler, der bringer mennesket i samfund med Kristus og giver troen vækst.
De er som handlinger et ydre symbol og pant på den forjættelse om barmhjertighed, som Gud giver.
Sakramentet tilegner man sig gennem tro. Sakramentet er som når man sætter segl på et
pergament.
Dåben er en barnedåb med tilgivelse af skyld og straf før og efter, uden at der er tale om at
syndefaldets concupiscentia fjernes.
Nadveren følger den opfattelse som Luther tidligt gav udtryk for at brødet og vinen som ydre tegn
var en åndelig pant på en guddommelig nådegave.
Det er ikke Kristi legeme og blod, for det er i himlen som substans, men brødet og vinen er de
velgerninger som Kristus har vundet gennem sit legeme og blod i korsdøden.
Øvrigheden skulle tage vare på begge lovens tavler. Skete dette ikke, måtte undersåtterne tåle
uretten uden at gøre oprør. Calvin kendte ikke retten til revolution.
Ingen konfirmandforældre vovede at spørge om mere. De var oplyst, men også forvirrede, hvilket
jeg godt forstår efter at have fået et kig ind i kristendommens europæiske historie i krig og fred. Vi
spiste de medbragte kager og drak den medbragte kaffe og sendte en venlig tanke til vores
ufordærvede Grundtvig.

Om den nye verden
Feudalisme var en samfundsform, som med udspring i Frankerriget fra 900- og 1000-tallet var
fremherskende i store dele af Europa, indtil den moderne statsmagts gennembrud fra omkring år
1500. På dansk bruges almindeligvis betegnelsen lensvæsen.
Feudalismens kerne var foreningen af et personligt troskabs- og tjenesteforhold af fortrinsvis
militær natur (vasalliteten) med et tingsligt forhold, hvorved vasallen af lensherren fik overladt
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brugsret til jord, embeder eller andre indtægtsgivende rettigheder til gengæld for tjenestepligten. I
feudalretten hed det, at vasallen til gengæld for sin (troskabsed) af lensherren modtog en
indtægtsgivende rettighed. Økonomisk ytrede den fuldt udviklede feudalisme sig ved, at brug og
besiddelse af jord hvilede på et lejeforhold snarere end et ejerforhold.
Den europæiske feudalisme udsprang af såvel økonomisk som militær nødvendighed. Den arabiske
ekspansion i Middelhavsregionen bevirkede, at der fra begyndelsen af 800-tallet herskede mangel
på ædelmetaller til udmøntning i Europa, som dermed var henvist til en høj grad af
naturalieøkonomi. Derved blev jord den væsentligste kilde til rigdom og ofte det eneste mulige
betalingsmiddel for større tjenesteydelser. Samtidig måtte Frankrigs herskere, karolingerne,
imødegå militære trusler, hvilket skabte behov for en stor militær forsvarsstyrke, der var lige så
mobil som de sejlende vikinger og de beredne magyarer. Svaret blev den pansrede ridder til hest,
som efter indførelsen af stigbøjlen i Frankerriget i 700-tallet forenede høj mobilitet med betydelig
offensiv kraft.
Krigstjeneste til hest var imidlertid særdeles kostbar. Eftersom kontante betalingsmidler var knappe,
blev det almindeligt, at krigsherren betalte for den ved at overlade større eller mindre landområder
til frit brug for den, som ydede krigstjenesten. Feudalismen var med andre ord i sin oprindelse en
metode til finansiering af krigstjeneste i et samfund baseret på naturalieøkonomi. Ved aktivering af
det feudale netværk kunne der på denne måde selv i et pengeløst samfund rejses store militære
styrker.
Feudalismen som samfundsordning overførtes til England, da Vilhelm 1. Erobreren, som var hertug
af Normandiet, i 1066 erobrede landet. Her nåede feudalismen sin mest konsekvente udformning,
idet man fastholdt det princip, at al besiddelse af jord var len, i sidste instans forlenet af kongen,
som dermed stod som formel ejer af hele landet. Det satte sig dybe spor i engelsk ret. Men politisk
fik feudalismen mindre betydning, fordi de normanniske konger trods alt formåede at fastholde hele
befolkningen i et direkte undersåtsforhold. En engelsk centralmagt forblev derfor intakt.
I Det Tyske Rige, hvor fri ejendom som i Frankrig aldrig helt forsvandt, formede udviklingen sig
modsat. Til gengæld skete der en omfattende feudalisering også af embeder, samtidig med at
lenenes arvelighed efterhånden anerkendtes. Lensfyrsterne blev derfor i realiteten uafhængige af
kongen, som valgtes af dem — siden hen af et særligt valgkollegium, kurfyrsterne. Feudalismen
splittede dermed Det Tyske Rige op i et stort antal nærmest selvstændige fyrstendømmer. En
tilsvarende opløsningsproces undgik Frankrig, fordi kongerne dér formåede at fastholde retten til at
inddrage len ved den arveberettigede slægts uddøen.
Danmark modtog tydelige påvirkninger fra tysk lensret. De sønderjyske fyrstelen svarede således
nøje til deres tyske modstykker, men landet blev aldrig en lensstat i europæisk forstand.
Kongemagtens kontrol med lenene forblev stærk, og lensmanden var først og fremmest kongelig
embedsmand.
Med den moderne statsmagts gennembrud fra 1536 tabte feudalismen sin betydning som bærende
samfundsorden i Danmark. En sidste rest var den adelige krigstjeneste til hest, rostjenesten, som
formelt bestod indtil 1679, men militært havde mistet sin betydning allerede i løbet af 1500-tallet,
hvilket skete i forbindelse med nye krigsformers fremtrængen.
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Christian V.s indførelse 1671 af lensgrevskaber og lensbaronier var et sent ekko af middelalderens
feudalisme. Denne ordning havde nemlig ikke til formål at genindføre feudalismen i Danmark, men
derimod at styrke den enevældige rangstat. De sidste rester af dette eksempel på senfeudalisme
forsvandt først med Lensafløsningslovene 1919.
Feudalismen hører snævert sammen med det naturalieøkonomisk baserede agrarsamfund. Den
mistede betydning i takt med statsmagtens vækst og pengeøkonomiens fremtrængen i løbet af
1500-tallet. Den forsvandt endeligt i forbindelse med industrialiseringen, da den afløstes af
industrisamfundets ændrede organisationsformer.
Feudalismen eller lensvæsenet gav ikke anledning til nogen ændring i synet på arbejde. Kirkens
bestemmelse af, at det fælles mål var Civitas Dei, Guds Stat, og at vejen dertil var den gudsfrygt,
som kirken lagde over hver og en. I det samfund var der ikke plads til individualitet, her var alle
fælles om fromheden, her hvor der ikke fandtes frelse uden for kirken.
Bøn og faste gik før arbejde, som kun var en nødvendighed for at opretholde livet.
De gode gerninger, For katolikken var frelsen afhængig af de gode gerninger. Gode gerninger gjorde
en mand god. For Calvin var gerningerne et spørgsmål om god moral. I den gode moral tjente man
Gud. For Luther var de gode gerninger et resultat af den gode mand. Et resultat af troen.
Luther (1483-1546) var født i Eisleben og døde i Wittenberg. Han Kom 14 år gammel i skole i
Magdeburg og kom derefter til Eisenach i huset hos en velhavende borgerfamilie Cotta. Luther fik
en klassisk uddannelse og blev magister i 1505. Samme år blev han overrasket af et tordenvejr og
lovede I sin angst Hellige Anna, at han skulle blive munk. Det blev han hos augustiner-eremitterne i
deres kloster i Erfurt og aflagde munkeløftet i 1506.
Faderen var skuffet, efter at pesten havde taget to sønner og den tredje nu var blevet munk.
Occams lære om prædestination greb Luther og gjorde ham fortvivlet. Krisen endte med at han fik
øje på Guds barmhjertighed i stedet for Guds dom. Retsreligionen blev udskiftet med
barmhjertighedsreligionen.
Senere omkring 1516 fik Luther gennem Tauler kendskab til den tyske mystik. Her lærte han, at
alene Gud kan frelse mennesket. Mennesket kan intet udrette, det er Guds sag at frelse. Mennesket
bliver frelst gennem troen på Gud, som er en gave fra Gud.
Luther var, med sit syn på frelsen og de skrifter han var kommet med, og som havde fjernet ham fra
den katolske kirke, blevet et problem. 16. april drog han af sted til Worms, hvor han næste dag skulle
stilles for Rigsdagen. Han havde fået frit lejde, men på hjemturen lod hans protegé Frederik den Vise
ham tage til fange og indsætte på Wartburg som Junker Jörg.
Som person var Luther uden juridiske evner. Forstod ikke juraen, brød sig ikke om den. Var for
impulsiv og ustruktureret til at opfatte religionen som en juridisk, matematisk disciplin. Det nye i
tiden gav han ikke agt på. At den nye verden var opdaget af Columbus i 1492 forbigik hans
opmærksomhed. Det eneste nye, som Luther sansede, var bogtrykkerkunsten, som måske kan siges
at være en forudsætning for den lutherske reformation.
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Den tyske kulturhistoriker Egon Friedell (Kulturgeschichte der Neuzeit 1958) skriver om Luther og
den lutherske reformation: ”Hans liv viste ikke noget af den matematiske planmæssighed og
klarhed, som er grundtræk i den moderne åndsretning. Dertil kommer endnu noget, som er ganske
modsat den nyere tid, nemlig det fuldstændig instinktmæssige, elementære og ureflekterede som
prægede Luthers handlinger. Rationalismen, som var den nyere tids store hovedtema, havde ikke
nogen magt over ham.” Han var et ordensmenneske, som altid gav øvrigheden ret. Han var ikke
social og indeholdt modsætninger som lys tillid, strålende godhed, heftig vrede, brutal handlekraft.
Midt i en tid som var fuld af gærende kræfter, fra den nye humanisme og renæssance, som var
billede på alt det nye, var han en helstøbt natur med kraft og selvsikkerhed med rod i middelalderen.

Det, der peger fremad
Skal man anføre det, der hos Luther peger fremad i det åndelige, men også sociale perspektiv, er
der flere forhold, som fortjener at blive nævnt:
For det første individualismen, som var den enkeltes tro, den enkeltes opgave. Troen var noget
indre, skabt gennem mødet med Gud i ordet. Gud boede ikke i menneskets hjerte, som sværmerne
kunne mene, men troen var heller ikke den udvendighed, hvor kirken forvaltede menneskets tro i
form af sakramenter og nøglemagt, som katolikkerne mente. Troen på Gud og hans kærlighed og
nåde boede i mennesket, fordi det havde mødt Guds ord. Derfor var troen også et
samvittighedsspørgsmål, som Luther selv viste det på rigsdagen i Worms.
For det andet var der det demokratiske element, som bestod i, at enhver, der var krøbet gennem
dåben, var at forstå som en præst. Det almindelige præstedømme betød, at alle kristne var præster.
Først senere i den lutherske historie indså han, at det af praktiske grunde var nødvendigt, at man
udnævnte nogen til at være præster. Dette demokratiske element skal ses i forhold til den katolske
kirkes opfattelse af, at præsteskabet var et sakramente. Som lighedsprincippet senere vandt frem
via den franske revolution i det politiske liv, skete det i det kirkelige liv med Luthers tale om det
almindelige præstedømme.
For det tredje bør der peges på det verdslige element, Luther indførte i kristendommen ved at
erklære det verdslige liv for en del af kristentroen. Det profane hverdagsliv i kald og stand blev så at
sige en gudstjeneste. Mennesket var sat af Gud i kald og stand og skulle tjene næsten der. Nu det
var fritaget fra at bruge sit liv og sine kræfter på gode gerninger, som kunne frelse. Det var Guds
opgave at frelse mennesket, hvorfor det var sat i den frihed at kunne hellige sig livet med arbejde
for de andre og for fællesskabet. Det kunne der komme gode gerninger ud af.
I skriftet ”Om et kristenmenneskes frihed”, som er blandt Luthers bedste skrifter, gør han det klart,
at et kristenmenneske er en fri herre over alle ting og ingen undergivet. Samtidig med at et
kristenmenneske i alle ting er en træl, skyldig at gøre tjeneste, og enhver undergiven.
Mennesket har en dobbelt natur - en åndelig og en legemlig.
Her når Luther frem til, at det ikke er de gode gerninger, der gør en from mand, men en from mand,
der gør gode gerninger.
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Toregimentelæren adskiller det verdslige og det åndelige i to forskellige verdener. I det åndelige
har man sit gudsforhold, i det verdslige har man sit forhold til øvrigheden. I det verdslige regimente
er man sat i kald og stand og skal virke her, for der er man sat af Gud.
Den åndelige frihed, der er det afgørende nye, er at samvittigheden retter sig direkte mod Gud og
ikke som førhen var underkastet paven. Med denne frihed er mennesket blevet alene med sin egen
samvittighed, hvilket er en del af den mentalitet, der følger udviklingen helt frem til den
sekulariserede frihed, sådan som vi kender den i dag, frihed i henseende til alt. Det er Søren
Kierkegaard, der ser at denne frihed og frigjorthed altid følges af angst, hvorfor det moderne
menneske da også søger støtte i samvittigheden, i følelserne eller i fornuften. Men nu er vi på vej
væk fra sagen!
Situationen i Wittenberg, hvor man påberåbte sig friheden til at lave om på gudstjenesten og kræve
den gennemført på tysk, og hvor man forgreb sig på kirkernes kunstskatte, blev for meget for
øvrigheden, og de kaldte Luther tilbage fra Wartburg til Wittenberg, hvor han måtte sætte skik på
den frihed, han selv havde sluppet løs.
For Luther var friheden karakteriseret ved tro og samvittighed. Troen kom ved at høre Guds ord,
som det blev talt. Den opstod ikke i mennesket selv, hertil kom Helligåndens virke i mennesket. Det
var en ydre og en indre påvirkning, som ikke kunne adskilles. For sværmerne, som Luther måtte
trækkes med, var det ikke det ydre i form af prædiken og sakramenter, men det indre, hvor
Helligånden havde taget bolig i mennesket, der var det afgørende. For Luther var det at kaste sig ud
i en ny form for ufrihed, en ny klostertilværelse, at påstå, at det ikke er den ydre påvirkning, der
tæller med at modtage Guds ånd i sit indre, at lade sin sjæl røre af Gud, så man møder Gud i sit indre
og ikke i de ydre ting som sakramenter og prædikens ord. For Luther var denne indre proces som en
stor selvspejling, hvor man for vild, fordi man ikke havde ydre pejlemærker, men var alene med sin
sjæl og dens tøjerier.
For at vise dette i sjælens møde med Gud i det indre, for at vise det i det ydre, blev det nødvendigt
for sværmerne at vise fromheden og fromhedens frihed i politiske tiltag. Sværmerne og frem for alt
sværmernes fører, Thomas Müntzer, drog omkring og opfordrede til modstand mod al øvrighed.
Man følte sig åndeligt frisat og måtte bekæmpe alle falske autoriteter. Han samlede en bondehær,
som såmænd da havde rimelige krav at fremføre, og førte dem frem i et slag mod fyrsterne i
Frankenhausen i 1525. Luther er kendt for at have opfordret fyrsterne til at slå oprøret ned med
hård hånd. Det gjorde han ud fra den opfattelse, at sværmernes og dermed bøndernes oprør
hentede deres frihed til at handle, som de gjorde i deres egne sjæles guddommelighed i stedet for
at hente friheden i Guds tiltale gennem ordet og sakramenterne.
Vanskeligheden ved i dag at forstå Luther i denne sag ligger i, at vi i dag langt hellere siger som
Müntzer, at subjektiviteten er sandheden. At mennesket er det absolutte midtpunkt frem for Gud.
Luther mente, at Gud altid er noget forskelligt fra mennesket og altid bliver uden for mennesket og
ikke træder ind i mennesket. Mennesket står altid som synder over for Gud. Gud er noget, man
møder og forholder sig til, han rykker ikke inden for i sjælen som noget guddommeligt.
I dette forhold til Gud mente Luther ikke, at politiske handlinger kunne føre til nogen form for frelse.
Det betød ikke, at Luther ikke støttede bønderne i deres krav om ophævelse af livegenskabet om

247

reformering af retsplejen m. m., men de kunne for Luther ikke med nogen ret fremføre deres krav i
en opstand med evangeliet i hånden og Gud i hjertet.
I kampen for friheden ligger også Luthers forsvar for tilværelsens fornøjelige øjeblikke og
livsglædens lystighed. Mennesket er også Guds gode skabning, for hvem det at nyde livet er en
frihed.
Han var plaget af bekymringer, legemlig svaghed, forstoppelse, hovedpine, susen for ørerne,
nyresten, gigt og anden ondskab, hvilket dog ikke forhindrer ham i at skrive hjem til konen: ”Jeg
lader herved underdanigst Jeres Nåde vide, at jeg har det godt her, jeg spiser som en bøhmer og
drikker som en tysker, Gud ske tak, Amen.
Men i øvrigt, det moderne samfund havde Luther ingen særlig forståelse for, når han skriver:
”Om forretningsvirksomhed. Man kan jo ikke nægte, at køb og salg er en nødvendighed, som man
ikke kan undvære, og som man godt kan gøre brug af på kristelig måde, særlig når det gælder ting,
som tjener nyttige og hæderlige formål. For sådanne har også patriarkerne solgt og købt kvæg, uld,
korn, smør, mælk og andre varer. Det er Guds gaver, som han giver os af jorden og uddeler blandt
menneskene. Men hvis vi (virkelig) havde en regering og fyrster, burde de ikke tillade en
udenrigshandel, der bringer varer hertil fra Calcutta og Indien og lignende steder, f.eks. kostbare
silkestoffer, guldvarer og krydderier, der kun er til pynt og uden nytte og udsuger landet og folket
for penge. Dog, det vil jeg ikke skrive noget om nu, for jeg tror, at det ligesom pyntesygen og
frådseriet til sidst bliver nødt til at holde op af sig selv, når vi ikke har flere penge. Hverken skrifter
eller belæringer vil jo hjælpe noget, før nød og fattigdom tvinger os. Gud har forkastet os tyskere
sådan, at vi er nødt til at sende vores guld og sølv til udlandet, gøre hele verden rig og selv være
tiggere.” (Luthers skrifter i udvalg bind IV pg. 369, Kbh. 1964)
Den mentale baggrund for den lutherske reformation i Tyskland var den tyske nationalfølelse. Med
oversættelsen af bibelen til tysk skaber Luther baggrunden for det moderne tysk. Hans oversættelse
er ikke som de oversættelser, der forelå, og som var gjort fra den latinske Vulgata, en ordret
oversættelse, som kunne være næsten uforståelig på latin som på tysk. Luther gik til kilderne (ad
fontes, som det hed) og brugte hebraisk, når det var det gamle testamente, og græsk, når det var
det nye testamente.
”Når englen siger til Maria ”Vær hilset, Maria, fuld af nåde” (luk. 1,28) - hvilken tysker forstår, hvad
det vil sige at være fuld af nåde? Han må tænke på et krus fuldt af øl eller en pung fuld af penge.
Derfor må der en anden oversættelse til.”
Hvad var de ude på? Luther søgte at finde en nådig Gud, hvilket vil sige at finde en Gud, som passede
til den tid og mentalitet, han og hans samtid levede i. Calvin søgte at sætte skik og orden på den
virkelighed, som skulle tjene Guds vilje. Zwingli stræbte efter at gennemføre en politisk handling
som kunne føre frem til Gudsstaten.
Zwinglis natur var helt anderledes end Luthers. Hans fysiske fremtoning med de markerede træk
viser en anden person end den trivelige Luther.
Han var et nøgternt forstandsmenneske med en harmonisk udvikling af sjælens egenskaber. Her var
ingen excentricitet, ingen mørke dyb, men heller ikke nogen skabende fantasi, ingen geniets
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uberegnelighed. Kun lidt plads til stemninger skabt af følelsen. En stærk vilje samlede handlekraften
om de opgaver, fornuften havde klarlagt.
Alt gik klogt og konsekvent fremad modsat Luthers impulsive spring.
Man kan samle de grundtræk, der karakteriserer Zwinglis almindelige forudsætninger til forskel fra
Luthers:
1) Zwingli begyndte sin udvikling som humanist under indtryk af tidens akademiske udvikling og
forholdet til Erasmus og han skabte en ejendommelig sammensmeltning af humanismens ideal og
reformationens evangelium.
Zwingli var uden den skolastiske ballast og belastning, som Luther måtte bære på. Hans tænkning
var rationel og forstandspræget i modsætning til Luthers religiøse tænkning. Han var ikke som
Luther gået igennem syndeangsten, munkelivet, gerningshelligheden, askesen og mystikken og
kendte ikke til Luthers kamp for at vinde retfærdigheden og erfaringen om evangeliet som et og alt
for frelsen og det religiøse liv. Religionen for Luther var præget af oplevelse, for Zwingli var
religionen i langt højere grad et spørgsmål om indsigt og vilje.
2) Zwingli var orienteret mere ud fra det humanistiske skriftprincip end ud fra Luthers nye
trosbegreb. Det humanistiske skriftprincip betød for Zwingli, at han i Biblen fandt oplyst moral og
en ”Kristi filosofi”. Hertil fandt han under indtryk af Luther, at Biblen indeholdt en Guds åbenbaring
om frelsen. Hans fromhedsliv havde mest af alt et etisk, næsten moralsk præg, og hans
bibelforståelse var, at Bibelen var et lovcodex, som skulle regulere liv og lære.
3) En middelalderlig radikal spiritualisme blev for Zwingli den rette vej til at få gennemført den
nødvendige reform inden for kirken. Afskaffelse af paganismen nødvendiggjorde en renselse af
kulten i henseende til billeder, udsmykning, orgelspil. Kirken skulle være ren, neutral. En
åndeliggørelse af de kultformer som var bibelske.
4) Zwinglis indsats må i et og alt ses som et politisk patriotisk arbejde for Zürich og i næste fase for
Schweiz. Fædrelandet gik forud for alt andet. Hans skifte fra feltpræst over pacifist frem til en
holdning som fik ham til at mene, at krigen kunne være et middel til at fremme evangeliets sag.
Alt dette var med til at forme hans teologi, som kan skildres i følgende hovedpunkter:
Gudsbegrebet er mere filosofisk bestemt end Luthers. Gud er den absolutte væren. Det gode. Den
første årsag, hvoraf alt er afhængigt. Kausaliteten betyder, at der ikke er plads til en fri vilje.
Providentia, det forsynsbestemte, prædestinationen er mere bestemmende for Gud end Gratia,
nåden. Den naturlige gudserkendelse spiller en større rolle end hos Luther.
Prædestinationen står stærkt hos Zwingli. Til de udvalgte skænker Gud troen, og denne tro kan ikke
tabes. Der opstår en frelsesvished, som har basis i den personlige tro i højere grad end i tilliden til
Guds kærlighed åbenbaret i Kristus.
Læren om synd er svækket i forhold til Luthers skarpe dualisme. Forstået på den måde, at synden
er en slags sygdom, som mennesket uden skyld har fra fødselen af, og som bliver til midler i Guds
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hånd til at lære om retfærdigheden og det gode. Man må kende det onde for at forstå det gode. For
humanisten Zwingli træder djævelen i baggrunden.
Guds prædestination er ganske fri. Guds ånd har været virksom igennem alle tider - også uden for
Guds åbenbaring i Kristus. Platon, Seneca, agtværdige hedninger og andre, som ikke er kommet til
tro på Kristus, kan Gud bestemme at frelse. Luthers stærke eksklusivitet findes ikke.
Sakramentslæren blev åndeliggjort på den måde, at den kun havde symbolsk betydning. De var ikke
nådemidler, men bekendelses- og forpligtelsestegn. Gennem dåben bekender man at ville høre
Kristus til, lige som man bekender at tilhøre Edsforbundet Schweiz ved at sy et hvidt kors på sin
dragt. Nadverlæren overtog Zwingli i begyndelsen næsten ordret fra Luther. Men i 1523 lærte han
den nederlandske læge Cornelius Hoëns symbolske nadverlære at kende. Nadveren var et måltid til
minde om Kristi offerdød og en bekendelseshandling, der betød en forpligtelse til af efterfølge
Kristus. Nadveren måtte kun fejres som en takke- og glædesfest af menigheden. Nadveren var ikke
Guds gave og havde intet med syndstilgivelse at gøre. Det bærende var troens og nådens åndelige
karakter og der var en absolut afstandtagen til alt, hvad der smagte af magi. Luthers tanke om at
Gud handlede med mennesket i sakramenterne og meddelte nogen om frelsen var Zwingli
modstander af.
Forbindelsen mellem kirke og øvrighed er et afgørende kapitel i historien om Zwingli og hans
reformation. Kirken er på den ene side det usynlige samfund af de gennem nådevalget frelsesvisse
kristne og på den anden side kantonmenigheden samlet omkring prædikantens embede.
Øvrigheden har sin magt fra Gud og har sin opgave i hævdelsen af den borgerlige sædelighed
igennem kirketugt. En ydre beskyttelse af evangeliet. Fuld bestemmelse over kirken med ret til at
bruge magt. Da Rådet skulle handle på Guds vegne og hente sine normer fra Bibelens lovcodex, var
det afhængigt af prædikanten i udlægningerne. Teokratiet fandt igen sin plads, dog i en anden form
end den, der var kendt i den katolske kirke.
Zwingli havde stormagtsdrømme, og når historien skal fortælles kort, søgte han at forene Schweiz
under Zürichs og Berns lederskab og derved komme det katolske uvæsen til livs. Han forsøgte en
udsultning af UR-kantonerne. De samlede en hær og angreb, og Zürich havde ikke meget at stille op
med en for lille hær. Zwingli blev dræbt, og enden på historien blev, at katolicismen igen fik en plads
i Schweiz.
Efter Zwinglis død havde reformationen i Zürich og tysk Schweiz været i fare, hvis ikke Bullinger, en
anset teolog og kirkemand, havde taget affære. Han indgik i 1549 en aftale med Calvin om
sakramentespørgsmålet, og samtlige kantoner bortset fra Bern underskrev en unionsformel.
Calvinismen havde bredt sig til næsten hele det evangeliske Schweiz.
Calvin blev født i Frankrig i Picardiet den 10. juli 1509 i en adels- og embedsmandsfamilie og
bevarede sit aristokratiske væsen livet igennem. Viljestyrke og sejhed var forbundet med en vis
nerve, som gjorde ham påvirkelig for indtryk. Han havde en forkærlighed for det stuelærde liv
samtidig med, at han rummede glødende lidenskab, når han blev grebet. Et stort organisationstalent
var parret med en vis herskesyge.
15 år gammel kom han til Paris og teologien, men byttede senere teologien ud med juraen. 1528
kom han til Orleans hvor han ud over juraen fik kendskab til humanister som Erasmus og Lefévre.
1533 fik han sin juridiske doktorgrad.
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I Orleans lærte han lutherdommen at kende, hvilket sammen med bibelstudier førte ham til krise
og omvendelse vist nok i 1533.
Hans vej til omvendelsen var i modsætning til Luthers en intellektuel proces som et resultat af
studier og tænkning, ikke følelser og intuition.
1535 kom han til Basel. Han delte Luthers syn på at frelsen alene kan fås ved Guds nåde, men hans
frelsesopfattelse fik et langt mere intellektuelt præg.
Han følte sig grebet af Guds hånd og tvunget til at bøje sig under Guds vilje i en fuldstændig
underkastelse. Hans møde med Gud betød, at han måtte indordne sig fuldstændig under en
almægtig herskervilje. Her var han i modsætning til Luthers erfaring med den barmhjertige, nådige
fader.
Calvins religiøsitet var fuld af ærefrygt, hvor Luther havde en barnlig tillid og fortrøstning til Gud.
Selv om han også kendte den strenge Gud.
Calvin fandt i bibelen ordet om Guds vilje med menneskets liv og færden, hvor Luther fandt ordet,
der trøster og oprejser.
Calvin troede bibelens ord som guddommeligt inspirerende. Luther kunne måske godt sige det
samme, men gjorde alligevel forskel på skrifterne. ”Ob sie Christum treiben!” 1534 bosatte han sig
i Basel og kom i 1536 med skriftet ”Institutio christianae religionis”, hvor han så at sige samarbejder
hele det teologiske stof og dermed som 27-årig blev et navn på det reformatoriske landkort. Efter
at værket var udkommet, drog han til Ferrara til hertuginden Renata, som han havde været
skriftefader og åndelig rådgiver for på brevplan.
På vejen hjem strandede han i Genève. Her havde den franske reformator Farel tordnet og sat gang
i både billedstorm og reformatoriske omvæltninger, men havde mistet grebet om det, han havde
sat i gang og havde oplevet det totale kaos. Da han hørte, at Calvin var i byen, tvang han ham til at
blive og hjælpe med at få skik på sagerne. Han blev lektor i den hellige skrift og forelagde Det Lille
Råd en plan for, hvordan tingene kunne ordnes.
Det skulle ske gennem flittig nydelse af nadveren. Helst hver søndag og det var kun de gudfrygtige,
der skulle have adgang. Kirketugten skulle opretholdes og der skulle oprettes et livsfællesskab af
troende, der skulle kunne kontrolleres og evt. skulle kunne ekskommunikeres. Lægfolk blev ansat af
Rådsherrerne som religiøst politi og fordelt over byens kvarterer. De unge skulle undervises, og
borgerne skulle aflægge udførlige bekendelser i overensstemmelse med den af Calvin udarbejdede
katekismus.
Det endte galt. I 1538 blev han og Farel udvist af byen.
Han ønskede at vende tilbage til Basel, men Bucer, der var den store reformator i Strasbourg, en
betydelig person, tvang under trusler Calvin til at overtage sognepræsteembedet for den franske
flygtningemenighed.
Han modtog store og betydelige indtryk i Strasbourg og udgav en romerbrevskommentar og en ny
og udvidet udgave af Institutio.
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Calvin havde gode år i Basel, der blev udgangspunkt for rejser til Tyskland, hvor han deltog i
religionssamtaler. Han giftede sig med enken Idelette de Bure og sluttede et livslangt venskab med
Melanchthon.
I 1540 blev han kaldt til Genève, hvor Kardinal Sadoleto søgte at føre byen tilbage til katolicismen. I
en fart skrev Calvin en Genève-katekismus, som blev den måske mest udbredte af hans bøger. Hans
gudstjenesteordning blev indført i Genève og fik senere betydning langt uden for landets grænser.
Hele samfundsordningen skulle indrette sig under Guds lov, og det var gejstligheden, der skulle gøre
sig gældende i den teokratiske stat. Kirketugten var et kirkeligt anliggende, og den verdslige
øvrighed skulle ikke blande sig.
Gud styrer ikke gennem et hierarki med paven i spidsen, men gennem sit ord som det udlægges af
prædikanterne. Calvinismen var aristokratisk og teokratisk, først senere blev den demokratisk
gennem puritanismen.
Arbejdet var en pligt, et vidnesbyrd om at man stod i nåden. Arbejdets frugter, rigdom, var derfor
ikke noget ondt, men resultat af pligtopfyldelse. Kun den uforsvarlige nydelse af rigdom var synd.
At lade tiden gå uden arbejde var en af de værste synder. Den rigdom, der kom af produktion skulle
sættes i ny produktion. Gennem askese og mådehold blev rigdommen forøget og calvinismen gav i
en vis forstand stødet til den moderne storkapital.
Livet i Genève betød mange stridigheder og mange modsætninger, men byen nød godt af den orden
og det system, Calvin havde skaffet byen.
Calvin døde træt af dage i 1564.
De gode gerninger:
For katolikken var frelsen afhængig af de gode gerninger. Gode gerninger gjorde en mand god.
For Calvin var gerningerne et spørgsmål om god moral. I den gode moral tjente man Gud.
For Luther var de gode gerninger et resultat af den gode mand. Et resultat af troen.
Den tyske reformation var både en religiøs bevægelse i opposition til den romerske pavekirke som
en national bevægelse, der ønskede, at kirken skulle være tysk og ikke latinsk. Dertil kom, at
økonomien i de tyske lande var i bevægelse og skabte nye sociale lag og relationer. Samfundet var i
bevægelse, og det var meget langs ad vejen økonomien, der skabte bevægelsen.
Som det fjerde var tidens åndsliv præget af humanismen og videnskabeligheden, som gjorde brug
af et frihedsbegreb, der tillod, at man satte spørgsmålstegn ved den gamle verden. Noget nyt var på
vej.
Man kan sige, at reformationen - om det er den calvinske eller den lutherske - var et ønske om at
finde nye veje i mindst lige så høj grad som at gøre op med det gamle.
Stadsreformatorerne:

Genève
Zürich

Farel/Calvin
Zwingli
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Andre reformatorer. Ud over de allerede nævnte to reformatorer var der andre personer, som
gjorde sig stærkt gældende i gennemførelsen af den centraleuropæiske reformation.
I Basel træffer vi Johannes Oecolampadius (1482-1531), en tysk-schweizisk teolog og reformator.
Under sine studier i Heidelberg, Tübingen og Stuttgart blev Johannes Oecolampadius stærkt påvirket
af humanismen, og han samarbejdede 1515-16 med Erasmus af Rotterdam om udgivelsen af Det
Nye Testamente på græsk. Siden oversatte han værker af kirkefædrene. Efter klosterflugt og åbenlys
tilslutning til Reformationen blev han leder af den evangeliske bevægelse i Basel, hvor han blev
professor og sognepræst. I opgøret om nadveren stod Johannes Oecolampadius ved Zwinglis side
imod Luther, ligesom han ved sin betoning af kirkedisciplin og lægfolks indflydelse i det hele taget
blev en af den reformerte kirkes grundlæggere.
Heinrich Bullinger (1504-1575), schweizisk præst og reformator. Efter humanistiske studier i Köln
brød han i 1522 med katolicismen og bidrog til zwinglianismens udbredelse i Schweiz; efter Zwinglis
død i 1531 blev han dennes efterfølger som præst og reformator i Zürich. I 1549 enedes han med
Calvin om nadverlæren, hvorved zwinglianismen forenedes med calvinismen. I 1562 skrev han
bekendelsen Confessio Helvetica posterior, der antoges af næsten hele den calvinske verden.
Martin Bucer (1491-1551) var en tysk reformator, der som dominikanermunk blev påvirket af
humanismen og bevægede sig derfra til en selvstændig luthersk kristendomsforståelse. Som præst
i Strasbourg fik han stor betydning for Reformationens gennemførelse både der (1524) og i andre
sydtyske byer. Han bekæmpede gendøberne, men hans mæglingsforsøg mellem Zwinglis og Luthers
nadverlære blev mødt med mistro fra Luther. Han flyttede i 1549 til Cambridge, hvor han fik stor
indflydelse på udformningen af Book of Common Prayer.
Reformationen betød et opgør med middelalderens tanker om menneskelivet og verden, sådan som
den katolske kirke i godt tusind år havde søgt at styre verden.
Opgøret blev synliggjort i Martin Luthers oprør mod den kirkelige slaphed og det paveligelige
økonomiske misbrug af menneskets ønske om frelse og angst for fortabelse, men bagved og forud
for dette oprør lå en lang række tanker og idéer om netop mennesket og livet, som den katolske
kirke ikke havde opfanget i tide og først alt for sent kom i gang med at bearbejde.
Reformationen blev derfor nok et led i en udvikling, som havde været længe undervejs, men den
blev samtidig et radikalt brud med gældende opfattelser og skabte dermed en nyformulering af
hvad menneskelivet er i kald og stand.
Kaldstanken. Iblandt alt det meget nye, den lutherske reformation fører med sig, er kaldstanken
som udtryk for en forståelse af forholdet mellem det verdslige og det åndelige - det som med et
slagord hedder toregimentelæren, en anderledes opfattelse af samfundets indretning end hvad, der
havde været gældende middelalderen igennem.
Der er nok en forskel imellem den unge Luther og den ældre Luther i diverse læremæssige
opfattelser af begreber som tro, synd frelse o.s.v., men de er genstand for hans overvejelser hele
vejen igennem fra de unge år. Med kaldstanken forholder det sig anderledes. Først efter opgøret
med klosterlivet i ”De votis monasticis” fra 1521 fremkommer der i Kirchenpostille 1522 et
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gennembrud for kaldstanken, der blev yderligere belyst i Luthers skrift ”Kan soldater også have Guds
nåde?” fra 1526.
Når opgøret med klosterlivet var en nødvendighed, ligger det i det forhold, at der grundlæggende i
kaldstanken ligger den opfattelse, at kaldet er tjeneste. At kaldet er at tjene næsten med
udgangspunkt i det Guds krav, som ligger i kaldet. For klosterlivets munke var kaldet en tjeneste
inden for kirken, hvor gudsforholdet var isoleret fra familieliv og det samfund, som i al sin jordiske
ufuldkommenhed ikke var målet og ikke kunne føre frem til det gudsrige, som var kirkens mål.
Først efter at Luther i 1521 definitivt havde vendt sig mod klosterlivet og var nået frem til at opfatte
det som noget ondt, bliver ordet ”Beruf” taget i brug i en læremæssig sammenhæng og bliver et
grundelement i den lutherske samfundslære - toregimentelæren. Inspirationen henter Luther i
Paulus’ første brev til menigheden i Korinth kapitel 7 vers 20, hvor Paulus skriver at: ”Enhver skal
blive i det kald, som han blev kaldet i.” Vi ved, at Luther læste mystikeren Johann Taulers
prædikener, som alle var skrevet på tysk. Tauler var her inde på tanken om, at alle mennesker af
Gud var sat i kald og stand, hvilket må forstås på den vis, at Gud havde kaldt enhver til at have den
plads i samfundet, hvor man nu engang befandt sig. Alle var en del af det ”samfund”, der hed ”kald
og stand” hvilket betød, at der skabtes en forståelse af begrebet professionalisme.
Førhen var der konge adel og kirke, nu kom der borger, bønder, søfolk og skræddere og alle andre.
Alle var i kald og stand. Selv i dag lever kaldstanken. At have et kald er mere og andet end bare at
have et arbejde. Man er kaldet! Trods Taulers tanker om kald og stand gik han ikke så vidt, at han
fjernede middelalderens opfattelse af, at man som munk og gejstlig befandt sig på et andet niveau
end almindelige mennesker. Middelalderens opfattelse af, at munkestanden havde større hellighed
end det verdslige menneske, afviste Luther kategorisk. For ham var klosterlivet ikke en stand. Det
var ikke et kald at gå i kloster. Man tjente ikke Gud ved at gå i kloster. Næh, ”Jeg i mit kald og stand
min Gud og Fader kan tilbørlig dyrke”.
Min sjæl vær frisk og glad,
lad sorgen fare;
dit legems blomsterblad
vil Gud bevare;
han vil i dag mig give kraft og styrke,
jeg i mit kald og stand
min Gud og Fader kan
tilbørlig dyrke.
Gud lægge hånd i hånd
Med mig og give
Sin gode Helligånd,
Mit kald at drive;
Velsign mig Herre Gud, udaf det høje!
Gid jeg hver dag og tid
I dig og i min flid
mig lader nøje!
Kingo 1674
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Ia(Ja) min kiere qvinde ieg vil sige dig mere til trøst, døde du bort i din barselseng, som det hender
iche end alle quinder, men nogen faae, huilchen gud vill der kalde til sig, som vi ere hannem alligvell
en død alle sammen skyldige, da bliver du en martyrinde for gud i himmelen, och faar stor løn aff
gudz naade och mischunhed i himmelen, end du ellers døde uden ved din barselseng, fordj at du
døde iche for din egen skyld, men for dit rette embede, for din mandz och barns skyld, du ader det
liff for din liffs fruct, som vor Iesus loed sit liff for alle voris synders skyld.
(Peder Palladius’ visitatsbog Udgivet af Lis Jacobsen. København 1925. pg. 107)

Præstens rolle var altså også at være foredragsholder. Her var kravene stadig stigende.
Nysgerrigheden var ikke blevet tilfredsstillet med det, man havde hørt. Man ville høre mere. Den
megen snak om nadveren krævede en redegørelse for, hvordan det forholdt sig i den katolske kirke,
hvordan forstod man nadveren? Luther sagde, at på forunderlig vis var Kristus til stede i vinen og i
brødet. For Zwingli og Calvin var det en symbolsk handling. Hvad med katolikkerne?
Nadveren i den katolske kirke – Et foredrag. I overgangen til den oldkatolske kirke omkring år 300
gjorde jødiske, romerske, hellenistiske og orientalske træk sig gældende i kristendommen og
fortrængte den paulinske lære, der med sin entusiasme og frihed for formler og former hidtil havde
præget den tidlige kristendom.
Dette nye katolske væsen forstod forholdet mellem menneske og Gud som et retsligt forhold med
krav om overholdelse af love og idømmelse af straffe. Denne nye orientering skete ikke mindst
under indtryk af jødisk og romersk samfundsopfattelse. Det betød, at kirken blev et åndeligt
retsområde, hvor Gud var den øverste autoritet, og det voksende præsteskab med paven i spidsen
var denne åndelige magts forvaltere på jorden.
Det var et retssystem, som levede side om side med den samfundsmæssige, statslige ret under den
kejserlige autoritet. For at fuldende billedet må der peges på, at græsk filosofi og intellektualisme
nu begyndte at øve indflydelse på den kristne tænkning om liv og død, sjæl og legeme og en lang
række andre emner.
Med alt det nye opstod også et ønske om at forstå nadverens betydning som et sakramente. I
oldkirken havde man givet sig tilfreds med at sige, at der gennem indtagelsen af brød og vin var tale
om et fællesskab med Kristus, som på en eller anden måde var til stede i vinen og brødet. Oldkirken
havde ikke givet nogen fast udformning af nadveren i arv til middelalderen, så der trivedes
mangfoldige og ret forskellige nadverforestillinger rundt om i kirken.
Af Gregor den Store, der levede omkring år 600, og som for øvrigt var den første munk på
pavestolen, blev det slået fast, at nadveren var en offerhandling. Når præsten med en velsignelse
løftede brødet og vinen op fra alteret (konsekrationen), var det en ublodig gentagelse af, hvad der i
sin tid var sket på Golgatha. Denne offertanke forudsatte selvfølgelig, at nadverelementerne ikke
længere var brød og vin, men at de var blevet til Jesu legeme og blod. At der var sket en forvandling.
Dette offer til Gud skulle indvirke på ham, så han stadig huskede på sin pagt med mennesket og den
frelsesgerning ved Kristus, som var hans del af pagten.
Nadveren var nu blevet en offerhandling, og det, at den var et offer, gik forud for nydelsen af brødet
og vinen. Menigheden, for hvem nadveren betød syndernes forladelse, kom så at sige i anden

255

række. Da vinen og brødet virkelig var blevet til Jesu kød og blod, bredte der sig efterhånden den
opfattelse ikke mindst blandt menigmand, at nadveren nok helst måtte nydes kun som brød (sub
una). Det kunne man da forsigtigt feje op. Anderledes var det med vinen, med blodet. Tænk, hvis
man kom til at spilde. Derfor blev det almindeligt i middelalderen kun at uddele brødet, så drak
præsten vinen på de andres vegne. Resterne af indviet hostie bliver omhyggeligt opbevaret i et skab
(monstrans), hvor man foran anbringer en lille lampe, hvis lys tilkendegiver, at der er indviet brød
og vin i skabet.
Diskussionerne om nadveren og dens betydning sluttede ikke med Gregor den Store.
Klosterskoleforstander Berengarios, der døde i 1088, søgte at trænge igennem med en afvisning af,
at nadverelementerne virkelig skulle være Jesu legeme og blod. Hvordan kunne Kristus være oppe i
himlen og samtidig være til stede på alverdens altre rund om i verden? Det forbød fornuften! Man
blev ham svar skyldig, men fandt på råd. Man greb til filosofien. Her vidste man på denne tid, at alle
ting har substans og accidens. Substansen er usynlig, mens accidenserne er, hvad vi ser, lugter og
føler. Accidenserne kan ændre sig, mens substansen altid er den samme. Gulerodsfrø, som har frøaccidens, kan blive til rigtige gulerødder, men begge steder i frø som i gulerod er gulerodssubstansen
til stede. Accidenser kan ændre sig, men ikke substansen.
Dog, når vi taler om nadveren, om brødet og vinen, så er det lige modsat. Her er det substansen,
der ændrer sig mens accidenserne forbliver det samme. Brødets og vinens substanser ændrer sig og
bliver til Jesu kød og blod, men vi kan ikke se det, for vinens og brødets accidenser viser stadig vin
og brød. Man kaldte og kalder denne forvandling for transsubstantiation. Transsubstantiationslæren
blev fastslået som et dogme på Lateransynoden i 1215.
Transsubstantiationslæren slår fast at brødet og vinen gennem konsekrationen bliver til Jesu kød
og blod, og sådan har det været lige siden i den katolske kirke. Hvordan nadverforståelsen er i den
evangelisk - lutherske lære og i de protestantiske, ja det er en anden sag – en anden gang.

Det kongelige bibliotek
Læsesalen på Det kongelige bibliotek gav mig i nogle måneder i året 2000, hvor jeg fik bevilget
studieorlov, fast plads for at gøre nogle undersøgelser af forholdet mellem danske præster i
efterreformatorisk tid og søfarten i Danmark. Tanken om, at mennesket i kald og stand betød en
professionalisering af søfarten som erhverv, kom blandt andet til udtryk i en række salmer, som her,
hvor det forklares, hvordan det er et kald og en stand at være sømand.
En Christelig Formaning til alle Skippere oc Skibsfolck. Sangvis befattet under den Melodi: Hvad kan
os komme til for Nød.
Den Gud som alting haffver skabt
Ved Visdom sin aleene
Oc ved sit hellig Ordis Krafft
Den dyre Skat oc reen
Opholder alting Faderlig
Oc nærer alle hver for sig
Oc monne det trolig meene.
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Han haffver det beskicket saa
At alle Land ey haffver.
Alting som de behøffve maa
udaff hans rjge Gaffver.
Men giort det at det ene Land
Fremrecke maa med mund oc Haand
Naar andre Lande kræffver.

Derfor er Vandet giort aff Gud
Oc Skibene paafunden
At mand med dem kand seyle ud
Oc icke gaa til grunde.
Men hente fra et fremmed Land
hvad som mand hjemme fattis kand
oc blifver der ey funden.
(Cassuben: Libri Psalmorum side 771)

Men emnet præster til søs – ad naves – greb om sig og førte til en undersøgelse og beskrivelse af
kirkens og dermed præsters tjeneste til søs i den florisante periode. Men det er ikke stedet her at
kaste sig ud i den sag.
Årene i Schweiz var præget af arbejde med foredrag, som gjorde, at kirken ved siden af at være kirke
blev et slags ”oplysningsforbund”, hvilket også forekom mig at være en god måde at være kirke på.

Præstegårdsaftener
Der afholdtes månedligt præstegårdsaftener i præsteboligen med diverse emner.
Præstegårdsaftenerne var åbne for alle og var uden tilmelding, men med en betaling på fem
schweizerfranc.
Foredragsholderen fik ikke noget honorar, men fik, hvis der var behov for det, en seng til
overnatning. Traktementet var af en rimelig standard, vistnok en del over, hvad man var vant til, og
bidrog til den gode stemning. Troels stod med flødeskum på næsen og store glade øjne, og udbrød
med begejstring i stemmen: ”Kræmmerhus med flødeskum og syltetøj har jeg ikke fået siden min
mors dage.”
En ugentlig morgensang og morgenkaffe fik vi indført med megen god snak om ting, man ellers ikke
får sagt noget om eller ikke får spurgt til. Mange menighedsrådsmøder og udvalgsmøder af forskellig
slags samt konfirmandundervisning m.m. fandt sted hos præsten. Præstegården fungerede derfor
som en slags foreningslokale med plads til 30 siddende gæster.
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Der lyttes
Annoncering af Præstegårdsaftenen torsdag den 8. februar 2007: Danmarks nytiltrådte
ambassadør i Schweiz, Lars Møller, har sagt ja til at være aftenens gæst ved præstegårdsaftenen i
februar.
Som det er annonceret i kalenderen er det kl. 19.30 på adressen 2, Ch. Taverney, Grand Saconnex
på tredje sal. I den anledning har vi med tilladelse fra artiklens forfatter, Jonna Meier, lånt en
præsentation af ambassadør Lars Møller hentet i Koloni Avisens efterårsnummer 2006:
”Lars Møller som er født i 1947 i København, trådte ind i Udenrigsministeriet i 1973 efter at have
afsluttet sin uddannelse som cand.polit. ved Københavns Universitet. Han arbejdede først i den
kommercielle og senere i den politiske sektion, og karrieren førte ham snart ud omkring i verden.
Således var han fra 1979 til 1983 ansat som ambassadesekretær ved Den Danske Ambassade i
Washington D.C., og senere fra 1989 til 1992 som økonomisk rådgiver ved FN- Missionen i New
York.Efter nogle år i hjemmetjeneste blev Lars Møller i 1997 udnævnt til ministerråd og som
økonomisk rådgiver sendt til Den danske Ambassade i Washington D.C., hvor han blev, indtil han
blev udnævnt til ambassadør og blev bedt om at rejse til Slovenien og åbne en ny dansk ambassade.
Det må siges at være noget af en omvæltning at komme fra Washington til Ljubljana, men Lars
Møller og hans kone Kirsten blev hurtigt meget glade for at være i det lille centraleuropæiske land,
og de blev der helt frem til september 2006, hvor de flyttede til Bern for at være Danmarks
ambassadørpar i Schweiz, Liechtenstein og Vatikanet.”
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Lars Møller
For egen regning kan jeg tilføje, at jeg var meget glad for samarbejdet med ambassadørparret i Bern,
som altid var åbne og hjælpsomme, som tilfældet for eksemplet var, når jeg skulle have ”anbragt”
en biskop i en ventetid før en festlighed i Bolligen og ikke viste, hvor jeg skulle anbringe
vedkommende, mens jeg selv deltog i forberedelserne. Jeg tror, at både Jan Lindhardt og Erik
Norman Svendsen ved forskellige lejligheder nød godt af deres venlighed.
Kirsten og Lars Møller forlod næsten samtidig med os Schweiz. Lars Møller for at overtage
formandskabet for Arktisk Råd.

Jacques Berg redegør for det franske valg ved en præstegårdsaften
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Frankrig – et moderne skindemokrati. Det var den titel, som Jacques Berg (født 1935) gav sit seneste
bogværk, der handlede om det land, hvor han har været fastboende siden 1968. Bogen var op til
forårets franske præsidentvalg en aktualiseret og opdateret udgave af, hvad Berg udgav forud for
valget i 2007.
Med titlen fremlagde Berg sin pointe: Frankrig er aldrig blevet et rigtigt demokrati. Nok har landet
gennemlevet revolutioner, men de er oftest endt med, at det forrige styre er vendt tilbage i ny
forklædning.
Åbenlyst er det da også, at den nuværende franske præsident, Nicolas Sarkozy, i sin på det tidspunkt
igangværende genvalgskampagne, førte sig så kejserligt frem, at andre europæiske demokratier
usvigeligt ville afvise ham. Men det er ingenlunde sikkert, at franske vælgere gør det. Og skulle
Socialisternes tilsyneladende saglige og sagtmodige Francois Hollande ende med at vinde, har vi til
gode at se, om han vil optræde lige så pompøst royalt, som Socialisternes Francois Mitterrand
gjorde, da han i 1981 indtog præsidentpalæet.
En spændende aften med stor spørgelyst og livlig diskussion fulgte på Jacques Bergs lidt
provokerende oplæg.
Andre foredragsholdere. Vi kan ikke nævne alle de foredragsholdere, som beredvilligt kom og
fortalte os om deres specielle arbejde i verden, men nævnes skal:
Ambassadør ved Danmarks FN-ambassade i Genève, Marie Louise Overvad, redegjorde for
forholdet til EU og førte i det hele taget forsamlingen på en spændende tur gennem diplomatiets
irgange.
Konsul Arne Olsen, der fortalte om et livslangt arbejde hos Rederiet Mærsk i flere af verdens lande.

Ambassadør Marie Louise Overvad
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Konsul Arne Olsen

Peter Stockholm
Og måneden efter, tror jeg, fik vi besøg af Peter Stockholm, der berettede om sit arbejde som præst
i Schweiz og om sit mangeårige arbejde for Danmarks Radio som korrespondent.
Peter Stockholm blev hos os om natten, så snakken fortsatte til ud på de små timer.
Senere fortalte Lise Arend Olsen med udgangspunkt i sin nyudgivne bog, skrevet på fransk: ”Regards
du Danmark. Echanges avec la Suisse aux 18c et 19c siècles”- et værk om danske kunstneres virke i
Schweiz, herunder ikke mindst fortællingen om portrætmaleren Jens Juel, der skabte sig et navn i
Schweiz og havde fuldt op at bestille, så han først vendte hjem til Danmark i 1780.
Kirken som et kulturelt mødested erstattede den manglende danske klub, og var som sådan vel
etableret.
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Lise Arend Olsen

Gudstjenester og kirkelige handlinger m. m.
I Genève fejredes den månedlige gudstjeneste som en dansk højmesse med altergang i Chapelle St.
Leger - et kapel som hører under den reformerte domkirke St. Pierre. Vi delte kapellet med den
svenske og den ungarske lutherske kirke og vi holdt kirkegang søndag formiddag.

Årsmødet 2008. Jørgen Frank er ordstyrer. Ann Bet sidder ved hans venstre side, og præsten sidder
hos.
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Kirkens årsmøde den 16. marts 2008. Ved årsmødet fremlagdes følgende statistik:
I det forløbne år var der afholdt 21 gudstjenester, som fordelte sig på de fire kirker med 11
gudstjenester i Genève, 3 gudstjenester i Zürich, 3 gudstjenester i Bern og 1 gudstjeneste i Bolligen
uden for Bern. Hertil kom 2 barnedåb, 3 vielser, konfirmation med 4 konfirmander i Zürich og
konfirmation med 11 konfirmander i Genève, mens to nye konfirmandhold var startet i henholdsvis
Zürich og Genève med tilsammen 17 unge.
Vi havde besøgt Onsdagsklubben 26 onsdage og havde forsøgt med en filmaften for unge i
præstegården, dog uden synderlig succes. Vi havde bedre held, da vi indbød til en filmaften for
voksne med forevisning af ”Flammen og Citronen” hos ambassadøren Lars Møller i Bern.
Tilslutningen var så stor, at forestillingen måtte gentages. Vi besluttede efter drøftelse,
ambassadøren og præsten, at vi ikke følte os kaldet til at starte en filmklub - det måtte andre tage
sig af.
Til de omtalte gøremål kom en række hjemmebesøg samt to bisættelser.Onsdagsklubben var som
navnet siger en klub for mødre med småbørn, som samledes et par timer hver onsdag eftermiddag
på det økumeniske Center 150 Route de Ferney i Grand-Saconnex til gavn for både mødre og børn.
Børnene kom sammen med andre børn, og mødrene fik lejlighed til at være sammen med andre
mødre og tale dansk. Mødrene var ofte temmelig isolerede eftersom mændene almindeligvis var på
arbejde til sent på dagen, og børn og mødre gik hjemme uden kontakt med andre. Vi mødtes som
sagt et par timer onsdag eftermiddag, hvor vi sang børnesange, klippede og klistrede, spiste
hjemmebagte kager, spillede fodbold, tegnede og farvede og hørte på, hvad hinanden kunne
fortælle af nyt. Det kostede 30 CHF pr. halvår og 1 CHF pr. gang, hvis man ikke var medlem.
Vi to gamle var en slags bedsteforældre, og vi tog det som den oplevelse, det nu var at være som
barn på ny.
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Ved årsmødet fortalte jeg følgende om Onsdagsklubben: Vi har altid været glade for at komme i
Onsdagsklubben. Det har været som et åndehul for os imellem travle hverdage. Det har været dejligt
at møde børn og mødre, store og små, og at kunne følge børnene over tid og se den udvikling, der
finder sted i de år, hvor det går stærkt med at lære at gå og at finde sprog.
Vi var i starten usikre på hvilken rolle, der var vores i et lille samfund, hvor de yngste næsten, men
også kun næsten, kunne være vores oldebørn. Jeg indså hurtigt, at min forgænger Jørgen Almdal
havde taget sig af stedets drift i henseende til aftaler med stedet om datoer, økonomi, åbne og lukke
og vel mere end det. Jeg indså også hurtigt, at det ikke kunne værre min opgave at gøre som min
forgænger, idet jeg blev hilst velkommen af en yderst kompetent ledelsesgruppe i Karen Almdal og
Aino Askgaard, som på alle måder med stor dygtighed havde styr på tingene og havde ordet i deres
magt.
Jeg fandt det derfor naturligt, at Onsdagsklubben måtte være selvforvaltende med den
ledelsesgruppe, der nu engang var den naturlige ledelse og med deltagernes medvirken i det
onsdagsdaglige arbejde. Opgavefordelingen er efter min opfattelse også foregået eksemplarisk, og
stedet har haft megen succes.
Det var derfor med glæde, jeg konstaterede, at Christina Czort, Christina Buxtorf, Pia Morthorst og
Aino Askgaard ved Karen Almdals hjemrejse til Danmark havde dannet en komité, som tager sig af
de økonomiske og praktiske aspekter ved Onsdagsklubben. Dermed er Onsdagsklubbens fremtid
lagt i de bedste hænder, og mine tanker om selvforvaltning har fået en fin udformning.
Vor deltagelse i Onsdagsklubben har jeg som sagt over for menighedsrådet netop kaldt ”besøg”, for
jeg forstår mig selv ikke som pedel eller funktionær, men som ressourceperson, der hjælper, hvor
han kan, og som samtidig er et bindeled til kirken, til menighedsrådet. Ikke udstyret med nogen
kontrolfunktion eller kvalitetskontrol, men som et bindeled til kirken.
En bjørn på. Det skete en aften, hvor vi kørte med sporvognen efter et besøg hos ambassadøren
Lars Møller og hans kone Kirsten Møller, at vi på vej ned til banegården til vores store forundring i
sporvognen så os omgivet af bjørne, tigre, hekse, aber og andre dyr, og hvad man i øvrigt kan
forestille sig af fremmede væsner undsluppet fra diverse cirkusers arenaer eller zoologiske haver.
De sad og stod nu roligt og fredeligt med billet i hånden overalt i sporvognen. Det var udklædte
voksne, som var på vej til en festlig maskerade i Bern, og som nu befolkede sporvognen, og senere
fyldte hele Banegårdspladsen. Vi måtte med besvær bane os vej gennem mængden af fremmede
væsener, fredelige, bevares, men fremmede.
Vi følte os en smule, som kom vi fra en anden verden, som vi sad der i toget på vej til Genève, hvor
man ikke kunne finde på at klæ’ sig ud som i Bern!
Rejser. En del tid gik med at rejse rundt i landet.
Til eksempel tog en barnedåb en lørdag i Zürich henved 8 timer med 6 timers rejse frem og tilbage,
mens der til en begravelse i Locarno gik 2 dage.
Det kunne være vanskeligt at komme frem ikke blot til tiden, men overhovedet:
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Der var aftalt et bryllup i et lille kapel et stykke oppe i bjergene i en lille landsby et par timers kørsel
fra Genève. De to var begge danske, og efter længere tids søgen havde de fundet frem til stedet, og
her skulle det være!
Det var ikke nogen stor skare bryllupsgæster, de havde sat stævne. Lidt familie og nogle få venner,
hvoraf nogle var så fremsynede, at de kom i Land Rovere med snekæder i bagagen. Den kirkelige
velsignelse af det indgåede ægteskab skulle foregå ved middagstid med en efterfølgende beskeden
spisning et lille sted i nærheden, som nok kunne dække op til tyve gæster, når man sad tæt.
Vi tog hjemmefra i god tid, hvilket vil sige ved otte-tiden, efter at have hørt en ikke særlig lovende
vejrmelding. Sne forskellige steder lød det, måske også mere alvorligt, end jeg havde opfattet.
Vi holdt kontakt over mobilen og humøret var højt, men det blev sneen også, høj. Som timerne gik,
blev meldingerne oppe fra kapellet dårligere og dårligere, og almindelige køretøjer begyndte at
overveje at køre ned fra kapellet for ikke at sne inde. Vi forsøgte at nå frem, men indså det håbløse
i at nå bestemmelsesstedet, og hvis vi kom frem, hvad så?
”Nu kører de sidste biler, Landroverne med snekæder. Vi mødes et andet sted på et andet, senere
tidspunkt. Har sunget en salme. Wiedersehen”.
Stemmen i telefonen var en smule rystet.
”Jeg håber, vi kommer….”, så forsvandt stemmen.
Vi kørte ind et sted og fik en kop kaffe og tid til at tænke os om. Nu drejede det sig ikke om at komme
frem til et bryllup i et kapel, der lå i dyb sne et sted oppe i nogle ufremkommelige bjerge.
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Opgaven var derimod at komme hjem gennem snevejret, som ville give os problemer, indtil vi var
kommet ned fra bjergene.
Snekæderne lå hjemme i garagen og for at fuldende situationen var vi på sommerdæk, gode
sommerdæk, men altså sommerdæk, som ikke var blevet skiftet, fordi, fordi, ja fordi!
Vi var vel kommet halvvejs til målet, som vi altså måtte opgive at nå frem til. Det havde vi brugt cirka
fire timer til, og vi stod nu over for en vanskelig nedtur ad nogle veje, som endnu manglede at blive
ryddet - smalle bjergveje med mange sving, man kalder dem ofte hårnålesving, serpentinerveje, en
vejtype, vi var kendt med, men som vi så med stor alvor på under de forhold, som langsomt blev
bygget op i det schweiziske bjerglandskab under kraftigt snefald - uden snekæder.
Sammen med nogle store lastbiler, som både kørte for og bag, begyndte vi nedturen i dårligt sigt.
For så vidt som det var muligt, søgte jeg at se og følge vejens afmærkninger samtidig med, at jeg
holdt øje med lastbilen bag, som jeg kunne se i bagspejlet, og som fra tid til anden nærmede sig os
bagfra, mens jeg bad en stille bøn om, at han også kunne bremse, før han fik skubbet os, jeg ved
ikke hvorhen.
Marie så ikke meget af nedturen, for hun havde søgt tilflugt i bunden af bilen og holdt hænderne
for øjnene, hvilket nok skulle hjælpe os med at blive på vejen.
Det tog timer i stærk koncentration og med sved på panden, men efterhånden som vi kom ned fra
bjergene, lettede det, uden at jeg derfor blev overmodig på mine elegante sommerdæk, men holdt
mig til en meget moderat hastighed. Det tog os ni timer, fra vi forlod hjemmet, til vi var hjemme
igen i trygge omgivelser.
Vi kunne konstatere, da vi om aftenen så vejrmeldingen på TV, at det havde sneet kraftigt i visse
dele af landet, og at man rådede til forsigtig kørsel!
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Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab
Han ringede og spurgte så pænt, om de måtte komme og tale bryllup. Om jeg ville vie dem? Om det
var muligt, for han var dansk, og hun var katolik? Om det gjorde noget?
Næh, de skulle bare komme, så fandt vi nok ud af det.
De kom og sad i sofaen og fik kaffe. Han var dansk og hun var fransk. Han fløj som styrmand for EasyJet, og hun var ansat på et sagførerkontor, og de boede her i Genève.
De ville gerne giftes den 5. juli i Bourgogne i Santenay les Bains i den kirke, der hed Eglise Notre
Dame du Rosaire. Der kom hun fra, og der var hendes far vinbonde og havde sin gård i nærheden,
eller måske var det et slot, tænkte jeg og så Bourgognen strømme. Hun sagde ikke meget, talte ikke
dansk og forstod måske endnu mindre. Jeg forsøgte at trække hende ind i samtalen, men mit franske
slog ikke rigtig til, og han ville gerne tale sit modersmål. Jeg forsøgte med engelsk, men det blev for
akavet, så jeg slog mig til ro i forvisningen om, at han nok skulle tale sagen igennem med hende. Det
forekom mig, at han var en flink fyr, så de skulle nok finde ud af det.
Nogle dage efter havde jeg moderen i telefonen og fik ud over salmerne alt at vide om familien, som
ville komme fra Sønderjylland. Hun fortalte i detaljer, hvor de skulle bo, og hvordan hun havde fået
orgelprofessor Grethe Krogh til at komme ned fra Paris og spille Widor.
Nogen tid efter mødtes vi i Genève, og jeg fik det hele en gang til.
Hans mor havde hjemme fra Danmark så godt som planlagt det hele, og familien, der kom fra
Haderslev og deromkring, ville nok blive henved tredive gæster. Sønderjyder!
Og orgelprofessor Grethe Krogh ville spille på orglet, den dér, De ved Pastor. Alt var ordnet. ”De
behøver ikke at bekymre dem, Pastor!”
Næh, Jeg vidste godt hvordan, og det skulle nok gå.
Svigerdatterens familie var vinbønder, fortalte hun, og gjorde sådan med den ene hånd, og der ville
nok komme en del bønder, og hun gjorde igen sådan med hånden, men de ville så få at se, ”hvordan
vi holdt bryllup på dansk!”
Hun forekom mig utrættelig med al sin snak og planlægning, og som hun sagde indtil flere gange:
”Drengen skulle have et ordentligt bryllup, det skulle hun nok sørge for. Det fortjente han”, så derfor
var hun også kommet herned i god tid, og professor Grethe Krogh ville komme og spille.
Jeg forberedte mig med en lille folder med salmerne trykt på dansk. Desværre var der mig bekendt
ikke nogen oversættelse til fransk af danske salmer, men for at bøde lidt på det fik jeg oversat en
lille, lidt munter bryllupstale til fransk hos en dansk tandlæge, som havde praksis i Schweiz, og efter
aftale med brudgommen blev det arrangeret, at hans forlover og gode ven tog den opgave på sig at
læse den op på fransk, efter at jeg havde læst den på dansk.
Vi kørte til Bourgogne dagen i forvejen og indkvarterede os i Santenay for at orientere os om sæder
og skikke. Vi havde nemlig førhen været ude for et og andet i Bourgogne.
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En digression. Kort fortalt var det en pinse, hvor vi, uden at tænke os om, havde besluttet en hurtig
tur til Frankrig for eventuelt at finde et lille slot, som ville sælge os nogle flasker af deres udmærkede
vin.
Efter hvad jeg var blevet fortalt - jeg har glemt, hvem der i sin tid oplyste mig om den sag - så skulle
indbyggerne i Bourgogne stamme fra Bornholm, udvandret for mange år siden, så de var vel til at
tale med, de der gamle Bornholmere.
Vi var lykkeligt uvidende om, at der var et stort internationalt motorcykelrally i Bourgogne i den uge
samtidig med, at alle slottene i det smukke landskab havde indbudt til vinsmagning med
overnatning.
Da solen nærmede sig horisonten og trætheden meldte sig, begyndte vi at se os om med henblik på
en overnatning. Men de slotte, vi henvendte os til, havde ikke tid til at betjene os på grund af
travlhed med gæster, og hvis vi ville købe, måtte de henvise os til stedets vinhandlere, som havde
lukket, nu hvor alle slottene havde åbent for salg og overnatning.
Vi kom til en restaurant, der lå lidt trukket tilbage fra vejen, som om den undskyldte, at den havde
lagt sig her tæt på og ved siden af den gamle, godt nedslidte kro.
Vi fik lidt mad i restauranten, og jeg gik over til kroen og ind i skænkestuen, nikkede til de fem–seks
mænd, der sad ved et par borde og spurgte damen bag disken, ”Har du et værelse?”
”Avez vous une chambre?” Ja undskyld mit franske. Der blev tavst ved bordene, og jeg følte mig
vurderet også af damen bag disken. Jo, det det har vi da nok.
”Oui nous l’avons alors”, lød svaret.
”Pour combien de temps?” spurgte damen. Jeg forstod ikke, hvad hun mente med ”hvor længe”!
”Que veux-tu dire?” Jeg måtte spørge, hvad hun mente med hvor længe. Men hun gentog bare
spørgsmålet, om hvor længe jeg ville have værelset. ”Pour combien de temps?” lød det, mens hun
så utålmodigt på mig. Jeg begyndte at ane, hvad det her drejede sig om, også fordi jeg fornemmede,
at der blev lyttet ved bordene med stor interesse, en interesse der ikke blev mindre, da jeg svarede
damen:
”Tout la nuit, tout la nuit”. Jeg gentog mig selv og mærkede den stille mumlen blandt mændene og
så damens spørgende udtryk. Jeg fornemmede, at jeg var gået forkert af stedet. Dette var ikke noget
kommunekontor!
”Combien?” spurgte jeg for li´som at komme oven på igen. Hun så på mig med antydningen af et
smil. ”Avec le petit Dejeuner?” spurgte hun og skottede over til gæsterne. ”Oui, oui” svarede jeg og
smilede, og så var den sag i orden og med morgenmad, og hun tog en nøgle i skuffen, og vi gik oven
på, efter jeg havde kaldt på Marie og nikket godnat til mændene.
Næste morgen blev vi kaldt ned til en dejlig fransk morgenmad i køkkenet med café au lait i skåle,
De ved, og damen var et stort smil, og vi betalte og sagde ”au revoir”, da vi gik og fortsatte vores
forgæves jagt på et par flasker rødvin. Først da vi kom hjem til Grand Saconnex, fik vi købt et par
flasker vin hos den lokale købmand.
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Slot og vinmark i Bourgogne
Men tilbage til brylluppet. Vi kom til kirken henved halvanden time før brylluppet skulle finde sted
og var sådan set indstillet på, at det godt kunne blive forsinket, eftersom parret først skulle vies i
den katolske kirke. Jeg tror det var i Beaune, det skulle ske, dernæst skulle de vies borgerligt på
rådhuset og endelig som det tredje sted ville de komme her i kirken hos os.
Kort tid efter vi havde fået parkeret bilen og var på vej op for at se, om kirken var åben, hvad vi
håbede, den var, fik jeg øje på en ældre dame med et meget flot, rødt hår, som stod på det andet
fortov og så sig søgende omkring. Jeg kendte godt Grethe Krogh og var sikker på, at det var
professoren, der stod og søgte en kirke, så vi gik målrettet over gaden og sagde goddag og
præsenterede os, hvorefter vi besluttede os for i fællesskab at gå ind og se på kirken og selvfølgelig
på orglet.
Gommens mor, der sikkert havde kendskab til dansk orgelkultur og vidste, hvilke prægtige
instrumenter, der var at finde rundt i de danske kirker, havde sikkert taget det for en given sag, at
der her, hvor vinen flød, og man dyrkede frugter som bonden aldrig ser, her måtte man i tidlig tid
have anskaffet sig herlige barokorgler med spanske trompeter, klokkespil og subbasser så store som
tårne.
Vi missede med øjnene, da vi kom inden for døren, og søgte at favne det store, dunkle rum, som
ikke havde set en støvsuger i trehundrede år, men hvor vi end så hen, var der intet orgel og ingen
subbasser. Grethe Krogh tog sig til hovedet og udbrød lidt fortvivlet ”jamen, jamen!” Og længere
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blev den historie ikke, for vi fik øje på et møbel, der lignede noget, vi havde set før. Midt i kirken i
den venstre side stod et spillebord, hvor manualet var overdækket med et Jalousi, der kunne skydes
til side, og som, da vi fjernede det, åbenbarede et elektronisk orgel af absolut ældre dato.
Vi fandt en kontakt og tændte maskinen, og professoren begyndte en nærmere undersøgelse af,
hvad orglet kunne lokkes til. Problemet frem for noget andet viste sig hurtigt at være, at tingene
ikke altid fungerede som de skulle, de satte sig fast. Det skete, at de små vipper blev hængende, og
måtte have en hurtig hånd for at komme på plads. Det blev så Maries opgave at følge Grethe Kroghs
registreringer og spil og skubbe til det ene eller det andet, når det var nødvendigt. Det drejede sig
om at få så meget som muligt ud af det foreliggende musikinstrument, hvis det var et
musikinstrument og ikke blot et forklædt og havareret radioapparat.
Vi drak på skift af et og samme glas en tår hvidvin fra en flaske, som Grethe Krogh fandt i sin taske,
hvorefter vi glemte alt om barokorgler og subbasser. Men stemningen var ikke den bedste.
På et tidspunkt viste gommens mor sig i døren og meddelte os, at brudeparret nok var en halv time
forsinket, men at alt i øvrigt gik som planlagt. Mente hun.
Alle var nervøse, og Grethe Krogh så på sit ur. Hun var kommet ned fra Paris, hvor hun hver sommer
vikarierede for organisten i Den danske Kirke, og hun skulle nå et tog tilbage til en bestemt tid, men
vi var ude på landet, og togene var færre end få.
Der gik en halv time og mere end det, men endelig var alle på plads, og brudeparret klar til en tredje
tur på bryllupsskamlen, trætte men glade, måske nok fordi det snart var overstået.
Sønderjyderne sad til venstre for midtergangen henne ved orglet, mens de cirka
ethundredeoghalvtreds burgundiske vinbønder optog næsten hele højre side af kirken.
Aldrig havde de hørt noget lignende. Disse danske mænd og koner sang af karsken bælg, så det
løftede sig under hvælvingerne, og en af sangene var så meget lig en dansemelodi, så Burgunderne
begyndte at gynge i takt til sangen, ”Det er så yndigt at følges ad”. Kendte de ikke teksten, så lærte
de hurtigt både rytme og melodi.
Og så kom talen!
Den blev fremført af gommens ven, prægtigt som en ægte galler kan gøre det. Det var en kongelig
skuespiller værdigt; og de vidste ikke, hvad de skulle tro, Burgunderne, helt rundt på gulvet var de,
de havde fuldstændigt glemt alt om deres bornholmske oprindelse, så da det unge par havde kysset
færdigt og begyndte at gå ned af kirkegulvet, trætte men lykkelige, så rejste bønderne sig op og
klappede taktfast de unge ud af kirken, mens Mendelsohn-Bartholdy søgte at slippe ud af
spillemaskinen. Charles-Marie Widor kom aldrig til orde.
Orgelprofessoren Grethe Krogh fik pakket sine ting, og en eller anden venlig sjæl fik fat i en taxi og
hjalp hende afsted, før vi fik sagt farvel. Hun havde ikke tid til at vente, men vente måtte vi andre,
for middagen kom først på bordet klokken 22, og så måtte vi yderligere vente på alle talerne.
Det blev sent, og alle de små børn var lagt i seng, før vi gik til bords, eller rettere: De var anbragt på
tæpper langs væggene salen rundt og sov sødeligt.
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”Hm. Vi er vant til at spise klokken 18”, hørte Marie en sønderjyde sige ud på aftenen til sin
sidemand, som nikkede bekræftende.

Musik skal der til
Et kirkebryllup, eller som det hedder ”En kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab”, for
kun i Danmark har præsten den juridisk gyldige vielsesret, mens der rundt i de andre europæiske
lande kræves en borgerlig vielse, som rummer den juridiske del.
Når det var en sådan kirkelig velsignelse, der var på tale, og den foregik i en kirke, så var der
almindeligvis en organist til rådighed. Vedkommende kunne være mere eller mindre bekendt med
den danske salmetradition, men det lykkedes så godt som altid efter et par gennemsyngninger og
gennemspilninger at få en smuk orgelledsagelse til de salmer, man nu have valgt. Men når vor
giftefoged i Milano, Francesca, havde ringet og fået mig overtalt til at medvirke ved et bryllup
udensogns, som de unge mennesker i deres forelskelse havde besluttet skulle foregå i Norditalien
på et slot, stillede sagen sig almindeligvis anderledes. De var danskere, som havde stor kærlighed til
Norditalien, og som havde fundet det absolut romantisk, om deres bryllup kunne foregå ude i
parken på et slot med udsigt ud over Piemonte eller et andet af Norditaliens smukke steder, andet
kunne ikke gøre det. Når man havde fundet et sådant slot, og det var Francescas opgave, ja så kom
vi på et tidspunkt til spørgsmålet: Hva’ med musikken?
Det var store beløb, der skulle lægges på bordet, når man havde inviteret tredive personer til fest,
og selv om gæsterne i et eller andet omfang var selvfinansierende i form af flyrejse til for eksempel
Milano, ja så måtte man hersteds med resten af pengene gå i byen og finde noget musik, og her
taler vi ikke om et symfoniorkester, men blot om nogen, der kunne spille et par salmer på et eller
andet instrument.
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Det kunne hænde, og det gjorde det, at det, der var muligt, var en heavy metal-musiker, som kom
med sit udstyr i kasser og uden særligt prøvearbejde, og blot med et enkelt nyn fra præsten gav den
danske salmetradition en på go’daen, så Finn Viderø nok ville have ladet en bemærkning falde om,
at det burde have været spillet lidt mere legato.
Men heldigvis var bryllupsgæsterne som oftest ganske godt syngende, og bryllupssalmer er
almindeligvis kendt stof.
Ved et færingebryllup højt oppe på et bjerg i den italienske egn, som hedder Marche, fik jeg forlods
den besked, at jeg ikke behøvede at bekymre mig om musikken. Så det gjorde jeg ikke.
Da brylluppet begyndte, og bruden og brudgommen kom ind, som de plejer at gøre, eller hvem der
nu fører bruden op, så rejste femten hærdebrede færinger sig op og sang et præludium, så hver et
herrekor i kjole og hvidt måtte blegne af misundelse og benovelse. Og så fremdeles gik det
brylluppet igennem, til de sluttede af med et postludium, som var den rene skærsommernatsdrøm.
Ved en lejlighed, og jeg husker ikke hvor og hvornår, men I forstår, når I studerer billedet, at det var
et herligt sted med stoleopstilling i parken og baren diskret anbragt i det fjerne. Ved den omtalte
lejlighed havde Francesca engageret en ung harpespiller, som mødte i god tid og øvede flittigt på
musikken. Giftefogeden havde pålagt hende at spille både præludium og postludium samt tre
salmer, hvilket indgav mig store forventninger, eftersom jeg aldrig før havde oplevet denne form for
salmeakkompagnement.
Nu sker det under disse herlige himmelstrøg, hvorfra vi i generationer har hentet inspiration til de
kunstneriske udfoldelser, som igennem århundreder er blevet vort land til del, og som vi ved festlige
lejligheder kalder vor guldalder, og som med sin naturs skønhed og sit smukke sprog har medført,
at vi sammen med vort broderfolk med glæde synger med på:
Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land,
där små citroner gula, de växa uppå strand,
där näktergalar drilla allt uti dalen stilla,
och snäckorna så röda, de lysa uppå sand.
Nu sker det som sagt, fra tid til anden, at der her i disse skønne omgivelser opstår hede
eftermiddage, hvor alt ånder guddommelig stilhed og fred, indtil der pludseligt opstår et pust, som
drevet frem af kærlighed lader en kraftig vind stryge varmt over landskabet - en vind som helt
uopfordret synger med på hver en lille sang, den møder på sin vej, men som også pludselig igen
falder til ro midt på scenen med et guddommeligt suk, til publikums jubel.
Denne dag, hvor vi var samlet i parken, skete det midt under afsyngningen af første salme, at den
nærliggende vinmark rejste sit åndepust og med ekstatisk begejstring søgte at gribe om de spinkle
harpestrenge i ønsket om at måtte medvirke i al den ynde og glæde, vi var samlet om. Men i sin
begejstring for pludselig at være vakt til live, gav den ikke akt på nodebladenes flygtige væsen, og
uden at ville andet end godt, fik den blæst noderne med samt de yndige melodier til himmels, hvor
de måske også hører til, når ret skal være.
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Dermed måtte harpenistinden slutte sit spil berøvet sine noder, som hun var helt afhængig af, og
som hun havde øvet så flittigt, men hun fandt sig trøstet ved, at det stod klart for alle, at det var
selveste naturen, som her med et vældigt åndepust drev sit spil og deltog i livet på slottet.
Under det efterfølgende samvær omkring baren fik jeg lejlighed til at give hende et knus, og som en
større poet end jeg har sagt det så udmærket: ”Hun drukned sin sorg og fandt sin trøst på bunden
af punche bowlen”!

Kirkerne imellem
Hvordan var det så at arbejde side om side med den protestantiske kirke i Schweiz?
For det første levede vi jo hvert vort eget liv, og selv om vi lånte protestantiske kirker, så gjorde vi
som vi plejede, men visse forhold måtte iagttages.
Der, hvor den protestantiske kirke og vores Evangelisk-lutherske folkekirke udviste forskelligheder,
var ved begravelser, hvor vi på flere leder greb tingene forskelligt an.
Først og fremmest havde den protestantiske kirke i arven fra opgøret med den katolske kirke taget
afstand fra alt, hvad der smagte af ceremonier og traditioner. Jeg havde et lille trækrucifiks, måske
20 cm på fod, som kunne anbringes på alteret, eventuelt sammen med et stearinlys, hvilket dog
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straks gjorde mig til katolik eller i hvert fald til en kryptokatolik, og medførte strenge blikke fra den
kirkelige betjening.
Man brugte ikke den slags rituelt tøjeri endsige rituelle tekster af den ene eller den anden slags.
Ordet blev talt og dermed færdig, og alteret var ikke noget alter for nogen som helst gud, det var et
bord til at lægge fra på. Færdig!
Et alter var noget katolikker havde. Her hos Calvins efterkommere var udsmykning af enhver art
bandlyst og kirkerummet var helt profant som en cykelkælder. Et alter smagte af tilbedelse af
afguder.
Jane, der var med i kirkekomitéen i Bern, led af kræft i alvorlig grad, og kort efter jeg havde besøgt
hende på hospitalet, sov hun stille ind. Vi havde nået at tale om, hvordan begravelsen skulle finde
sted, og det var hende meget afgørende, at det blev en dansk begravelse. I den protestantiske kirke
anbringer man kisten ude ved graven og sænker i stilhed kisten ned i graven. Derefter går man ind i
kirken og holder en lille ”fest”, som kan have forskelligt indhold i form af, at nogen i forvejen har
meldt sig til at læse et digt eller synge en sang eller spille et stykke musik på sit instrument. Andre
føler sig inspireret af selve begivenheden til at træde op og ”give et nummer”, men ingen ritualer.
Man kan forstå, at det skabte røre, når ønsket var en dansk begravelse. Diskussionen med datteren,
som endog havde en dansk musikuddannelse fra Det kongelige danske musikkonservatorium, tog
lang tid og endte i et kompromis. Der måtte ikke være nogle ceremonier af nogen slags. Lidt musik,
et par taler og en enkelt oplæsning eller to, men ikke andet og mere. Jeg måtte dog fastholde, at jeg
havde lovet Jane, hendes mor, at foretage jordpåkastelse med fadervor og en velsignelse, så det
blev der, hvorefter jeg bad alle danske at komme op til mig, for at vi sammen kunne synge ”En yndig
og frydefuld sommertid” som en sidste hilsen til Jane.

Maleri af Inger Bak Petersen
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Inger Bak Petersen rejste over den ganske verden med sin mand Morten, der var salgsdirektør for
Nestlé. Hun modtog mange indtryk og tog dem med hjem til Schweiz, hvor de blev til billeder på
baggrund af de skitser, hun havde gjort ude i det fremmede. Vi besøgte hende på plejehjemmet et
par gange og var med til at holde 80-års dag med hende. Morten besøgte hende jævnligt, men en
dag faldt han pludselig om.
Jeg skulle begrave Morten. Da man ønskede, at kisten stod inde i kirken, og at der blev foretaget
jordpåkastelse, medførte det en meget lang debat med kirketjeneren om, hvad det skulle betyde,
og om vi var hedninger, som bar rundt på de døde. Og helt galt gik det, da jeg bad om lidt jord til
jordpåkastelsen. Det var li’godt for meget for den gode mand. Skulle jeg til at kaste med jord, det
havde han da godt nok aldrig oplevet. Det ville han ikke medvirke til, så han satte sig på sin cykel,
der stod op ad ”alteret” og forlod kirken ad hoveddøren.
Vi gik ud. Marie og jeg, og fandt en blomsterhandel, hvor vi købte en potteplante og smed planten
væk, og så blev der jordpåkastelse. Man skal forstå, at hos Luther - og dermed i den danske højmesse
- står prædikenen, dvs. præstens udlægning af Bibelens ord til menigheden, som noget centralt, og
Luther selv fastlagde en bestemt orden eller liturgi for gudstjenesten inspireret af den romerske
messe.
I radikale reformerte kirker har gudstjenesten mere karakter af møde og belæring uden fast liturgi.
Det går også igennem de øvrige kirkelige handlinger, at liturgien spiller en ganske lille rolle, hvis der
overhovedet er tale om nogen liturgi.

Et besøg
En dag ringede telefonen.
”Bonjour, je m'appelle Olsen. Je voudrais parler avec M. Le Pasteur Jorgensen . Ma mère était
danoise mais je ne parle pas danois. Puis-je venir parler au pasteur, demain à 13 heures?”
- Yes you are welcome tomorrow at one o’clock. Am I right, your surname is Olsen?
”Oui, Olsen, oui, après ma mère.”
- I am looking forward to see you tomorrow at one o’clock. Good by.
Det var en snurrig opringning, men han var velkommen, Olsen.
Den næste dag. To kaffekopper og lidt på kanden. Klokken 13 præcis ringede en lille sirlig mand i let
mørkeblå frakke på døren i nummer 2, Chemin Taverney, og trådte inden for i entréen og fortsatte
uden videre, efter at have hængt frakken, ind i stuen.
“Bonjour. How are you today? And thank you for giving me your time, it won’t be long. Je m’excuse
d’avoir insisté, mais j'ai un cas important.”
- Come and have a seat and tell me about it. Do you want a cup of coffee?
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”Yes please, thank you.”
Vi satte os ved bordet over for hinanden. Han tog straks ordet, som skulle han skynde sig og ikke
ønskede spørgsmål, i hvert fald ikke nu.
“Wie ich Ihnen sagte, war meine Mutter Dänin aus Esbjerg. Ich selbst bin ein in Heidelberg
ausgebildeter Arzt, habe aber in Belgien und in Schottland gearbeitet. Je suis cardiologue. Mein
Vater war Schweizer. Er war Arzt hier in Zürich, aber er ist tot. J’y ai travaillé en Ecosse. In Skotland
you know. Edinbourgh. J'y travaille depuis longtemps en tant que cardiologue.”
Han stillede kaffekoppen fra sig på bordet og så ned på de foldede hænder, som var det tanken på
moderen og faderen, der satte stemningen.
”Ich habe meine Frau in Heidelberg getroffen, sie war dort Ärztin, Kinderärztin, wir haben geheiratet
und sind nach Edinburgh gezogen.”
Jeg fandt ingen grund til at bryde ind med spørgsmål, men lod ham fortsætte i den sære blanding af
tre sprog i skønsom blanding.
“We have been working there for several years, but my wife wanted to go out and try something
new and different. She got in touch with a medical couple in Switzerland who had worked at a
polyclinic in the South Pacific, you know. Sie hatten die Klinik selbst gegründet und unter den
Einheimischen großartige Arbeit geleistet, aber jetzt wollten sie nach Hause in die Schweiz und
suchten deshalb jemanden, der die Ambulanz im Südpazifik übernehmen würde, wissen Sie!
Soudain, un jour, qu’elle était partie pour le Pacifique Sud que je sache où elle était allée, mais j'ai
deviné qu'elle avait voyagé dans le Pacifique Sud. I did nothing, but let time pass and thought that
one day she would come back or at least let me know. Die Schweizer Ärzte wussten nicht, wohin sie
gegangen war, ob sie in ihre Klinik gereist war, die sie den Einheimischen überlassen hatten, es war
möglich, weil sie mit ihr darüber gesprochen hatten, aber sie wussten nichts. Mit großer Mühe
erhielten wir einen Anruf von einer lokalen Person, einer Art Chef vor Ort, die uns mitteilte, dass sie
und zwei Eingeborene die Klinik eröffnet hatten und sie weiterführen wollten. Il y avait juste le
problème qu'il y avait un homme porté disparu, un homme médecin. Une femme seule ne pouvait
pas diriger une clinique dans le Pacifique Sud. Il devait aussi y avoir un homme, sinon seule une fée
infirmière ordinaire pouvait se rendre à la clinique. Un médecin est maintenant recherché, mais sans
succès. One day she called me and asked me to get out there, and I was persuaded to seek leave
from my job in Edinburgh and traveled to the South Pacific. Le travail à la clinique était difficile.
There was a lack of medicine and everything else and the economy was bad when it was there, but
generally it was completely lacking. I did not know what we were going to do here. We did not help
anyone. Nous avons les gens contre nous. Ils ont demandé de l'aide, mais nous n'avons rien pu faire.
Un jour, elle était partie. Je n'ai pu la trouver nulle part. On dit qu'elle a voyagé avec une goélette
naviguant par courrier et d'autres choses. Je dis qu'elle s'était enfuie. J'ai réussi à m'éloigner de l'île
et j'ai ensuite pris un avion pour rentrer en Suisse. J'ai cherchè partout, elle ètait introuvable.
Finalement, j'ai de nouveau rencontré ma femme mais elle ne veut pas retourner à Edinbourg où
on m’attend. Ich habe versprochen, nächste Woche zu kommen, aber mir fehlt das Geld für ein
Stethoskop, ich habe kein Stethoskop und kann ohne Stethoskop nicht nach Edinburgh
zurückkehren. Ich frage daher, Pastor, ob Sie mir 100 Euro für ein Stethoskop leihen können.”
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- I do not have 100 Euro. I got no money here. I can’t help you. You have to go elsewhere.
Han rejste sig og hentede frakken og var ude af døren, næsten inden jeg havde fået rejst mig fra
stolen.
”Farvel ”sagde han på dansk, mens han stille lukkede døren bag sig.
Jeg satte mig ned i en lænestol med en whisky og prøvede at forstå, hvad jeg havde oplevet. En time
senere kom Marie hjem fra byen og spurgte, om ikke jeg havde andet at tage mig til end at sidde
der og hænge og drikke whisky.
Havde du ikke en hel masse, du skulle? Hvad ville manden?
Qui – yes – natürlich fik jeg sagt, mens jeg prøvede at tage mig sammen til at forklare.

Baptisterier
På rejser rundt i Schweiz mødte vi flere gange interessante ottekantede bygninger som lå i
tilknytning til kirker - i nogle tilfælde helt tæt til kirken, andre gange i lidt afstand – 5 meter –
forbundet med en pergola til kirken. Det blev til en slags undersøgelse i Schweiz og de omliggende
lande Italien og Frankrig, hvor vi opsøgte eksempler på dåbskapeller, baptisterier - og lidt læsning
om sagen blev det også til.
Efterhånden som kirken i 4.-5. årh. vandt fodfæste og tiltrak sig opmærksomhed og blev ”populær”,
måtte man sikre sig mod uværdige medlemmers indtræden, hvorfor man indførte katekumenatet.
I katekumenatet modtog man undervisning og lyttede til forkyndelsen, men man hørte ikke til
menigheden og deltog kun i den første del af gudstjenesten. Når man nåede til den hellige nadver,
måtte man forlade kirken. Man var ikke indviet i mysteriet.
Efter en tid i katekumenatet, hvor man havde modtaget undervisning om frelseslæren,
opstandelsen, dommen og de etiske krav, kunne man melde sig til biskoppen og anmode om dåb
efter at være blevet eksamineret grundigt. Man modtog helligt salt og blev indviet til dåb under
håndspålæggelse. Efterhånden blev dåben omgivet af forskellige ceremonier. For fleres
vedkommende var de hentet udefra og havde til hensigt at give dåben en karakter af mystik. Det
var selvsagt voksendåb, det handlede om, kun langsomt blev der tale om barnedåb, som i lang tid i
visse kredse blev modarbejdet ud fra den opfattelse, at det var spild af nådemidler.
Dåben er beskrevet af Augustin (354-430) i skriftet ”De catechizandis rudibus”. Den fandt sted i
baptisteriet, hvor dåbspersonen efter afklædning og salvning af hele kroppen måtte svare på tre
spørgsmål om troen, hvorefter vedkommende stående i dåbsbassinet blev overøst tre gange med
indviet vand. Forskellige tider og steder havde forskellige skikke som for eksempel fremsigelse af
Fader Vor, iførelse af hvide klæder, indtagelse af mælk og honning, vask af fødder, iklædning af
forskellige dragter, overrækkelse af lys og blomsterkranse med videre. Efter dåben blev man fra
baptisteriet ført i procession ind i kirken, hvor man deltog i en gudstjeneste, som afsluttedes med
en fælles spisning. Troen på, at dåben betød syndernes forladelse blev i stigende grad afløst af eller
suppleret med antagelsen af, at dåben gennem åndens indgydelse betød nye kræfter til både sjæl
og legeme.
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Vi kan følge, hvordan kristendommen i løbet af de første 4 til 5 århundreder trænger frem ad de
romerske veje og etablerede sig med kirker og dåbskapeller, hvor romerne havde anlagt byer og
garnisoner.
Vi finder i en linje fra Østrig over Liechtenstein, Schweiz, Norditalien og Frankrig kirker hvortil er
føjet ottekantede dåbskapeller, der enten er direkte forbundet med kirken eller kan ses at have
været det med en pergolalignende bygning, som skabte adgang direkte fra kapellet til kirken. Selv
om senere bygningsmæssige ændringer kan få én til at tro, at de ottekantede bygninger hører
hjemme i 9-hundredetallet, så må alene bygningens arkitektur og indretning pege på, at de hører til
i årene frem mod 4- til 5-hundredetallet.
Vi har kendskab til henved tusinde dåbskapeller i den omtalte del af Europa.

Dåbskapel i Hedensted. Med lidt forsigtighed tør jeg godt nævne, at jeg mener at have konstateret
spor af et muligt tilfælde af et ”dåbskapel” ved Hedensted Kirke (mellem Horsens og Vejle) i
forbindelse med en tidlig trækirke på stedet. Den nuværende stenkirke nævnes første gang 28.
august 1297. Kirken stammer fra ca. 1175.
Ved en udgravning foretaget af Nationalmuseet 2007-08 fremkom under stenkirken spor efter en
træbygning, der må opfattes som en kirke. Den tømrede bygning er ved en kulstofanalyse dateret
til ca. 1050-1100. Det har efter alt at dømme været et langhus, der var båret af jordgravede stolper.
Trækirken var i brug, indtil man opførte den nuværende kirke, som er begyndt som et kor og en
apsis bygget af sten og så at sige påhæftet trækirkens østende. For en tolkning af træbygningen som
en kirke taler, at den lå ”inden i” en nuværende kirke.
Et uhyre vigtigt fund kom frem i den nuværende kirkes vestende. Lige inden for nord- og syddøren
fandt Hans Mikkelsen to rektangulære cirka 2 x 2 meter store brønde. De var opfyldt med marksten
og en enkelt frådsten, og der fremkom stykker af 1000-tals keramik. De to brønde hørte sammen
med stavkirken, idet de var placeret umiddelbart vest for dennes vest væg.
Hvorfor har man to brønde lige udenfor en trækirke? Sandsynligheden taler for, at der har været
praktiseret voksendåb. Vi mangler en undersøgelse af, om der har været et trækapel i tilknytning til
de to ”brønde”, hvad der kan beskrives som to store, træklædte gruber eller kar, der gik tilbage til
træbygningens tid. De var nedgravet i en indbyrdes afstand af ca. 4 m, målte som sagt ca. 2×2 m,
var 2 m dybe og fandtes ca. 5 m vest for træbygningens gavl. De har tilsyneladende kun tjent deres
formål i en kortere tid.
Fundene er med forsigtighed sammenholdt med tre lignende, men mindre træklædte kar eller
brønde, der er udgravet i forbindelse med trækirken på Trinitatis kirkegård i Lund. De er dateret til
1060-erne. De er tolket som særlige ”dåbsbrønde”, kendt fra samtidige illustrationer, bl.a. af kejser
Konstantins dåb. Mod tolkningen som brønde taler det forhold, at nedgravningerne næppe har nået
ned til vandførende lag.
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Den ottekantede form har sin oprindelse i antikke bygningsværker og er ikke nogen speciel kristen
frembringelse. Den lyses blot i kuld og køn gennem kristelige udlægninger af, hvad den ottekantede
form og derved ottetallet betyder i en kristen, teologisk sammenhæng.
Hvad indretningen angår taler det omkring 80 centimeter dybe dåbsbassin tydeligt om anvendelsen.
Der fører en lille trappe ned i bassinet, der på siderne kan være forsynet med en slags bænk.
Almindeligvis måler bassinet fra 120 til 180 centimeter i diameter. Bassinet kan være rundt eller
ottekantet og ligger centralt i rummet, der ofte ud over at være forsynet med et slags
omklædningsrum har en alterniche.
Det er tydeligt at forstå beskrivelsen af dåben i sammenhæng med bygningen og dens indretning,
når vi i forskellige kilder kan læse, at den, som skulle døbes, klædte sig af og blev salvet over hele
kroppen og steg ned i vandet. Derefter blev vedkommende øst over med vand og iklædt en hvid
dragt. I samlet flok begav man sig nu over i kirken for dér at forsætte med optagelsen i menighedens
fællesskab. Denne optagelse blev endelig bekræftet gennem en fællesspisning, som vel kan forstås
som en nadverhandling. Vi kan forstå dåben som en ceremoni, der består af tre led. Først den døbtes
egen tilkendegivelse af at være indført i kristendommen ved at give svar på de stillede spørgsmål
om kristendommens trosindhold. Dernæst optagelsesmysteriet gennem salvningen og
overøsningen med helligt vand for derefter, som det tredje led at blive optaget i det kristne
fællesskab gennem bøn og fællesspisning.
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Baptisteriet i Biella i Aostadalen

Baptisteriet i Settimo Vittone
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Som eksempel på et eksisterende ottekantet baptisterium i Schweiz kan vi pege på baptisteriet i
Riva Sankt Vitale i Tessin. Ikke at der ikke har været andre og flere - det vidner rester af dåbsbassiner
tydeligt om. Det er ikke tid og sted at nævne dem alle, men det vil være på sin plads at henvise til
udgravningerne under domkirken i Genève samt hvad, der i dag er tilbage i Saint Maurice (VD),
Villeneuve og Martigny samt resterne på den 250 meter høje klippe Hohenrätien ved Sils i Domlesch
i Graubünden. Uden at listen i dag på nogen måde kan siges at være komplet, kan det nævnes, at vi
har kendskab til adskillige lokaliteter i og uden for Schweiz, som man mener har huset et
baptisterium. Et smukt eksemplar er at finde i den nedre del af Aostadalen i kanten af Piemonte.
Stedet hedder Settimo Vittone og er nok et besøg værd, hvis man vil have syn for sagn. Vi har altså
gennem skriftlige kilder, der daterer sig tilbage til 3.-4. årh. mulighed for at vide, hvad der forgik ved
tidlige tiders dåb af voksne. Vi ved også, at disse dåbshandlinger fandt sted i de bygninger, som vi i
dag har kendskab til, og som vi ved selvsyn kan se rummede dåbsbassiner beregnet til voksendåb.
Vi ved i dag, hvordan det foregik, og vi ved, hvor det har fundet sted. Det, vi mangler at vide noget
om er, hvad det betød for den enkelte at blive døbt. Vi kan forstå, at det var en bekendelse til
kristendommen og en indvielse til at være med i det lokale kristne fællesskab, såvel som i den store
kristenhed, der havde bredt sig med Romerriget, og som nu frem mod karolingisk tid omkring 800
var på vej ud i den ikke-romerske verden. Det, vi i denne forbindelse kunne være interesserede i at
få mere viden om, er hvilken betydning det havde socialt at lade sig døbe og derved blive en del af
et nyt fællesskab. Var det en social opstigning til et bedre og rigere liv? Betød det bedre betingelser
for handel og dermed større indtjening? Fik man større magt og indflydelse i det lokale samfund?
Og blev man en del af det bedre selskab? Det er interessante sociologiske spørgsmål, der kan rejses,
og som i dag står ubesvarede. Her er en interessant opgave for den kirkehistoriske forskning.

Dåbskapellet i Fréjus, der ligger mellem Cannes og St. Tropez
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Vin
I Schweiz dyrker man vin til eget forbrug. Der er ikke tale om nogen eksport, selv om vinen sagtens
ville kunne stå sig i sammenligning med, hvad andre vinlande kan frembringe. Man har så at sige
lært det - det med vin. I de schweiziske bjerge er der blevet dyrket vin siden romertiden. Ca. 15.000
hektar er beplantet med vinstokke. Hovedproduktionen gælder rødvine af Pinot Noir, Merlot og
Gamay. De lette hvidvine kommer især fra Chasselas-druen.
De store vinregioner er Wallis, alpernes sydside, med ca. 5.300 hektar, efterfulgt af Waadt med ca.
3.900 hektar og Tessin med ca. 960 hektar. Appellation d'origine contrôlée (A.O.C.) betegnelsen af
vinområderne er forskellig. Normalt er det områder med betegnelsen mousserende vin, rosé og
luxusvinen Spätlese.
Gennem forskellige forbedringsskridt er det tilladt, at hvidvine kan indeholde op til 20% vin fra andre
schweiziske vinproducenter. Rødvin må blandes med op til 30% udenlandske vine. En specialitet er
gletschervinen fra Val d'Anniviers, der fremstilles efter Sherry metoden, der strækker sig over 10-15
år.
Skål hedder i Schweiz ”Prosit“, „à votre santé“ eller „salute”.
I området ved Genève finder man adskillige dygtige vinavlere, som har lært kunsten at skabe et
produkt, som ikke blot har en høj kvalitet, men også magter at holde en tilsvarende høj pris. Som
mange andre af landets vinavlere holder man åben-hus-arrangementer forår og efterår med
vinsmagning og salg af gårdens produkter - arrangementer, som almindeligvis blev til folkefester
med god stemning befordret af gode vine ad libitum. Med Verner som chauffør og vejviser drog vi
en søndag eftermiddag afsted til vinsmagning i højderne uden for Genève for at besøge en
vinbonde, eller måske flere, som var kendt for stor kvalitet, hvad angik både rød- og hvidvin.
Der var vel samlet halvtreds til femoghalvfjerds vinglade gæster på gården, alle forsynet med et
vinglas i en snor om halsen. Nu gik de med glasset, som de indledningsvis havde betalt 15
schweizerfranc for, fra det ene udskænkningssted til det andet og lod sig beværte af egnens unge
piger. Efterhånden som dagen skred frem, lød der stadig mere usikker tale som sammen med de
røde øjne forklarede, hvorfor det skete, at man fik en lille lur på de til lejligheden udstillede stole og
bænke.
På et tidspunkt sank vi også ned på en bænk efter at have besøgt baren eller flere af slagsen og nu i
let beruset tilstand mente, at det var tid til at hvile sig et øjeblik. Beskrivelsen dækker kun Marie og
undertegnede, chaufføren var selvfølgelig helt nøgtern.
På bænken kunne vi nyde tonerne fra et Tyrolerorkester, som var begejstrede over at være kommet
til fest og nu spillede alt hvad de havde lært, mens en lille pige på nok seks år lod sig begejstre af
musikken, som absolut ikke var balletmusik, men som ikke desto mindre gav hende anledning til at
opføre hendes helt egen udgave af et eller flere kendte balletpartier.
Vi drog hjem med seks flasker i en papkasse.
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Udflugter

En skovtur. Anders og hans mor Marie
Rhônefloden. Et yndet udflugtsmål var en sejltur med hjuldamper på Genèvesøen kaldet Lac Leman.
Søen er en del af Rhônefloden, som kommer nordfra og løber gennem Genève og videre for til sidst
at ende i Middelhavet. Rhônefloden er 812 km lang og løber gennem Schweiz fra nord til syd og
fortsætter fra Genève gennem Frankrig ned omkring Lyon, derefter igennem Valence og videre til
Avignon for at løbe ud i Middelhavet ved Arles via Camargue, et stort sumpområde ved den franske
middelhavskyst. På sit øvre løb nord for Lac Leman hedder floden Rotten.
Vi vil sejle til Frankrig fra byen Nyon på den schweisiske bred. Den ligger henved femogtyve
kilometer oppe ad kysten. Herfra sejler vi over til den franske side af søen til en lille gammel, men
op igennem tiden meget vigtig by, der hedder Yvoire, og som har ligget der med sit slot og sine
sager, som kirke og prægtige have, siden middelalderen, og som i dag er en af Frankrigs smukkeste
af slagsen.
Vi begynder turen med at køre i bil op langs søen, indtil vi kommer til byen Versoir, hvor Napoleon
anlagde en krigshavn. Vi fortsætter nordpå til Nyon, der ligger smukt ved bredden af Lac Leman. Her
stiger vi ombord på en hjuldamper, der efter kort tid tuder og sejler.
Spørgsmålet lyder efter en tid til søs: Sejler vi på søen Lac Leman eller sejler vi på Rhônefloden? Det
er vel et og det samme, kan svaret lyde, for de forenes i en fælles strøm, som altid er ny. De er begge
en evig bevægelse mod havet, søen og floden sammen. Man kan sænke vandstanden i søen
halvanden meter og gør det vist nok en gang årligt, for at man kan vedligeholde søbredden og
kajanlæg.
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Til søs. På vej med hjuldamperen over Lac Leman fra Nyon i Schweiz til Yvoire i Frankrig.
Selskabet består af Skoleinspektør Carl Bakke, kunstmaler Susanne Rubin og Marie.
Efter at have nydt sejlturen fra Nyon til middelalderbyen Yvoire på den anden bred af Lac Leman,
som hedder Frankrig, står bordet dækket, og man lader hvilen falde på sig og på selskabet.
Fornemmelsen af at have begivet sig flere århundreder tilbage i tiden skaber langsomt atmosfære
af middelalder. Som man bevægede sig op gennem byen med de gamle huse, er man på udflugt
tilbage i tiden i en af Frankrigs smukkeste byer. Men måske er det at gå for vidt at lade sig gribe af
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stemningen. For meget indbildning og drømmeri skabte usikkerhed, men det er også en fryd, som
vi sidder der i halvmørket ved bordet ”dans une Rêve”. Måske var det Oehlenschlæger, der viste sig
før i døren, eller var det bare en fremmed med frakke og hat, der i modlyset lignede, det var nok
bare en indbildning, det kunne være hvem som helst.

Mens eftermiddagssolen lægger et rosa skær over verden, sejler vi stille fra Frankrig tilbage til Nyon
i Schweiz med en følelse af, at have været på besøg i en anden verden, ikke en bedre verden end
den vi ellers kender til og som kender os og giver os husly, men en verden som gir’ plads for
oplevelser, som tåler andre tanker og følelser end hvad, vi ellers kender til.
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Carouge. Et andet sted, vi gerne søgte til og viste frem, var den lille bydel uden for Genève der
hedder Carouge, meget charmerende og meget anderledes.
Carouge udgør en bohemeagtig enklave uden for Genèves centrum, og man kørte dertil med
sporvognen ned fra byen. Carouges karakteristiske sydeuropæiske byggestil står i stor kontrast til
Genèves mere enkle arkitektur. Gaderne er prydet af to- eller treetagers huse i pastelfarver samt
grønne skodder på nogle af bygningerne.
Carouge blev genopbygget i 1700-tallet af Kongedømmet Sardinien efter at have været under
herredømme af flere forskellige magthavere. De hyrede italienske arkitekter til at tegne en by på
størrelse med Genève, som minoriteter fra nabobyens strenge protestantiske kultur kunne flygte
til. Carouge blev efterfølgende et populært udflugtsmål for Genèves beboere, da både alkohol og
dans var forbudt i Genève. Denne uafhængige gejst fortsatte, efter at byen blev omfattet af Genève
i 1815.
Når vi kommer med bus nr. 5 ude fra Grand Saconnex og står af nede i byen ved Bel Aire, må jeg
hen til kanten og se det strømme, løbe, ile. Høj, hvor det går, ingen tid at spilde, hvor skal du hen
med den fart? Havde jeg båd, gjorde jeg dig selskab, men de siger, der er mange stop på vejen, før
du kommer til Lyon, trist, for det var nok en herlig tur at følges med dig, indtil du stille synker om af
udmattelse i Middelhavet.
Rhinen, som jeg kender oppe fra Basel, hvor den løber forbi Nicolauskapellet, er bred og bevæger
sig lidt adstadigt, som bærer den på gammelt vand, men Rhinen har kultur, mens Rhône har
vinmarker på turen mod havet.
Men taler vi om floder, indrømmer jeg gerne, at Rhônefloden var og er min ven, dristig og hurtig,
pågående og fræk; har ikke tid til at svare. Det må du selv finde ud af! Spør en anden, svarer den og
haster videre!
Det var helt naturligt, at floden Rhône gav inspiration til en juleprædiken.

Juleaften i Genève 2006
Der var stemning i Madelainekirken juleaften, hvor de 200 julegæster sang ”Glade Jul” og fyldte
kirken med julestemning, som ellers ikke var, hvad Genève her op under jul bar præg af. Det var,
som var man bange for julen. Dens ritualer og feststemning, dens traditioner og ønsker om en
glædelig jul hørte ikke hjemme her. Man nikkede pænt til Calvin og købte en æske chokolade og en
flaske Champagne.
Men i Madelainekirken blev julen sunget ind.
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Juleprædiken
Let frysende og måske en smule irriteret var jeg taget med sporvogn nummer 12 fra Carouge for at
komme tilbage til Bel Air for derfra at tage bus nummer 5 hjem til mine nisser på klaveret og engle
på skrivebordet. Der måtte være noget jul at finde et eller andet sted. Jeg savnede min gamle jul,
hvor alt var varmt og godt, der hvor peberkagerne synger om kap med dryppende julelys og
spruttende stjernekastere. Af alle de billeder, vi har i os, er julebillederne de stærkeste til at sætte
os i humør, og nu og her var det et ønske, der trængte sig på, at gense min gamle jul. Jeg trykkede
på knappen og steg af sporvognen.
Vandet strømmede af sted i floden. Jeg bøjede mig over rækværket, og selv om jeg prøvede at få
øje på ”noget vand” og følge det med øjnene, så sejler det forbi, uden at jeg kunne fastholde det
med blikket. Man kan aldrig bade to gange i den samme flod, sagde jeg stille mumlende hen for mig.
Det var ikke noget, jeg havde fundet på, det var en gammel filosof, som jeg ikke kunne huske navnet
på, men pludselig forstod jeg, hvad han mente. Det som er nu, er forbi og kommer aldrig mere
tilbage. Det vil altid være noget andet vand og derfor en anden flod, man går ned i, end den man
badede i sidst. Broen bevægede sig under busserne. Det var som et lille jordskælv, hver gang der
kom en ny og satte af og tog på. Der blev spillet på saxofon under halvtaget og aftenlyset var svagt
rød, der hvor solen havde planlagt at gå ned netop nu i aften. Hver aften et forskelligt sted, ikke det
samme som i går og ikke det samme som i morgen. Det er med solen som det er med floden, altid i
bevægelse, aldrig det samme sted og aldrig det samme lys. Solen er hele tiden ny. Vi får ikke
gammelt, brugt lys at se, det er altid nyt. Det hedder, at det stråler. Det er der, men det er aldrig det
samme. Nu kom der lysglimt i floden, det var som blev den fuld af små blanke, skinnende sild, der
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legede med lyset. De gik den ene vej, og de gik den anden vej, og pludselig var de væk, og pludselig
var de der igen. Jeg fulgte dem op ad floden, de måtte komme et sted fra. Jeg gik langs rækværket
og stirrede ned i vandet. De kom sikkert oppe fra søen, fra Genesaret sø. Ja det hedder den ikke, det
ved jeg godt, men jeg kalder den Genesaret sø, og hvis I spørger mig hvorfor, så vil I alligevel ikke
tro mig, så den hedder bare Genesaret sø. Jeg havde væltet en cykel og var ved at rejse den op. ”Det
er flodenglen” var der én, der sagde. ”De kommer her ved juletid for at holde alle de andre engle
med selskab og for at passe på dem.” Jeg så mig omkring, men kunne ikke få øje på, hvem det var,
der talte. Jeg var alene med ”min” cykel, som havde vredet styret helt af led og næsten ikke lod sig
rejse igen. Hvad er flodengle for noget? Sagde jeg lige ud i den tomme luft. Hvis den tomme luft
kunne tale, kunne den vel også høre og svare.
”Jo ser du! Vi er dus, er vi ikke?” lød det et sted fra. ”Ser du, når julen kommer, skal alting fornys.
Det hele skal fødes igen, alle ting begynder forfra. Det hele bliver nyt!”
Jeg kunne ane en skikkelse, som pludselig var dukket op ved siden af mig i det begyndende mørke.
Jeg strakte hånden ud for at mærke, om jeg så rigtigt, men jeg kunne ikke mærke noget, selv om
skikkelsen syntes at stå ret tæt på mig. Jaså, sagde jeg. Så alting bliver nyt, nu her til jul. Jeg troede,
det var til nytår, at alting bliver nyt, og man starter på en frisk, som man siger. Jeg var uden større
interesse for at fortsætte samtalen og hang over rækværket, mens jeg stirrede ned i floden. Der var
det igen, sølvet. Det for som tusinde sølvspåner, som var de trukket af en magnet gennem vandet,
først den ene vej, så den anden vej. Frem og tilbage, og nu på kryds og tværs af strømmen. Det blev
et flimmer for øjnene.
”Der ser du! Det er julestjernen.”
”Hvad mener du? Julestjernen? Stjerner sidder mig bekendt på himlen og svømmer ikke rundt i
vandet! ” sagde jeg og rejste mig fra rækværket og så på skikkelsen lidt irriteret.
”Nåh, det er nu så som så med det, stjerner er mange steder. Dengang vi travede gennem ørkenen
og lod os lede af den mægtigste stjerne, jeg nogen sinde har set. Dengang vidste vi, at den ville føre
os til det store nye. Til den nye begyndelse. Til det som skulle ændre på alle ting. Derfor gik vi efter
den i fyrretyve dage og fyrretyve nætter og tro mig, det var ikke nogen søndagstur. Jeg har stadig
sand i skoene, men vi holdt ud, vi ville se det nyeste nye!”
Jeg stod helt stille et øjeblik og krummede mine tæer i skoene. Jeg var ikke helt sikker på, hvad det
var, jeg oplevede lige nu, eller om det overhovedet var en oplevelse, og det ikke bare mig, der var—
”Hvem er du?” spurgte jeg og vendte mig helt om mod skikkelsen og gik et skridt nærmere. ”Det
lyder, som om du er en af de tre vise mænd fra østerland, og hvis du mener det, så er jeg Robin
Hood.”
Jeg gjorde tegn til at ville gå, men noget holdt mig tilbage. Jeg ville høre, hvad galningen havde at
sige til mit forslag om en af de tre vise fra østerland.
”Det var hyggeligt endelig at træffe dig, Robin Hood” sagde skikkelsen, der nu havde vendt sig og
stod foran mig. ”Jeg har mange gange tænkt på, hvordan du måtte se ud. Ser du, sådanne vismænd
som os, vi holder aldrig op med at søge efter det nye, som gør verden ny, gang på gang, år efter år,
århundrede efter århundrede. Efterhånden er det nok blevet sådan, at vi tror, at det netop er fordi
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vi søger, at verden bliver stadig ny hvert år, men sådan er det selvfølgelig ikke. Hvert år bliver alting
nyt her til jul. Du går rundt og tror, at det er din gamle jul, det hele drejer sig om. Du ser tilbage og
ønsker dig det gamle, som du ikke kan bruge til noget. Juletræer og nissemænd, sne på taget og
gåsesteg. Jo det er smukt, og det ser pænt ud på billeder, og det er godt at lægge sit hoved på, hvis
man skal sove og drømme, men sådan er julen slet ikke. Julen er, at nu begynder vi forfra. Starter
på en frisk. Tager fat på ny med nye kræfter og med nyt håb. Ja nyt håb!” Det sidste sagde han
drømmende og så ind i mørket. Vi havde bevæget os langs floden, langsomt, og var nået til træerne,
der hvor Mont Blanc-broen ender.
”Jamen hvad er julen da? Du siger, den er fornyelse! Det lyder nærmest som om, du vil have, det
skal være en opstandelse!” Det sidste blev sagt med eftertryk – kunne måske ende den forvrøvlede
snak. ”Men hvad med Maria og Josef og barnet i krybben og fårene og hyrderne på marken og
stjernen og alle englene og de vise mænd. Ja de vise mænd - dem må du da kunne give mig en
forklaring på! Hvad med de vise mænd? Er alt det ikke julen? Og betød alt det hyggelige ikke at
Gud lod sig føde på jorden, for at alle kunne få frelse?” Den sad, tænkte jeg og rankede mig. Skulle
sådan en gammel vismand komme med al sin snak om det nye, og fuldstændig feje min gamle jul af
bordet, som om den ikke duede mere. Jeg var da blevet konfirmeret! Vi var nået ud på den lille bro,
der hvor springvandet springer. Nu var der stille. Man havde slukket.
”Davs med dig vismand” lød en pigestemme ude fra vandet. ”Nå er du ude at lede efter det nye?”
lød det kælent. ”Skal vi lave en himmelstige for dig?”
”Ja gør det” sagde skikkelsen. ”Så kan det være, at manden her forstår, hvad jeg mener med det
nye, for sådan en himmelstige har han nok ikke set før.”
Jeg stod tavs og vidste ikke, hvad jeg skulle tro. Der, hvor springvandet plejede at rejse sig mod
himlen, var der engle, engle, engle, der som et springvand rejste sig i blå og lyserøde farver. De sang,
som når vinden synger i træerne, og lyset fra dem var, som når solen leger i vanddråber.
”Jo min kære ven” sagde vismanden. ”Når julen kommer, bliver alting nyt. Livet genopstår af døde,
og nåden og kærligheden, håbet og tilgivelsen, barmhjertigheden og glæden, alle bliver de nye som
barnet i krybben. Som solopgang og floden, der strømmer. Det er, hvad det betyder, når de synger:
”Os er i dag en frelser født.”
AMEN
Efter at julesalmerne var forstummet, og prædikenens ord om at ”se vi gør alting nyt” havde lydt,
blev kirken langsomt tømt for danske julesmil og ønsker, og vi samledes oppe på byens gamle torv,
Place du Bourg de Four og indtog under mange gode jule- og nytårsønsker en drink og et kærligt
smil, mens vi blev forvandlet til skygger, og mørket forkyndte, at det var blevet juleaften.
Byen Genève og dens indbyggere gik let hen over julen på ægte calvinistisk vis. Der var ingen
julepynt at se. Ingen granguirlander med røde plastichjerter gik over byens strøg. Der var ingen
smilende nissemænd med skæg og træsko på hvert et gadehjørne. Den barnlige glæde ved julen,
ofte det eneste, der fra barndommen af stadig havde magt over sindene, var helt og aldeles
fraværende i Genève, her var det ”bussyness and useful”. Barnet var født, bevares, men det var
Guds vilje med dig, det gjaldt. Var du frelst, eller var du blandt de fortabte?
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Men når toget langsomt gled ind til perronen på Banegården i Zürich, blev man hilst velkommen af
den gode gamle jul, ja man blev overvældet af den glade tyske jul, som strømmede én i møde.
Heiligen Nacht lød fra alle højtalere, og glühwein stod skænket rede til at slukke juletørsten, mens
marcipanen fyldte godt i munden, som kom den lige fra Lübeck af.
Det var forskellen på nord og syd, det var forskellen på Genève og Zürich, måske på fransk og tysk.
Og så blev det nytår.
Nytårsaften.
Og kasseapparatet hos Migros havde nok talt flere flasker Champagne, end man på almindelige dage
plejede at sælge, men der hang ingen serpentiner ned fra loftet, og ingen skilte med ”Bonne année”
forkyndte det nye år, og da klokken nærmede sig midnat, og vi stod med glasset i hånden ude på
altanen, så spejdede vi forgæves efter raketterne, der søgte mod himlen, og som lod små stjerner
dale mod jorden som en velsignelse af vore drømme og håb for den jordiske fremtid.
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Erindringer 4. del

I middelalderen var der ikke mange ting, man kunne bruge til at udviske blæk eller til at rette de fejl
med, som fremkom under skrivningen. Man havde jo endnu ikke opfundet retteblæk eller viskelæder.
Hvis man opdagede fejlen straks, kunne man dog bortskrabe blækket med en rettekniv. Derfor var
skriveren udstyret med en pen til at skrive med og en kniv til at rette med.
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Forord

”Hvad rager mit liv egentlig alle de andre?” stod der en dag som overskrift på et indlæg i avisens
bogmagasin, og længere henne afsluttede indlæggets forfatter sin vurdering af, at der udkommer
100 biografier om året, med at mene, at det er for mange i dette lille land.
Selvbiografien stammer fra antikken, men i vor kriseramte tid er dette klynk. De mange nye
biografier hvert år er blevet til støj. Bøgernes ekstreme selvoptagethed og den opmærksomhed, vi
hyklerisk giver dem - ikke mindst i medierne - er med til at reducere tidens alvor til klynk. Måske vil
fremtidens dom blive, at der var brug for udsyn og fællesskab, men de brugte tiden på at skrive om
sig selv.
Sådan skrev avisen!
Jeg skulle mene, at der er brug for at skrive nyttige bøger, kloge bøger, spændende bøger, smukke
bøger. Sågar præk’ner til sorgfulde med trøstende ord til lindring. Fortællinger for voksne og eventyr
for børn og historier om livet og dets gåder. Historier om helte og kæmpe bedrifter. Snedig frelse
og mandedåd. Om storhed og fald. Om det romantiske liv og de fejlslagne drømme.
Hvorfor så skrive erindringer?
Hvad er mit forsvar? Hvem kommer det ved?
Jeg ved det ikke, men her er nogle sider med erindringer og meninger!

Mads-Bjørn Jørgensen 2021
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H. C Andersen og Spanien
Jeg var engang så heldig, at jeg over nogle måneder fik mulighed for at optage en fast plads på Det
kongelige Biblioteks læsesal med henblik på at undersøge en række gamle salmer skrevet for
søfarende i efterreformatorisk tid. Jeg havde i året 2000 fået bevilget nogle måneders orlov og sad
nu med fine bomuldshandsker på hænderne og tog varsomt på de gamle salmebøger i en atmosfære
af ånd og stilhed.
Til højre for mig var der en boghylde, som der var boghylder hele vejen rundt, vi var jo på Det
kongelige Bibliotek, forstås.
Så skete det en dag, hvor jeg løftede blikket fra bogen med salmer, at mine øjne fangede en række
helt ens bøger på reolen ved min side. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være H. C. Andersens
samlede værker. Andenudgaven fra 1880.
Nysgerrigheden greb mig, og jeg tog en af bøgerne ud fra hylden og kom fluks på tur med den gamle
digter på en forrygende rejse til Spanien. Først gik det bekvemt med tog til Perpignan i Sydfrankrig,
og Andersen udtrykker dengang som senere sin store begejstring for denne nye opfindelse,
jernbanen. Derefter fortsatte han knap så begejstret med diligence forspændt tolv heste i flyvende
fart over Pyrenæerne og ind i Spanien. Høj hvor det gik. Hille mænd!
Og pladsen var trang, og sædet var hårdt, og der var fluer og tykke madammer over alt og smukke
møer med gnistrende øjne, og farefulde vandløb og uvenlige soverum på tvivlsomme kroer med
risiko for at blive bestjålet.
Andersen skriver:
”Jeg sad i en Coupé hos en Moder og Datter, begge to spanske og med utilladelig store Crinoliner;
vare de komne til Skagen, Moderen alene havde dækket hele den nordlige Deel af Grenen; jeg
syntes, at jeg sad paa Kanten af en Ballon, der fyldtes.”
Det var en farefuld rejse, der her blev dramatisk beskrevet af en cigarrygende herre, som havde
tillagt sig denne vane under megen øvelse, inden han drog hjemmefra, og som nu havde besluttet
for egen regning at rejse ud for, dels at se Spanien, og dels at besøge de spanske sammen med den
unge søn Jonas af huset Collin.
Ikke mindst var det pigerne, der betog H. C. Andersen, og da han efter hjemkomsten udgav en
rejseberetning og heri fortalte om rejsen, sagde man om hans rejsebog, at den kunne man ikke
forære til hvem som helst, den kunne man ikke have liggende fremme, den var for dristig. Den var
for erotisk.
Andersen skrev for eksempel:
“Den unge Pige bragte os svulmende Druer; hvor var hun smuk, slank og svævende! Øinene talte,
Munden behøvede det ikke; de Øine vare nok til at gjennemstrømme med Lys og Ild et heelt Digt,
saa at man brændte sig paa det.”
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Men H. C. Andersen blev ikke modtaget i Spanien som den berømte digter, han blev anset for at
være, når han kom til andre lande.
Selv inden for de seneste år har jeg i en aviskronik læst, at der gør sig en slående mangel på
indlevelse i Andersens univers gældende hos spanske oversættere og litteraturkritikere, hvilket
undertiden ligefrem resulterer i fordømmelse af den danske digter.
Man har givet sprogbarrieren skylden for den ringe interesse for Andersens litterære værk i de
spansktalende lande. Lidt undskyldende har man Indtil for nylig sagt, at spanske intellektuelle kun
kan begå sig i andre romanske sprog.
Men ikke alt har været sprogvanskeligheder. Kløften mellem protestantisk og katolsk kulturtradition
har også spillet ind. Danmarks kulturelt betingede slægtskab med andre reformerte lande betød, at
til eksempel Tyskland og England med lethed tog den danske digters livsfilosofi til sig og
identificerede sig med hans personer, hvorimod der mellem Andersen og Spanien eksisterede en
mur, som var mere solid end sprogbarrieren. Det var nærmere et spørgsmål om mentalitet.
Selv en kendt spansk litteraturforsker som Ana María Matute siger om Andersen i forordet til et
udvalg af Andersens eventyr, at ”man må beklage hans barnlige forfængelighed og konstante
brysten sig med lånte fjer”. Hendes mangel på kendskab til den danske digter og hans liv viser sig
også, når hun i samme forord kommer med følgende udtalelse: ”Han kendte ikke verden, derfor
opfandt han den; han kendte ikke menneskene, derfor opfandt han også dem”. Og hun fortsætter
med at klandre digteren for at videregive sit eget barske livssyn til børnene.
Nu er der det pudsige ved H. C. Andersen og Spanien, at til eksempel historien om Kejserens nye
klæder, som hører til blandt hans berømte historier, oprindeligt er en spansk historie. Dertil
kommer, at vi på baggrund af eksisterende materiale har kendskab til, at Andersen oprindelig havde
to mulige absolut forskellige afslutninger på historien liggende foran sig.
Den ene afslutning handlede om, at kejseren blev så glad for det nye tøj, skrædderne havde syet
ham, at han besluttede sig for altid at bære det, når han lod sig se offentligt, for det ville bringe ham
held. Den anden afslutning er den, vi kender, og som H. C. Andersen til sidst selv valgte, den om den
lille dreng der udbryder: ”Men han har jo ikke noget på”. “Herregud, hør den uskyldiges røst” sagde
faderen; og den ene hviskede til den anden, hvad barnet sagde. “Men han har jo ikke noget på”
råbte til sidst hele folket. Det krøb i kejseren, thi han syntes, de havde ret, men han tænkte som så:
“Nu må jeg holde processionen ud”. Og kammerherrerne gik og bar på slæbet, som der slet ikke var.
Der er en verden til forskel på de to afslutninger, skulle jeg mene, hvor den sidste rummer et
perspektiv på bedragets magt, mens den menneskelige forfængelighed er temaet i den første
afslutning.
Hele den morsomme idé skylder vi Prinds Don Juan Manuel, født 1277. Prins Juan Manuel var broder
til kong Alfons den 10., den Vise, og ønskede med dette litterære værk at lære tronfølgeren prins
Sancho om de mange måder, hvorpå forskellige mennesker opfører sig. Med sine eksempler, som
er mere psykologiske end moralske, præsenterer prinsen sin nevø for en række ”case studies”, som
illustrerer menneskenes natur.
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Mens andre af tidens forfattere rask væk brillerede med andres idéer uden at nævne deres kilder,
var den ærlige Andersen ikke karrig i den retning.
Andersen var som sagt blevet en ryger. Ville gerne være det, men når han røg, skulle det være
udendørs, i hvert fald, hvis han skulle fotograferes - og så ville han ikke ses med cigaren i munden,
den skulle holdes i hånden.

H. C. Andersen øver sig i at ryge cigar
Men kvinden!
Man siger, at i Spanien Qvinden
Har krigerisk Mandsmod og Aand;
Man siger, at Spanierinden
Har en Dolk ved sit Strømpebaand;
Man siger - man siger saa Meget;
Tro ikke hver snaksom Tourist:
Et Barnesind, let og bevæget,
Har Spanierinden forvist.
Der er en Sladdren, en Latter.
Du seirende hæver din Haand,
Ja, da har Spaniens Datter
En Dolk ved sit Strømpebaand.
Vi mener måske, at Andersens eventyr er monumenter over samfundets hykleri, stupiditet og
intolerance, idet få kendte bedre til verdens ondskab, men i udvalget ”La sombra y otros cuentos”
('Skyggen og andre eventyr” fra 1989) som rummer (efter manges mening) nogle af de hidtil bedste
oversættelser af H. C. Andersen til spansk, skriver oversætteren, at ”egoisme, utaknemlighed og
grusomhed skyder frem som vilde planter i Andersens historier uden skygge af moralsk anfægtelse”.
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Heller ikke Alberto Adell, som oversætteren hedder, kan gøre sig fri af synet på Andersen som
børnebogsforfatter og glemmer, at digteren ikke har skrevet nogle moralske eksempla, men en
række eventyr til skræk og advarsel for alle.
Allerede året efter Andersens hjemkomst udkom hans rejsebog ”I Spanien”, og den blev hurtigt
oversat både til engelsk og tysk, men ikke til spansk, for som Andersen selv havde udtrykt det: I
Spanien kendte man ham ikke og ”ønskede” heller ikke at kende ham. Først med Marisa ReyHenningsens oversættelse i 1988 udgivet med støtte fra det danske Kulturministerium er Andersens
rejsebog blevet tilgængelig på spansk.
De ønskede ikke at kende ham, I hvert fald ikke hvis det stod til den spanske censur. Det var i de
strenge diktaturår, og som det kan læses i det moralske litteraturindeks, forfattet af jesuitten A.
Garmendía de Ataola, så oplyses vi om, at: ”Hans eventyr synes mere rost, end de fortjener, især
hvad angår deres morallære for børn, for han behandler tit emner, som både kan være frivole og
upassende.”
Mit syn på H. C. Andersen og hans eventyr og fortællinger fik påført en ny vinkel ved dette flygtige
møde med den gamle digter og hans forhold til Spanien, eller var det Spanien, der kom til at fremstå
i et nyt lys, eller var det mig, der lærte noget om Spanien, et land som jeg ikke kendte noget særligt
til førhen, men som jeg måtte opfatte som noget ganske andet end, hvad jeg tidligere havde tænkt.
Jeg fik senere ved et længere ophold i Spanien lejlighed til at lære og måske også at forstå nogen af
de
forskelle og konflikter, der ligger i de emner, som vi fornemmer skjuler sig i beretningen om H. C.
Andersens rejse til Spanien.

Stumpely
Men først skulle vi vende hjem. Hjem fra Schweiz med flyttelæs, som kom ind ad vinduet og blev sat
på plads. Hjem til vores hjem, ikke blot til adressen på Frederiksberg, Danas Plads 20, med alle
møblerne ind af vinduet, men også til ”Stumpely” ved Sorø, huset som vi havde købt i 1994 og bygget
på igennem årene, som man gør, når man har erhvervet sig et gammelt hus.
Det havde fået lov til at passe sig selv i de tre år, vi havde været i Schweiz, og det havde medført
visse ”omkostninger” på det over to hundrede års gamle hus, der var bygget af soltørrede lersten
holdt oppe af bindingsværk og med strå på taget. Huset havde vi købt for 151.000 kroner, og som
der stod i avisen, så trængte det til en kærlig hånd. Gulvet, der var i meget dårlig stand, var lagt af
planker, som næste kun bestod af den fernis, der var smurt på, igennem jeg ved ikke hvor mange
år. Strøerne var forsvundet, og gulvet lå direkte på jorden. Væggene var beklædt med bløde plader,
der var fugtige som alt andet. Huset havde vist ikke været beboet i adskillige år, hvor det havde
tilhørt en familie, som kun sjældent havde taget ophold der. Der var indlagt vand, og i stalden sad
der en el vandvarmer, men hvad man ellers havde brug for af WC-fornødenheder, ja så fandtes det
nødvendige i et lille rum med en spand, men pas på hovedet.
I hjørnet i stuen stod en gammel oliekamin, som Vor Herre havde skabt i sin vrede, og som udsendte
en lugt af petroleum, hvad enten den var tændt eller blot stod til ”pynt”. På gulvet lå der sivmåtter,
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som indeholdt så meget fugt, som de nu kunne rumme, og spindelvævet, som hang overalt,
udgjorde en dekoration, som var enhver gyser værdig. 225.000 kr. forlangte manden med det hele.

Stumpely
Folketællingen 1834 fortæller os at følgende boede i huset det år:
Kristopher Andersen
Mette Marie Kristensdatter
Hans Pedersen
Ane Kristophersdatter
Stine Pedersen

65 år
66
33
25
3

gift
gift
gift
gift
ugift

Husmand
Hans kone
Inderste
Hans kone
Deres barn

Ane er nok datter af den gamle Kristopher?
Ved folketællingen i 1845 er de to gamle, Kristopher og Mette Marie, stadig at finde i huset. Men
Ane deres barn hedder nu ikke Kristophersdatter, men Christensdatter mens barnet Stine er borte
(død?) i stedet er der kommet 3 børn til på 11, 7, og4 år. Hans, Peder og Bertel. Inderste Hans
Pedersen er nu anført som daglejer.
Ved folketællingen i 1850 er de gamle, Kristopher og Mette (Marie), borte og Hans P er blevet
husmand, mens sønnen Hans nu 16 år gammel er forsvundet, måske ude at tjene. En Mette Marie
er kommet til, hun er nu 5 år.
Folketællingen i 1880 viser følgende:
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Bertel Pedersen
Ane Kirstine Pedersen
Christian Pedersen
Karen Sofie Pedersen

39
43
9
6

gift
gift
ugift
ugift

Husfader kludehandler husejer
Hans hustru
Hans søn
Hans datter

Nu viste det sig ved hjemkomsten, at den ene gavl havde fået vand og var faldet sammen, mens vi
havde været væk. Jeg satte nyt bindingsværk ind i stedet for det gamle og lukkede med gasbeton.
At eje et over 200 år gammelt hus med stråtag er et konstant vedligeholdelsesarbejde og
”Stumpely”, som huset hed ifølge skiltet over døren, var ingen undtagelse.
Men her var stærke kvaliteter at nævne. Skuespilleren Solveig Sundborg, som har medvirket i
utallige danske film og har haft indtil flere teaterroller for ikke at tale om optræden på TV, og som
her er kendt fra både Olsen-banden og Huset på Christianshavn, hun har været ejer af det lille hus.
Og tro mig om ikke Solveig Sundborg engang har haft besøg af skuespillerparret Else Marie og
bankdirektør Varnæs, Holger Juhl Hansen, i huset med den lille have langt ude på landet. Det blev
betroet os af naboen med lav stemmeføring, som var man bekymret for at vække ånder til live. Jeg
konstaterede senere ved granskning i bøger og papirer, at der også har boet en familie Berthel
Petersen med to børn og konens gamle forældre på aftægt, hvor manden, Berthel, skal have haft et
agtværdigt arbejde som kludehandler.
På et tidspunkt i halvtredserne var huset overgået til at være en feriebolig med skiftende ejere, og
nu var det altså blevet vores tur til at holde liv i den gamle dame.
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Opslaget, som det så ud, da vi forlod stillingen, og man i 2014 søgte ny præst.
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Spanien
Men så dukkede nedenstående stillingsopslag op! Det gav ikke anledning til særlig megen diskussion over
middagsbordet. Sagen var klar, så jeg skrev endnu engang en ansøgning, som blev afleveret på kontoret hos
Danske Sømands- og Udlandskirker, som, så vidt jeg husker, var flyttet til Smallegade i krydset ved Nordre
Fasanvej ikke langt fra Den kongelige porcelænsfabriks udsalg, som jeg fik lejlighed til at studere i samme
anledning.Vi blev indkaldt til samtale, men jeg havde dog haft en længere telefonsamtale med
menighedsrådsformand Kirsten Skanborg, før vi mødtes i Smallegade med Margith Pedersen, biskop Peter
Skov-Jacobsen, ambassadør Michael Bendix og fra kirken øst for Málaga Kirsten Skanborg, Kirsten
Fredelund og Jacob Fredelund. På spørgsmålet, om hvor gammel jeg var, måtte jeg over for Kirsten
Skandborg i telefonen tilstå, at jeg var blevet 71 år, hvorefter der blev en lang pause og en efterfølgende
hurtig afvikling af al yderligere samtale. Jeg kunne høre menighedsrådsformanden tænke ”Han tror, det er
et aldersdomshjem!” Vi var ikke menighedsrådsformandens første prioritet, men takket være familien
Fredelunds syn på sagen fik vi tilbudt at indtræde som præstepar i Den Danske Kirke øst for Málaga
foreløbig for en to-årig periode med start første lørdag i november. Da det blev kendt i familiekredsen og
blandt venner, at vi var på vej til Spanien, tror jeg nok, man i det stille tænkte: ”Falder de mennesker dog
aldrig til ro - er der ikke godt at være her i fædrelandet? De har både en god lejlighed og hus på landet, og
båd på vandet, hvorfor kan de ikke falde til ro, hvorfor skal de nu afsted igen?” Men jeg tror nok, at vi
glædede os til det, vi opfattede som nye eventyr, og så var det kun fra 1. november til 1. april, sommeren
var fri.

Vi havde aftalt med Kirsten og Jacob Fredelund, at vi ville indfinde os i La Herradura den sidste
mandag i oktober på adressen Montepino 19 B kl. 13. Så det gjorde vi.
Men vi havde en gammel aftale: Sankt Annæ Gymnasiums pigekor havde i sin tid lagt vejen over
Schweiz og havde glædet os med koncerter i Bern og Genève på deres vej til Monaco og videre til
Nice, hvor de skulle medvirke ved et jubilæum og et præsteskifte ved Den Danske Kirke i Nice-Côted’Azur. Her ønskede kirkens mangeårige præst Henrik Schjødt Christensen at gå på pension, og nu,
hvor vi var kommet ind i billedet, fik vi en invitation til at deltage i festlighederne i Nice, og man
udbad sig allervenligst min deltagelse i liturgien. Vi gjorde os ikke vanskelige, men takkede ja til at
deltage i både det ene og det andet, herunder også at spise middag med Prinsesse Benedikte.
Ved denne lejlighed traf vi Ole og Lisbet Ehlers, som var bosiddende i Dennington i England. De var
venner med koret eller måske rettere sagt med Wita Lindberg, som var korets turleder og arrangør.
Lisbeth havde arrangeret flere korbesøg for pigekoret i England og gjorde det nu igen.
En tur til Dennington. Så efter kort tid, men stadig mens vi havde bopæl i Schweiz, befandt vi os i
Dennington i England, det vil sige, vi boede i Framlingham, men holdt gudstjeneste i kirken i
Dennington, hvor jeg endnu engang blev inviteret indenfor i liturgien, så jeg her med stolthed
gæsteoptrådte i den anglikanske kirke sammen med Father Jonatan og kollegaen Roy Tricker, der
begge var på alle måder store engelske præster. Det var interessant at opleve en engelsk
gudstjeneste i dens umiddelbare samspil med menigheden. Det uhøjtidelige og ligefremme var for
mig tiltalende.
Ole var kirkens klokke-fører, eller hvordan titlen nu lyder ved kirken i Dennington. Det betød, at det
var Ole, der bestemte, hvordan klokkerne skulle spille, efter hvilket mønster eller i hvilken
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Father Jonatan til venstre, Roy Tricker til højre

Sankt Annæ gymnasiums pigekor ledet af Claus som står med blåt slips mellem den danske præst
og Lisbeth med lyse bukser. Imellem Lisbeth og organist Filip ses Roy Tricker og højt løftet over alle
ses Father Jonathan. Wita står og holder på præsten, hvorfor vides ikke. Roy Tricker kom lidt
forsinket til ”forestillingen”, og vi var en smule bekymrede, men alle var glade, da han endelig
dukkede op, og jublen var stor, da det viste sig, at han havde lyserøde sokker på!
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rækkefølge, der skulle trækkes i hvilke reb, så der fremkom små ”melodier” som på raffineret vis
kunne afløse hinanden. En helt speciel engelsk leg, hvor hvert sogn har sine egne melodier, og sine
egne stolte klokkenister. Man deltog i konkurrencer og kunne vinde præmier. Nu havde Ole præmier
i forvejen, eftersom han var verdensmester i riffelskydning. Bekendtskabet holdt i årene, der fulgte.
Ole og Lisbeth besøgte os i Spanien, og vi rejste på endnu en tur til England med pigekoret, hvor de
sang i katedralen i York blandt flere andre steder.
En drengeskole. En søndag aften var der på en af rejserne arrangeret en Joint Concert with the Choir
at Woodbridge School followed by Supper at the School.
Skolens drenge- og mandskor lagde ud med en afdeling engelske sange, der blev fremført med en
styrke og i et tempo, som ikke lod sangkoret fra den Røde Hær noget at høre. Det var flot, og det
gjorde skolen ære. Man forstod, at koret og sangen, der var under ledelse af en kraftig dame med
tydelig direktion, var en stolthed for hende, som det var for skolen. Nu var det så pigernes tur. De
så meget yndige ud som de stod der i deres blå kjoler og fnisede lidt til hinanden, indtil Claus løftede
armen som signal til samling og gav tone. De sang et par danske sange let og yndefuldt og fortsatte
med noget moderne kormusik med indlagte klappetakter og dansetrin med afsluttende stamp i
gulvet. Fyrigt og flot var det, og det havde en kolossal virkning på salen. Nu kom drengene i alle aldre
op af stolene, og applausen ville ingen ende tage. De måtte på den igen, pigerne, og havde heldigvis
et nyt nummer lidt som det forrige, men en smule frækkere udført. Det var pigernes aften på
Woodbridge School, og nu var der Supper, og drengene masede på og skænkede op, og pigerne lod
sig vinen smage. Var de berusede, før de gik til bords, så gjorde både vin og succes sit til, at de var
lette ofre for kys på begge kinder, og vanskelige at indfange og få placeret i bussen til en sen hjemtur.
Morale: Nippedrik, klatgæld og kys i krogene skal man vogte sig for!

Thorkild Ranums kunst
Korleder Wita Lindberg er gift med Thorkild Ranum, som vi havde den glæde at være sammen med
i England og at lære at kende som menneske og som billedkunstner. Thorkild har overladt mig en
del af sine interessante billeder, som han har malet over en årrække, men som i øvrigt er meget lidt
kendt af offentligheden.
Marias bebudelse. Jeg har, uden at spørge om lov, tilladt mig at give ”titler” til flere af Thorkilds
billeder. Et af dem har jeg givet titlen ”Marias bebudelse”- den begivenhed man kan læse om hos
Lukas i hans evangelium:
Englen Gabriel kommer til jomfru Maria og siger: ”Herren er med dig, du benådede!” Hun blev
forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende:
”Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du
skal give ham navnet Jesus”.
Beslutningen om Jesu død. Et andet eksempel er ligeledes hentet hos Lukas, hvor han fortæller om,
at man planlagde at arrestere Jesus.
De usyrede brøds fest, som kaldes påske, nærmede sig. Og ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte
at finde ud af, hvordan de kunne få Jesus ryddet af vejen, for de var bange for folket. Men så fór
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Satan i Judas, som blev kaldt Iskariot, en af de tolv; og han gik til ypperstepræsterne og anførerne
for tempelvagten og talte med dem om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. De blev glade og
aftalte at give ham penge for det. Han gik ind på det og søgte nu en lejlighed til at forråde ham til
dem, uden at der blev opløb.

Marias bebudelse. Englen Gabriel står til venstre
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Lukas, denne græske kristne, om hvem der går så mange rygter. Veluddannet og med et kendskab
til Markus-evangeliet og vel også til Mattæus-evangeliet, og givetvis også med viden om nogle
fortællinger om Jesus og muligvis med et personligt kendskab til Paulus?

Beslutningen om Jesu død.
Og så er Lukas den, der giver os julehistorien i al sin herlighed. Født som en hersker med stjerne og
englesang, mens Kvirinius var landshøvding i Syrien og kejser Augustus udstedte befaling. Jo, han
havde styr på tingene.
Men han er helt sin egen, den Lukas! Han indleder sit evangelium med at fortælle, at han godt ved,
at andre har skrevet og fortalt det alt sammen førhen, men:
Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted
iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og
ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i
rækkefølge, højtærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet
undervist i.
Når vi sammenligner Lukas’ evangelium med de to andre evangelister, Matthæus og Markus,
opdager vi hurtigt, at Lukas kender til en lang række historier, som ikke er at finde i de andre
evangelier. Enten kommer de fra en kilde, som de andre ikke kender, eller de er historier, som blev
overleveret mundtligt.
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Ud over julehistorien kan vi nævne ”Den barmhjertige Samaritaner” og ”Den fortabte søn”.

Jesus fristes af djævelen. Også historien om Jesus, der fristes af djævelen ude i ørkenen, møder vi
hos Lukas:
Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen i fyrre
dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. Da
sagde Djævelen til ham: ”Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød”. Men
Jesus svarede ham: ”Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene”. Så førte Djævelen
ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger og sagde til ham: ”Dig vil jeg give al denne magt
og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig,
skal alt dette være dit”. Men Jesus svarede ham: ”Der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud
og tjene ham alene”. Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og
sagde til ham: ”Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra, for der står skrevet: Han vil give sine
engle befaling om at beskytte dig”.

Djævelen frister Jesus.
Fotoet ovenfor synes jeg er den bedst tænkelige illustration til den Lukastekst, som Lukas sikkert
kender fra Matthæus, men som han ændrer på, idet han udvider beskrivelsen af Djævelens magt og
muligheder når han siger: ”Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig,
og jeg giver den, til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit”.
Her over for står Mattæus-udsagnet som blot siger: ”Alt dette vil jeg give dig”.
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I et yderligere tekstarbejde ville vi kunne konstatere, at Djævelens plads i verden optager sindene i
Lukas’ græsk-hellenistiske miljø:
Et håndskrift siger: ”Denne lovløshedens og vantroens tidsalder er underlagt Satan, som ved de
urene ånder hindrer, at man fatter guds sande magt”.

Gravlæggelsen
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I de pseudo-clementinske homilier læses: ”Alle riger i den nuværende verden er underlagt mig
(Djævelen), tillige står sølvet og guldet og al nydelse i denne verden til min rådighed, derfor kast dig
ned og tilbed mig”. Dette være sagt for at vise og understrege Lukas’ opfattelse af verden i
modsætning til, hvad vi møder hos Matthæus, nemlig at verden er dualistisk, Gud og Satan, kosmos
og kaos. Vi er med Lukas i en hellenistisk verden, ikke i en jødisk!
Lukas er typisk på de fattiges side: ”Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at
udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed”. Lukas er mere optaget
end Mattæus af rigtig fattigdom og rigtig sult. Lukas ser ikke så meget Jesus som en gud, men mere
som en profet. Forsoningen med Gud skyldes ikke korsfæstelsen, offeret og "Kristi dyrebare blod",
men derimod Jesus' eksemplariske livsførelse. Lukas er også på kvindernes side!
Gravlæggelsen. ”Og se, der var en mand ved navn Josef, medlem af Rådet og en god og retfærdig
mand, som ikke havde samtykket i det, de andre havde besluttet og gjort; han var fra Arimatæa, en
jødisk by, og han ventede Guds rige. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme. Så tog han det
ned, svøbte det i et lagen og lagde ham i en klippegrav, hvor der endnu ikke havde ligget nogen. Det
var forberedelsesdagen, lige før sabbatten begyndte. De kvinder, som var kommet fra Galilæa
sammen med Jesus, fulgte efter og så graven, og hvordan hans legeme blev lagt dér. Og da de var
vendt tilbage, tilberedte de vellugtende salver og olier; men sabbatten over holdt de sig i ro efter
lovens bud. ”

Martha og Maria.

310

Martha og Maria. Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved
navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder
og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde:
”Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende,
at hun skal hjælpe mig.” Men Herren svarede hende: ”Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og
er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages
fra hende.”
Så vidt Thorkild Ranums billeder, hvoraf jeg har taget mig den frihed helt efter eget skøn og egen
fornemmelse at bringe en lille del af hans oeuvres som inspiration og til glæde for øjet. Jeg håber,
jeg bliver tilgivet.

La Herradura
Der var forberedt en bolig til os i den lille by La Herradura, der ligger henved firs kilometer øst for
Málaga i en lille bugt med Cerro Gordo på den ene side og Ponte de la Mona på den anden side som
to arme, der strækker sig ud og lægger sig beskyttende om den lille naturhavn, som slet ikke er
nogen havn, men bare er en bugt med en strand. Farlig nok, når vinden står på, men fredelig i
magsvejr.
Lige midt for byen ligger der tæt på stranden et fint monument over den historiske begivenhed, der
fandt sted i La Herradura-bugten i 1562, da en meget stor del af den spanske armada gik ned med
mus og mand under et uvejr. Det var en katastrofe for Spanien sådan at miste størstedelen af sin
flåde, og på trods af, at der jo ikke var ret langt ind til land, druknede langt de fleste af de soldater
og galejslaver, der var om bord på skibene, der var blevet overrasket af en storm.

Solnedgang set fra Cerro Gordo
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Lejligheden, vi fik til rådighed, blev møbleret med forskellige stykker inventar hentet forskellige
steder fra og bar alt i alt vidnesbyrd om, at forskellige mennesker har forskellig smag, også når de
har bosat sig her på solkysten. Men det blev et hyggeligt sted.

Lampen var skæv, men den havde også kun kostet 1€. Billederne på væggene havde vi lånt af
Kirsten Skanborg.

Frigiliana
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Og så fik vi gæster. Det er Sus og André Palsgård, som vi altså havde den glæde at få besøg af tidligere
i Schweiz og senere i Spanien på Montepino 19 c.
Man nyder nu tilværelsen som pensionist, men har sammen drevet en lægepraksis i adskillige år.
André er med sit forlag ”André Palsgård” på sin vis ansvarlig for, at jeg kom i gang med at skrive
erindringer, nu han havde et forlag, så kunne jeg jo lige så godt o. s. v.
Hvad der endvidere blev tid til, ja så kan man nævne, at André har foretaget restaureringer af gamle
landsbykirkeorgler og har opbygget en orgelsamling, som i en årrække havde til huse i Sct. Andreas
Kirke i København. Med spændende koncerter bidrog André til kulturlivet i Hovedstaden på en
særdeles original vis.
La Herradura ligger imellem byerne Nerja og Almuñécar, og begge steder er et besøg værd. Nerja
især på grund af det omfattende hulekompleks, men også på grund af byens charmerende
beliggenhed med ”Balcon de Europa” der strækker sig som en promenade ud i Middelhavet. Vi fik
indrettet os med lånte møbler hentet herfra og derfra. Morgenkaffen kunne nydes på terrassen,
hvis vejret tillod det, hvad det gjorde næsten hver morgen.

På fotoet af Marie på terrassen ser vi så noget af det, som gør livet behageligt i Andalusien, og som
gør, at man længes tilbage til Spanien, når efteråret i Danmark når til november.
Bag ryggen på Marie ses parabolen, som skaffede os TV fra Danmark, når vi ellers fik betalt
forbindelsen og fik indstillet parabolen i den rigtige retning. Det krævede en vis teknisk snilde, som
Jacob mestrede. Byen La Herradura ses til venstre og Ponte de la Mona slutter af midt i billedet med
et fyrtårn som den øverste spids. Hver aften, når mørket sænkede sig - hvad der skete på klokkeslæt
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og meget pludseligt, intet tusmørke som vi kender det i nord - tog fyrtårnet fat og kastede vifter af
lys over til os som en hyggelig hilsen fra en fætter ovre fra Mona!
Jeg kan ikke lade være med at citere mig selv fra engang, hvor efteråret havde grebet os med
mismod: ”Endnu en gang kom vi igennem november. Den har et dårligt ry og rygte, den måned, men
var den ikke der på sin plads i rækken, kom vi til at halte en smule og måtte finde på noget, lige som
vi har fundet på noget med det der skift mellem vintertid og sommertid og vice versa. Måske kunne
vi flytte havemøbler endnu en gang, når det skulle ha´ været november, og den nu ikke er der; ja,
jeg ved ikke hvordan, men måske kunne vi flytte dem på loftet?”
Halvøen var under Franko afspærret som ferie- og rekreationsområde for magteliten, som havde
deres store sommerhuse smukt beliggende, hvad man stadig kan se, nu hvor området er åbent for
offentligheden. På den anden side af Ponte Mona, hvor man i det fjerne længere op ad kysten kan
se Almuñécar, ligger der en lille havn med lystbåde og enkelte fiskere, hvor der på kajen står borde
med ternede duge og venter på servering. Stedet hedder Marina del Este, hvilket skulle betyde
”Havnen mod øst”. Her findes en del sommerboliger i etageejendomme, som igennem tiden har
måttet undergå pilotering for at undgå sammenstyrtning. Mange steder, hvor man bygger og har
bygget igennem årene, er det ren grus, husene står på, og det sker, de synker i grus!
Nå vi må i gang!

Den danske kirke øst for Málaga
Kirkeåret tager sin begyndelse den første lørdag i november måned med en gudstjeneste på det,
der i almindelig tale hedder ”Tærskepladsen”, og som er en gammel tærskeplads i landsbyen El
Cherval oppe i bjergene en halv snes kilometer fra kysten.
Gudstjenesten på ”Tærskepladsen” er som oftest velbesøgt. Det er ikke blot menigheden fra Den
Danske Kirke øst for Málaga, der møder op, men også venner fra Margrethekirken i Fuengirola. Den
danske Konsul og andre standspersoner kan finde vej til ”Tærskepladsen”. Man møder med
solparasoller, borde og stole, madkurve og drikkevarer, og man er indstillet på at få en hyggelig
eftermiddag og træffe bekendte, og hvad - måske siger præsten et par fornuftige ord, man kan aldrig
vide. ”Tærskepladsen” er en flot oplevelse, en værdig start på et kirkeår.
Hvordan det oprindeligt er kommet dertil, at man har flyttet kirkens første gudstjeneste op i
bjergene på en forhenværende tærskeplads, ved jeg ikke. Nogen må engang være kommet forbi og
er blevet inspireret og er kommet på den idé at flytte gudstjenesten ikke bare udendørs, men langt
ad led, og har fået menighedsrådet med på idéen.
Man møder tit og ofte tærskepladser rundt om i bjergene, almindeligvis i forbindelse med, at der på
bjergsiderne er anlagt terrasser, hvor man, må jeg formode, engang har dyrket korn. Det har på alle
måder været bekvemt at have en tærskeplads i nærheden, så man ikke spildte for meget korn ved
en hjemtransport, men kunne klare tærskningen på stedet. De ligner alle hinanden, som de ligger
der med en slags brolægning omgivet af en cirkulær krans af sten – med en diameter på vel 20-30
meter. Nu dyrkes der ikke længere korn på terrasserne, og tærskepladserne ligger uvirksomme hen.
De er ret interessante monumenter over en svunden tids agerbrug, som må have krævet en stor
arbejdsindsats. Hvem kan fortælle, hvor gamle de er, tærskepladserne?
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Gudstjeneste på Tærskepladsen. Bag nodepulten sidder Gert Scheinemann med sit akkordeon og
spiller til ”Nu falmer skoven trindt om land” og flere salmer med den. Afslutningsvis som
postludium spiller Gerd ”Granada”. Præsten ved siden af Gerd er sømandspræsten Asger Sten
Mørck fra Algeciras, som foretog indsættelsen. Jeg står foran alteret.
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Vejen op til ”Tærskepladsen” er en grusvej, som har flere skarpe sving og bratte stigninger, og som
flere steder løber på kanten af, hvad mange vil kalde en afgrund. Det kræver en rolig chauffør og
tillidsfulde passagerer. Forud for en ”messe”, som ”Fruen” kaldte vores gudstjeneste, besøgte
Steffen Iversen og jeg ”Fruen”, som bor i et hus nær Tærskepladsen, for at bede om hendes
tilladelse til at holde ”Messe” på tærskepladsen. Ikke fordi hun havde noget at skulle have sagt
desangående, men det plejede vi bare at gøre, søge hendes tilladelse.
”Fruen”, som var en venlig dame på de halvtreds, deltog hvert år i ”Messen” med samt damens
hund, og der var sat stol frem, forreste række, hvor hun og hunden fulgte med i, hvad der skete. Et
år deltog Københavns biskop Erik Norman Svendsen i ”Messen” og havde fået plads ved siden af
damen, men også ved siden af hunden, som lod sin stemme høre, da Gerd stemte i med ”orglet”.
Biskoppen skottede ned til hunden, rystede en smule på hovedet og tog så fat på: ”Nu falmer skoven
trindt om land”.
Dans på offentlige pladser. Dansen er en del af livet i Spanien. Ikke kun Flamencoen, som man kan
se i mange forskellige udformninger lige fra det store professionelle arrangement på fine steder
tiltænkt turister, som gerne vil opleve det ”ægte folkelige”, og til den lille pige, som lægger sit bræt
på torvets brosten, og som var hun en ”Carmen” hjemme i landsbyen, danser sin ”passo uno” til
eget håndklap og således med alvorlig mine optræder ”folkeligt” midt imellem cafébordene og
venlige smil fra stedets gæster.

På billedet har et danselystent par kastet sig ud i en Tango på ”Balcon Europa”.
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Udlandsdanskerne
Vi faldt hurtigt til rette i Montepino 19 C - ikke mindst på grund af stor hjælp fra Kirsten og Jacob
Fredelund, som boede i 11 A.
Spanien viste sig hurtigt at være meget andet end et skatteskjul, hvad vi ellers var blevet fortalt før
vi rejste. Det måtte vi også høre fra alle sider, når vi var hjemme i Danmark. Det kan selvfølgelig ikke
benægtes, at der før i tiden har været økonomiske fordele ved at bosætte sig i Spanien eller Frankrig
på grund af gunstige skatteforhold, som jeg ikke skal gøre mig klog på, og som jeg i øvrigt har ladet
mig fortælle ophørte i 2007. Og det var måske også forbundet med visse begunstigelser af
økonomisk art at bosætte sig i Spanien, hvis man havde en stor pose penge og gerne ville leve under
sydens sol for en billig penge med udsigt til hav og palmer for ikke at nævne priserne på de våde
varer. Men virkeligheden i La Herradura og omegn viste sig hurtigt at være af en helt anden slags,
end hvad mange fortalte, fordi de helt bestemt vidste, hvordan det var fat, og nu skulle vi bare høre,
for de kendte o.s.v.
Vi kan lige så godt tage det først som sidst. Efter nogen tid, hvor vi havde lært Menigheden og Den
Danske klub og Vandreklubben og andre af egnens beboere at kende og solede os ved at være en
del af fællesskabet, blev jeg ringet op.
Er der brug for en psykolog? Det var en psykolog, som igennem flere år havde haft praksis et sted
på Sjælland - hvor kan være lige meget. Han havde oparbejdet en god forretning, men det havde
også krævet en stor arbejdsindsats, og han kunne godt mærke, at årene og arbejdet havde slidt på
kræfterne. Det havde kostet. Nu havde han fået den gode idé, syntes han, at han kunne købe et hus
på Costa del sol, hvad han da også havde gjort, og åbne en praksis. Han måtte tale med præsten!
Jeg kørte efter aftale ud i bjergene bag Almuñécar og fandt et stort, smukt hus, der var under
restaurering. Jeg mødte en psykolog, ganske som jeg førhen havde mødt adskillige psykologer, kloge
og rare mennesker, i mit arbejde som seminarielærer igennem tyve år.
Vi satte os ned med hver et glas vin, og han begyndt at fortælle om sit liv og levned, og om hvordan
han nu mente, at han havde en opgave her, for han viste jo godt, hvordan det stod til blandt de
danske, der var bosat her, og som, selvfølgelig helt uforskyldt, var havnet i nød og elendighed og nu
blot manglede en psykolog til at blive hjulpet ud af deres spiritusmisbrug og få styr på alle deres
psykiske problemer, ægteskabskriser og neuroser, som var ved at tage livet af dem. Her var en
opgave for en psykolog, og jeg måtte da som præst selvfølgelig kunne se, at her var der ”frelse”
behov.
Jeg sad på min lidt umagelige jernstol og så ud over træerne og ned over de andre lavere liggende
huse og videre ud over Middelhavet, som i solskinnet var mere hvidt end blåt.
Jeg var irriteret over tonen og på venners vegne absolut gal i skralden over det, jeg havde hørt. Det
var en voldsom provokation, psykologen havde ført sig frem med. Det var absolut fornærmende, så
jeg lagde den pæne tone bort og sagde meget kort for hovedet: ”Hør her kammerat. Der er du
fuldstændig galt afmarcheret. Jeg kender kun til agtværdige mennesker, som tager sig deres liv
alvorligt. Jeg finder din holdning til dem arrogant og uforskammet. Måske du kan drive din biks
længere nede af kysten, men ikke her. Goddag!”
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Han var så paf, at han slet ikke kunne sige noget. Her kom jeg og førte sådan en tale til en psykolog,
universitetsuddannet, havde han fortalt mig. Jeg var halvt nede af flisetrappen, da jeg vendte mig
om og så ham stå oppe på terrassen og se efter mig. Hvad han så end måtte tænke, det kom mig
ikke ved.
Jeg kørte hjem og drak en whisky sammen med Marie og hørte ikke mere til psykologen. Men i mit
indre hørte jeg gamle professor Søren Holm fra det teologiske fakultet ved Københavns Universitet,
dengang de unge psykologistuderende, som holdt til oven over os i Studiegården i Studiestræde,
dengang i -68, hvor de hang ud af vinduerne, mens de råbte slagord om verdensrevolutionen.
Professor Søren Holms eneste kommentar til røret i andedammen var, at psykologi er kun fordærvet
dogmatik!
Praktisk anvendt psykologi. Nu ved jeg ikke, hvordan det er fat med psykologien, forstår mig ikke
på de dele. Men jeg har altid ladet mig irritere af de journalister, som ikke kan finde ud af at
interviewe folk, men vil spørge uden at lytte - og søger at overtale offeret. Er det dårlig psykologi?
Jeg husker en situation fra Vordingborg, hvor Tom og jeg havde en klasse studerende til
eksamination i kristendomskundskab. Censoren var fra Århus. Pigen kom ind og satte sig, hed sikkert
Annette, det hed de fleste dengang. Hun var meget nervøs og stærkt forvirret. Tom søgte efter noget
i sin mappe, som han ikke kunne finde. Mens han bøjede sig ned, sagde han til hende: ”Du skal bare
begynde, du kunne starte med en parafrase over teksten.”
Tårerne stod hende i øjnene, og fingrene pillede. Hun var ved at bryde sammen. Alt var lukket og
glemt, og hun kunne ikke mæle et ord. Tom så på hende, og hun blev flov. Her sad hun, og Tom var
sådan en flink fyr. Vil du ikke fortælle os noget, spurgte han, mens censor i befippelse begyndte at
skrive noget på sit papir, men der var ingenting at skrive. Anette skævede til hans kuglepen og
tørrede næsen og krammede lommetørklædet. Nu var der blevet tavshed i lokalet. Tom følte sig
forlegen over hendes tavshed. Han følte, at det var hans skyld. Han skulle ikke have siddet og gravet
i den mappe. Censor vidste ikke, om han skulle gøre noget, men det var ikke hans bord.
Jeg tillod mig at tage ordet. ”Kender du én, der hedder Gud?” spurgte jeg.
Jeg så på henne og søgte at fastholde hendes øjne.
”Ja det gør jeg”, svarede hun lidt irriteret. Hun vidste godt, jeg var lidt skør.
”Ved du, om han havde en søn?” fortsatte jeg. Gør han nar?
”Jo, han havde ham Jesus”, lød svaret.
”Står der noget om ham på dit papir - den tekst du har fået, der ligger der”.
Jeg rakte hen over bordet og pegede. Hun så på papiret og flyttede sig lidt på stolen.
”Forfatteren fortæller om ham, at han er på vej ned fra Galilæa.”
”Forfatteren, siger du?”
”Ja det er Lukas, der er forfatteren.”
”Kender du ham?”
”Ja, han er en af de synoptiske evangelister.”
”Kender du også dem, de andre evangelister?”
”Ja det er Mattæus og Markus, og så er der Johannes, men han hører ikke til blandt de
synoptiske.”
”Hvad mener du med ”synoptiske”, hvad betyder det?”
”Jo altså, man kan se dem under ét. De er meget ens. Markus er nok den ældste, og de andre har
skrevet af efter ham, men Johannes er helt forskellig”.
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Nu skete der noget, så censor lagde pennen fra sig og begyndte at lytte til alt det, Annette, hvis det
var det, hun hed, havde at fortælle, og det var da en hel del, og det endte med en pæn karakter.
Min næsten barnlige udspørgen. Er det psykologi, er det taktik, teknik, gustent bedrag eller noget
helt andet?
Men hvem var de, de mennesker vi levede iblandt, som vi havde gjort til bekendtskaber, og som i
stigende grad var blevet til venskaber her i det fjerne. Ganske få af dem, vi lærte at kende, var
residente, hvilket vil sige, at de var fastboende i Spanien året igennem og kun vendte hjem til
Danmark ved specielle lejligheder som familiearrangementer, fødselsdage, sølvbryllupper osv. Den
store gruppe af danskere havde købt sig en bolig i form af en lejlighed eller et hus, på samme vis,
som man køber sig en sommerbolig hjemme i Danmark eller en ødegård i Sverige.
Finansieringen var ofte et resultat af, at man af mange forskellige grunde havde afhændet en
virksomhed, som man havde opbygget gennem flere år, men som man nu havde haft nødig at
overgive til andre, almindeligvis gennem salg, og dermed havde stået med en større kapital, som
man gerne så anbragt på en fordelagtig måde i ønsket om at kunne betrygge sin alderdom. At man
også havde en bolig i Danmark for eksempel i form af et sommerhus var ikke ualmindeligt og betød,
at man ofte tilbragte sommeren i Danmark og vinteren i Spanien - dog med den tilføjelse, at julen
ofte krævede, at man var hjemme i Danmark. Det er i erkendelse af disse forhold, at kirken kun er i
funktion fra 1. november til 1. april - den periode, hvor der er flest danske i Andalusien.

Jesus starter kl. 9
År senere, da præstegerningen var slut, men vi stadig tilbragte nogle vintermåneder i Montepino denne gang i 15 B, boede vi etagen over en familie, der bestod af de gamle og de unge og på et
tidspunkt yderligere et spædbarn. Vi fulgte dem nøje, kunne ikke undgå det, for selv om vi ikke
forstod deres tale, eller hvad de råbte til hinanden (for spaniere råber altid), så kunne vi ikke undgå
at følge med i, hvad der skete på terrassen under os - herunder familiens Weekend-grillarrangementer og så de uundgåelige daglige småskænderier og diskussioner.
Jesus Maria Josef
Blikkenslager
Alt i rør, cisterner og afløb
Det var, hvad der stod på siden af den nedslidte, lysegrå Citroën varevogn, som lidt slæbende
gyngede afsted med rør og værktøj til løsning af alverdens opgaver for blikkenslagere. Familien
havde et VVS-værksted og en butik nede på stranden i en kældergarage. Der åbnede man værksted
og forretning kl. 9, når Jesus med hylende bremser ankom for at tage fat på dagens arbejde. Han
arbejdede lokalt som murer eller VVS eller på anden vis, der hvor der nu var brug for ham, som der
for eksempel var hos os, dengang jeg fik boret hul i et vandrør. Den gamle passede butikken, som
altid var fuld af snakkende ”kunder”, som tilsyneladende ikke havde andet at fordrive tiden med
end at underholde eller at blive underholdt. Man lukkede mellem to og fire, og så arbejdede man
igen til kl. 7-8, eller hvad der nu var passende den dag.
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Den spanske mentalitet kontra den danske
Nu vi er ved de spanske, som man uvilkårligt kommer til at synes om. De er anderledes end de
danskere, jeg kender. Jeg - sagt med forsigtighed - opfatter danskere som stræbsomme, flittige,
omhyggelige, korrekte, påpasselige, lidt nøjeregnende, tillidsfulde, kloge, skeptiske, dog
almindeligvis med nogen sans for humor, og som nogen, der altid taler om vejret, men venlige og …
meget mere kan jo siges i den sag.
Jeg oplever spanierne anderledes.
Ikke at de ikke rummer de samme gode egenskaber, som nævnes ovenfor, men de rummer disse
kvaliteter på en anden måde. Et andet sammenhold, en anden familiestruktur. Livet glider stille
afsted - nok med problemer og sorger, glæder og festlige øjeblikke, men mens vi tramper med faste
skridt i takt gennem livet, så glider livet her i Spanien stille afsted som en flod, der søger mod havet
og stille bærer både dig og mig afsted på sine skuldre. Ikke på en sorgløs færd, men med en stille
resignation i troen på Mañana.
Jeg tillader mig at citere fra en analyse, og jeg undslår mig ikke for at gøre forfatterens ord til mine,
idet jeg klart erkender, at jeg selv godt kunne have skrevet analysen som en forlængelse af, hvad
allerede er sagt under omtalen af H. C. Andersen, og at jeg fuldt og helt deler forfatterens
synspunkter. Dog vil jeg anføre, at betegnelsen ”protestanter” for mit vedkommende ville have
dækket det evangelisk-lutherske.
En analyse bygget delvis på Marisa Rey-Henningsen. For at forstå Andersen må man først have
indsigt i den protestantiske tankegang, som har præget digterens verdenssyn. Som overbevist
protestant maler han en verden, hvor livet og menneskene er underlagt en universel retfærdighed,
der forvaltes af en dømmende, men retfærdig gud.
Denne guddommelige lov kan kun ændres ved Guds miskundhed udtrykt ved Sønnens død på korset
– og ikke ved gode gerninger og bodfærdige handlinger, sådan som det forkyndes i katolicismen.
Uden udsigt til syndsforladelsen, som gør det muligt at begynde forfra i dette liv, plages mennesket
i en protestantisk kultur som den danske af en kronisk skyldfølelse, som mere eller mindre bevidst
kommer til at gennemsyre meget af dansk litteratur.
Den protestantiske bevidsthed om at mennesket ved synden lider et i denne verden uopretteligt
tab af Guds nåde, må nødvendigvis kollidere med en spansk tankegang præget af forestillingen om,
at anger og tilgivelse giver synderen adgang til nåde og frelse.
Samtidigt er protestantisk skyldbevidsthed også i konflikt med de ældgamle, nordiske idealer om
fuldkommenhed og moralsk storhed, som kendetegnede guderne i nordisk mytologi, og som i en
eller anden form er til stede som et underliggende krav i det moderne menneskes psyke. Det er
dilemmaet mellem et dybtliggende ønske om at være fuldkommen og det at vide sig ufuldkommen,
som forekommer Andersens spanske kritiker at være “underliggende, pylret hykleri”, men som i
virkeligheden er en del af dansk mentalitet.
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Den amerikanske antropolog Pitt Rivers reflekterer i sin analyse af de sociale normer i en andalusisk
landsby over den mentalitetsforskel, der gør sig gældende mellem henholdsvis det katolske
Sydeuropa og det protestantiske Nordeuropa. Han mener, at sydlændingenes lette sind og
ubekymrede natur skyldes deres katolske livssyn, ifølge hvilket man er tilgivet i det øjeblik, man
oprigtigt angrer og bekender sin fejl.
Pitt Rivers siger, at på trods af det daglige slid udfolder spanierne så rige livsformer og viser en glæde
ved tilværelsen, der står i skarp kontrast til nordeuropæernes karakteristiske tungsind og
puritanisme, der resulterer i en evig “bæren nag” til sig selv. Den amerikanske antropolog
konkluderer, at en videnskab som psykologien nødvendigvis måtte spire frem af Nordeuropas
protestantiske muld, hvor en mangfoldighed af skyldbetyngede individer ikke kan se nogen vej ud
af tungsindet.
I Syden har man derimod bodssakramentet, der fungerer som en katarsis, der er indenfor alles
rækkevidde, og det er i denne mulighed for forløsning, at Pitt Rivers finder hemmeligheden bag det
spanske folks sociokulturelle, mentale ligevægt.
Det er denne mentale ligevægt som forstyrres hos spanske analytikere, hver gang de ser, at en
“grænseløs selvopofrelse” belønnes med “dødens befrielse” – og hver gang “den ufattelige
resignation, hvormed visse mennesker affinder sig med umenneskelige vilkår”, og oven i købet “ser
ud til at nyde deres fornedrelse, når den træder i stedet for en oprørsk, men retfærdig indignation,
som kunne sætte en stopper for uretfærdigheden.”
At en kvinde af den danske grevinde Leonora Christines rang og støbning ikke skriver i en rus af
indignation, men i stedet efterlader sig et Jammersminde, er efter spanske æresbegreber
uforståeligt, mens man i Danmark ser det som udtryk for åndsstyrke.
Persongalleriet i Martin Andersen Nexøs Ditte Menneskebarn består af lutter resignerende og
selvfornægtende mennesker, der mere eller mindre passive er vidner til de stores grusomhed og
uretfærdighed. Man kan blive ved med at citere eksempler fra dansk litteratur, som måtte
forekomme en spansk kritiker “sygelige”, men som ikke desto mindre er normale for en
protestantisk noget-for-noget-mentalitet.
I 1949 udgav jesuitten A. Garmendia de Ataola et indeks, hvori verdenslitteraturens forfattere
klassificeres og censureres. Titlen er ”God og slet læsning i lyset af katolsk dogme og moral”. Her
optræder Andersen med prædikatet “upassende”. Han er således havnet i kategorien ”for moralen
farlige forfattere”.

Vandreklubben
Vandretur den 21. november 2012
Mødested: Almuñécar
Deltagere: 25 (A: 15, B: 10) 23 til spisning
Turleder: Bente & Alex, Marie & Mads-Bjørn
Spisning: Madera i Otiva.
Salat (meget delikat), kylling eller fisk (melusa)
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Turen gik til Sierras de Tejeda en del sving oven for Otiva. Fra Almuñécar kørte man ad den gamle
Granadavej over Jete og Otiva til parkering oven for Rio Verde.
Begge ture var en frem- og tilbagetur efter frit valg. Vejret var sol, svag vind og god temperatur (11
grader celsius ved start), så turene blev gennemført i højt humør og godt tempo.
A-holdet nåede vandet i bunden af dalen ved dæmningen, og én og anden fik våde sko og måske
mere end det.
Aspirant Inger Marie Lenz var for 2. gang på tur med A-holdet. Optagelsesprøven måtte hermed
siges at være bestået, og optagelsen blev nu overladt til bestyrelsen.
Ved spisningen blev der med taler og skåler taget afsked med Bente og Alex, som forlader kysten
den 27. november - og dermed vandreklubben - for at slå sig ned permanent i Danmark. Ingen tårer
blev fældet, men de vil begge blive savnet - Alex, med sit seje tråd, og Bente, med sin aldrig svigtende
fortællekunst på B-holdet. Vi håber alle på et gensyn ved lejlighed.

Bittens alvor udtrykker sikkert den vemodighed, vi alle følte. Vi er ikke vant med at sige farvel i
klubben!
Vandreklubbens betydning ligger ud over sundhed og motion klart i det sociale samvær på selve
vandreturen såvel som ved den i vedtægterne anførte ”ydmyge spisning”. Snakken går lige godt
begge steder.
A-holdet har sat sig et mål, som skal nås på rimelig tid - ofte med en fysisk indsats af en ikke helt
ringe størrelse. Man vil gerne være sin indsats bekendt, hvilket ofte også kan ses ved, at deltagerne
foretager et tøjskifte, når man er kommet tilbage til udgangspunktet og med en vis tilfredshed kan
afføre sig en svedig skjorte og tage en frisk i bilen.
B-holdet har ikke nødig at skifte!
Det står ikke nedfældet i vedtægter for Vandreklubben, men præsten er født medlem, hvilket også
må gælde for hans/hendes ægtefælle. Vi mener også, at reglerne for gæstedeltagelse også omfatter
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præsten, hvorfor præstens gæster er velkomne efter vedtægternes ordlyd. Som det fremgår af
referatet fra vandreturen 21. november 2012, kan præsten også deltage i tilrettelæggelsen af
vandreture.

Et B-hold. Fra venstre ses Ole, Kurt, Kirsten, Bente og Marie.
Maden. Den afsluttende fællesspisning kan være af meget forskellig art alt afhængig af, hvor turen
er endt, om det er i en lille landsby oppe i bjergene, eller det er i et turistspisested nede ved kysten,
hvor man er kendt med større selskaber. Prisen er aftalt i forvejen i forbindelse med, at
planlæggerne har været turen igennem og altså også har aftalt spisningen både hvad retter og hvad
prisen angår. Efter hvad vi har erfaret igennem en kortere årrække, ligger prisen på to retter
inklusive vin og vand samt eventuelt dessert/kaffe fra 12 – 15 €. Vi har dog ved sjældne lejligheder
været nede på en pris af 10 € pr måltid, og vel egentlig følt, at vi underbetalte stedet.
God og nærende kost? Jo – kylling, gris, fisk og måske en suppe, som kan være en god overraskelse,
i modsætning til, hvad grøntsager og kartofler sjældent er. Det er uforståeligt, at grøntsager indtager
en så beskeden plads hvad tilberedningen angår i et land, som i den grad dyrker grønt til eksport.
Man kan være heldig at få en god salat til forret, eller som sagt en god tomatsuppe, men grøntsager
fører en skyggetilværelse i Spanien. Det nordafrikanske køkken, skulle man tro, havde en indflydelse
på det spanske køkken efter de mange år på den Iberiske halvø, men det er tilsyneladende ikke
tilfældet. Ej heller kan man sige, at det franske køkken er trængt over Pyrenæerne medbringende
nogle delikate sovse og andet raffineret, eller at det italienske køkken med sine gode spiser har gjort
ture over Middelhavet. Kun i behersket grad har italiensk kogekunst fundet vej til Spanien. I
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romertiden gik trafikken som bekendt den anden vej, det var dengang alle veje førte til Rom. Også
på den spanske middelhavskyst og i øvrigt hele middelhavet rundt, producerede man fiskesovsen
Garum.
Garum og liquamen. En hel lille flåde af fartøjer, drevet frem af årer, skyder ud på vandet. Med sig
har fiskerne et arsenal af net, køller og fiskekroge. Det er tid at fange fisk. Mange fisk. Scener som
denne udspillede sig stort set hver dag rundt om Middelhavet i tiden efter vor tidsregnings
begyndelse.

Garumanlæg i Almuñécar
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Man drev et sandt industrifiskeri under kyndig vejledning af en vagtsom fiskespotter – en
thynnoskopos – der kunne varsle, om fiskestimer var på vej. Når fiskerne vendte tilbage til kysten,
oversteg deres fangst langt behovet for fersk fisk på det lokale marked. Men fiskene gik ikke til
spilde. Omrejsende grossister aftog gerne resterne på markedet og fragtede dem til store
industrianlæg, som producerede den vigtigste delikatesse i det romerske imperium - fiskesovsen
Garum. Den blev fremstillet af fiskeindvolde eller hele fisk og salt i forholdet 3:1 el. 3:2. Den bedste
kvalitet blev fremstillet af frisk makrel- eller tunblod og lagret i solen i op til et år. En billigere
fiskesauce, liquamen, blev fremstillet enten ved at hælde nyt vand og mere salt på den pasta, der
blev tilbage, når første sortering var siet fra, eller den kom til at bestå af salt og hele ukurante
småfisk eller andet fiskeaffald. Den billigste kvalitet blev solgt skummende og ildelugtende, inden
gæringen var afsluttet.
Garum og liquamen spillede en meget stor rolle som smagsingrediens og billigt proteintilskud i den
antikke madlavning.

Huler
Cueva della Pileta. Hulen ligger en god halv times bilkørsel fra Ronda nær byen Benaoján. Hulen
blev opdaget i 1905 af en lokal bonde Josef Bullón, der var ude for at samle flagermusgødning. Han
fandt et hul i bjerget, hvor flagermusene fløj ind og ud. Gennem udforskning af hulen, som strækker
sig adskilligt længere ind i bjerget end de 500 meter, der i dag er tilgængeligt for besøgende, har
man fundet bemalinger på væggene og knoglerester, der synes at hidrøre fra mennesker, og som
muligvis peger mod, at hulen kan have været brugt som begravelsesplads. Endelig har man fundet
genstande, som kan betegnes som keramiske arbejder, muligvis primitive olielamper, men måske
også menneskelignende figurer.

Jacob, Marie, Kirsten ved indgangen til Cueva della Pileta

325

Inde i den tilgængelige hule og i andre underliggende huler - der er i alt 3 selvstændige
hulekomplekser - er der malerier fra 3 forskellige tidsperioder. Franske huleforskere har fundet frem
til, at man i de 3 forskellige aldre har brugt forskellige materialer for at kunne fremstille de forskellige
farver.
De ældste billeder er malet med en gul farve og er omkring 27.000-30.000 år gamle. De røde
tegninger er ca. 25.000 år gamle, mens de, der er sorte, er de yngste, hvoraf nogle er 20.000 år
gamle, mens andre ”kun” er 4000-8000 år gamle. De fleste billeder forestiller dyr såsom hjorte,
geder, heste og køer, men også en fisk findes der. Desuden er der en række stregtegninger, som er
svært vanskelige at tolke.
Et anden spor, disse tidlige mennesker har efterladt sig, finder man forskellige steder på vægge og
på huleloftet. Det er tydeligt at se, at drypstensformationerne er sværtet sorte. Det er spor efter
sod fra ildsteder, som velsagtens har været brugt til at oplyse hulen med. Nogle steder kan man se
op til flere lag sod fra forskellige tider.

Man aner indgangen til grotten, der er forsynet med en kraftig låge af jern.
Når man udstyret med en gammeldags staldlygte hine steder i foroverbøjet stilling og med vand
under sålerne troligt følger trop ind i mørket, så sker det uvægerligt, at man kommer til at spekulere
på, hvad det her er for noget. Hvorfor søgte mennesker i meget gammel tid langt ind i bjerget, og
hvad ville de? Hvem var de? Vi kender dem ikke ud over, at vi kalder dem Neandertalere eller
Cromagnonmennesker. Vi prøver at se dem i forhold til Homo Sapiens, som vi betragter som vore
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forfædre. Fra tid til anden diskuteres det, hvem af dem, der var højest og hvem, der havde de
stærkeste kæber.
Jeg skal ikke gøre mig klog på de dele, men når jeg ser på deres billeder, når jeg oplever disse tidlige
menneskers kunst, må jeg fyldes af undren og med beundring tænke om dem, at de måske ikke var
så tilbagestående, som man kunne tro. I deres kunst, som jeg ser den her på hulevæggene, ligger
spor af en intelligens, og at det er med Neandertalerne, som det altid har været med mennesket, at
denne intelligens uvilkårligt kommer frem på den ene eller den anden måde igennem tanker som
bliver til kunstnerisk udfoldelse. Op igennem menneskenes lange historie, udviklingshistorie,
fremkommer kunst på forskellig vis, men samlet set afslører kunsten en form for begavelse, som til
alle tider har været grundlaget for evnen til udvikling.

At male sig en hest på klippevæggen er at have begrebet idéen HEST. Man har set en hest, man
kender til heste af forskellig slags og natur, hurtige heste, modige heste, nysgerrige heste, farlige
heste, men når man går ind i hulen for at male en hest – måske med hjælp fra en ven, der bærer en
lampe - så er det med hestens idé i tanken, man maler sit billede.
Ikke for at fange heste eller få magt over dem i form af jagtlykke, ejheller for at gøre dem til et
religiøst symbol. Man maler hesten for at vise virkeligheden i hesten. Ikke for at vise hesten i
virkeligheden. At male almenbegrebet hest. Hesten som idé.
Ganske som det er sagt af Aristoteles (384-322), som mener, at sanserne er en nødvendig betingelse
for, at erkendelsen af tingenes væsen findes. Vore sanser er ikke vildledende, men tværtimod, de
er vejledende for os.
For eksempel betyder det, at erkendelsen af begrebet HEST begynder med, at man har set mange
heste. At man har sanset mange heste.
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Opstigning til hulen

Et billede fra La Pileta Cave
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Med dette udgangspunkt i sanserne når vi frem til generelle udsagn om tingene. Til hestens idé. At
komme fra sansning af de enkelte ting, de mange forskellige heste, til erkendelse af det almene
begreb Hest, om jeg så må sige.
Sansningen kan (hos mennesker) gemmes i erindringen. Hyppigt gentagne erfaringer af det samme
fænomen generaliseres i erindringen til almene udsagn, som atter danner grundlag for, at man kan
erkende det almene begreb HEST. Hest som idé.
For at sansningen af de mange heste skal blive til forståelsen af almenbegrebet hest, er det
nødvendigt med fornuftens medvirken. Kunstneren, der går i hulen for at male hesten, er derfor et
fornuftsvæsen, men kender ikke til filosofi, ikke desto mindre handler han derefter, når hans kunst
viser hestens idé og derved siger noget om ham som menneske. Som kunstner. Som det intelligente
væsen han er.

Kirken øst for Málaga
I slutningen af januar måned oplever vi, at naturen vågner og ser sig omkring.
Blomstrende mandeltræer på Andalusiens bjergsider med sarte lyserøde og hvide blomster, og nu,
i begyndelsen af marts, hvor solsorten synger om forår og fortæller alenlange historier om, hvor den
har været henne, og hvad den har set, står mimoserne som knaldgule pudderkvaster, mens den gule
pollen lægger sig over alt.

Mandeltræer i blomst
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Det er blevet forår, og vi skal hjem. Og når vi kommer hjem, møder vi måske solsorten igen og hører
den fortælle de samme historier endnu engang.
Og bevæger man sig op i bjergene, kan man være heldig at finde områder af en vis størrelse, hvor
orkidéerne står tæt, som var det mælkebøtter. Her er spor efter grise, som har rodet jorden op på
jagt efter rødder og alskens kravl, og lægger man vejen over Cerro Gordo, kan man være heldig at
sige goddag til en stenbuk og dens familie på vej op eller ned ad nærmest lodrette skråninger.
I denne betagende natur og i et stadigt tilbagevendende møde med kulturen forstår vi måske
samspillet mellem natur og kultur. Her møder vi en verden, som står tilbage med romerske ruiner
og mauriske rester af vandingssystemer, som fortæller om dem, der kom før os. Under en varmende
sol og med lyden af middelhavets bølger, som ruller sten.
Her midt i al den herlighed ligger Den danske Kirke øst for Málaga, der lever og virker i fem
vintermåneder fra 1. november til 1. april. Den er nu ved at pakke sammen for at tage hjem til
Danmark sammen med en overvejende del af de danskere, der bor her på Costa Tropical. Sognet
går fra Málaga over Torre del Mar og Nerja, videre langs kysten forbi Almuñecar og Mandelbjerget
og løber ud og ender i strandsandet et sted på den anden side af Motril.
Ind i landet mod nord fortaber sognet sig i vilde bjerge, der strækker sig op imod højsletten med de
uendelig mange oliventræer. Her oppe træffer vi byen Granada, og mon ikke også den hører med
til sognet? Men før vi når dertil, kommer vi til Competa og Frigiliana - nogle af de hvide byer, som
klynger sig til de grusede bjerge, der ved hvert regnskyl leverer mudder og småsten til Middelhavet.

Prædikesteder
Man låner prædikensteder hos den katolske kirke alt efter behov. Dog er der to gennemgående
steder, som lægger rum til dansk gudstjeneste. Det ene er ”Fiskerkapellet” i Almuñécar, det andet
sted er ”Lux Mundi”, et økumenisk center i byen Torre del Mar.
Centeret Lux Mundi blev oprettet i 1994, efter at jesuitten Father Raymond E. Delius i 1973 havde
oprettet et økumenisk center i Fuengirola og senere fandt, at der var behov for et tilsvarende i Torre
del Mar. I dag henhører Lux Mundi direkte under biskoppen i Málaga og drives sammen med
Jesuitterne i Andalusien, mens den daglige drift af Lux Mundi i Torre del Mar ligger i Glorias hænder,
hvor den ligger særdeles godt - en dygtig og behagelig chef, som effektivt administrerer spanske
som udenlandske grupper og kirkesamfundsaktiviteter, herunder de gudstjenester, Den Danske
Kirke øst for Málaga afholder hver fjortende lørdag kl. 13.
Efter gudstjenesten, hvor der almindeligvis har været omkring 30 kirkegængere, fortsætter man
med en fællesspisning og socialt samvær på en af kvarterets restauranter.
Der er en menighed omkring kirkelivet og de kulturelle arrangementer som foredrag og ”syng julen
ind” og eventuelt en Bazar i Lux Mundi på ganske samme vis, som tilfældet er i Almuñécar, hvor Den
Danske Klub lægger lokaler til, hvad kirken måtte finde på af arrangementer.
Kirken har begge steder et udmærket forhold til klubberne til glæde for begge parter, eller skulle
jeg sige alle fire parter.
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Til forskel fra, hvad Den Danske Alterbog måtte foreskrive, og hvordan almindelig praksis er
gældende i Folkekirken hjemme i Danmark, så er der det særlige ved en gudstjeneste i Andalusien,
at den altid begynder med, at en fra menigheden rejser sig og spørger, hvem der skal have kød, og
hvem der skal have fisk, hvorefter restaurantens tilbud præsenteres, og der foretages en optælling,
hvis resultat går videre til restauranten.
I Fiskerkapellet i Almuñécar er det en glæde, at Hanne Raffensøe med sin store administrative
erfaring og kunnen erhvervet bl.a. hos borgmesteren i Gladsaxe - og i Lux Mundi Vibeke Bekke med
sin medfødte charme og dygtighed - at de to hver sit sted tager sig specielt af denne teologisk vigtige
opgave.
Dåb. Hvis der en dag kommer en mand, man har set før, måske set flere gange til flere gudstjenester
- og denne mand kommer til én for at spørge, om han kan blive døbt, så bliver man som præst meget
glad, måske lidt stolt, ikke for at kunne frelse en synder, eller hvad tossehovederne kunne finde på
at sige om den sag, næh man glædes, fordi man har forvaltet sit pund ret, man har ikke talt forbi,
og man har ikke talt ned. Der er nogen, der har forstået, hvad man ville sige. Det har talt til ham.
Den første juleaften i Spanien havde vi meldt os til at spise julemad i klubben i Almuñécar efter
julegudstjenesten. Det var klubbens arrangement, og vi var vel en tredive stykker til and og ris og
juletræ. Over for os sad en ældre mand med en dame ved sin side. Vi kom hurtigt i snak med dem
om dit og dat. Det var nu mest manden, der sagde noget, måske også fordi manden og jeg hurtigt
fandt ud af, at vi begge holdt af at sejle, og at han engang havde haft båd. Da det gik op for ham, at
han var i selskab med en præst, måtte han – Henning Jensen hed han - fortælle, at han i begyndelsen
af krigen var ansat hos en gartner og arbejdede på Vestre Kirkegård med at grave grave til de nye
kister. Samtidig fik de så rester af gamle kister op. De blev tørret og var godt brænde i drivhusenes
fyr. Jo det var en hyggelig juleaften, og da vi skiltes ud på natten, kendte vi hinanden så godt, at jeg
i en fortrolig snak fik at vide, at han var kommunist og havde siddet i Neuengamme.
Ved siden af manden sad hans søn Hans Christian og svigerdatteren Hanne, som vi da også nikkede
til og ønskede glædelig jul. Vi fik også vekslet et par ord med dem, når det lykkedes os at afbryde
Hennings lyst til at berette om at være ung kommunist og ende i koncentrationslejr.
Lørdagen efter jul - eller var det en anden lørdag - nok om det, kom Hans Christian og Hanne i kirke
og sang med, og vi takkede for sidst og bad dem om at hilse Henning, da vi skiltes. Og næste gang
og næste gang og næste gang, der var gudstjeneste i Fiskerkapellet, sad de to med salmebogen i
hånden, og så var det, at det skete efter noget, der lignede et år, at Hans Christian efter
gudstjenesten kom hen til mig og spurgte, om jeg ville døbe ham.
Vi fik en snak over et glas, og da dagen kom, var Fiskerkapellet fyldt til sidste stol, og hvem sad på
øverste række? Det var såmænd far Henning, den gamle kommunist, der var blevet lokket i kirke.
Han måtte se, hvordan sådan noget gik for sig.
Vi mødtes senere, da han en dag sad stolt og glad i Helligåndshuset på Strøget og signerede bogen
om Henning Jensen, Neuengamme-fangen. Bogen hed: ”Livet skal leves”. Og det er jo så sandt, som
det er sagt.
Maro Kirke. Et meget populært prædikested er den lille charmerende Maro kirke, som ligger ved
havet i et sving, hvor husene følger kysten, og hvor der neden for byen gives plads for små marker
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med grøntsager, der vandes med kildevand, som strømmer ned fra bakkerne bag byen. Meget
passende ligger der en bar på selve kirkepladsen, hvilket endnu engang understreger den nære
tilknytning, der er mellem det åndelige og det spirituelle.
Som vanligt havde kirken intet orgel, hvad der er ganske almindeligt i spanske landsbykirker. Vi
medbragte selv et elektronisk orgel, som er en udmærket erstatning. Hvis ikke, som det hændte
engang, at vi til stor overraskelse for alle fik besøg af en meget dynamisk svensk organist, som med
guitar i hånd optrådte med fællessang, som han ville lære os, som var vi en lokal afdeling af
Pinsebevægelsen. Forbavselsen var nok lige så stor blandt de fremmødte, som skuffelsen var ved at
blive forment adgang til salmebogen.

Gudstjeneste i Maro Kirke

Organister
Organistproblemet gav anledning til mange spekulationer.
I Fiskerkapellet blev kirkens elektronorgel igennem flere år betjent af Kirsten Beck, som spillede
salmerne i enkle udsættelser og som indrammede gudstjenesten med et præludium såvel som et
postludium, som vi kunne nikke genkendende til de fleste lørdage, hvor Kirsten spillede for os.
Kirsten skal roses for sin indsats. Som hun sad der på sin medbragte pude og ledte os igennem
salmesangen, var hun en hjælp og støtte for højmessens alvor og stil.
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Desværre manglede den musikalske del af gudstjenesten i Lux Mundi enhver respekt og kvalitet.
Kirken var i besiddelse af en række CD-indspilninger af salmer - nogle, ikke alle. De var spillet på et
klaver i et for hurtigt tempo, og respekterede ikke de af sangmæssige grunde nødvendige pauser
imellem versene og de enkelte strofer. Dertil kom, at annonceringen af salmenumrene, før klaveret
tog fat, var numrene fra den forrige salmebog, hvilket var med til at skabe forvirring, når jeg havde
sagt ét, og klaverspilleren sagde noget andet. Det resulterede i en meget uskøn salmesang og en
underlig forvirret gudstjeneste i og med, at det var mig, der måtte løbe til og fra den laptop, hvorpå
jeg havde overspillet salmerne samt præludium og postludium. Kunne jeg nu finde melodien? Ramte
jeg rigtigt? Eller måtte vi tage en anden salme? Jeg afskyede denne rolle som studievært og fandt,
at den ødelagde gudstjenesten - i hvert fald for mig.
En dag var vi inviteret til tre gange halvfjerdsårs fødselsdag på Stevns i Store Heddinge. Det var min
søster Bente og hendes mand provst Simon og organist Birte, som havde slået sig sammen og rejst
et telt og indbudt mange glade mennesker, der nu sad bænket i stærk blæst under en blafrende
teltdug.
Min borddame, som jeg ikke kendte, men som jeg godt vidste hvem var, hed Inger Marie Lenz og
havde været organist i kirken i Store Heddinge, men hun havde også i en årrække været organist i
Marmorkirken i København og havde fungeret som repetitør og spillet med diverse orkestre,
Radioens symfoniorkester inklusive. Hun havde for nogen tid siden mistet sin mand, den velkendte
musikanmelder Hansgeorg Lenz, der med jævne mellemrum lod sin karakteristiske røst høre i
Danmarks Radio og ofte fik bragt skarpe anmeldelser i avisen ”Information”.
Inger Marie boede i Kerteminde, hvor hun havde lejet en bolig, men ellers ikke havde nogen planer
for fremtiden. Teaterinstruktøren Daniel Bohr, som oprindelig kom fra Chile, og som var
spansktalende, havde hun fået en kontakt til. Han havde gjort sit til, at hun igen var kommet i gang
med musikken, bl.a. ved at hun leverede underlægningsmusikken til elevernes afgangseksamen på
Musical-akademiet i Fredericia. Desuden badede de sammen med Bohrs ven Christian hver morgen
på Måle strand kl. 9. Bagefter drak de varm te og spiste rugbrødsmadder med honning.
For Inger Marie var det en stor hjælp til at komme tilbage til livet.
Jeg lyttede og tænkte, og så sagde jeg: ”Jeg er præst for en dansk menighed i Spanien, i Andalusien,
og jeg mangler en organist. Hvis nu jeg skaffer dig noget at bo i, kunne du så ikke tænke dig at
komme ned og spille til nogle gudstjenester i vinter?”
Hun svarede mig ikke, men mumlede noget, jeg ikke forstod, hvorpå hun tog sin taske og et tørklæde
af en slags, rejste sig fra stolen, nikkede til mig og gik uden for teltet. Nåh ja, det var jo en chance,
men det kunne jeg nok droppe. Det havde ellers været skønt at slippe for de der CD-rædsler. Hun
skulle være en dygtig orgelspiller, Inger Marie. Jeg tror, jeg engang har været til Højmesse hos
Simon. Det var lidt langsomt, det salmespil, men godt med de rigtige pauser. Det skal ikke høvle
afsted, men dog have en puls. Salmespil er en kunst for sig. Det er slemme ting, man kan komme ud
for. Der var engang en mand, som kunne spille orgel. Han var til tider vikar for organisten i Sct.
Andreas Kirke, og det gik stærkt. Han tog versene næsten ude ophold og sprang fra linje til linje som
en rapper. Jeg kaldt ham Tin Tin, for sådan må han have spillet. Jeg omtalte ham som sådan til en
fest af en slags, kaldte ham Tin Tin, men uden at hans identitet blev afsløret. Ikke desto mindre var
der adskillige, der i løbet af aftenen kom til mig og sagde, at det var sandt, sådan spillede Tin Tin.
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Inger Marie var gået uden for teltet for at trække lidt frisk luft og for at ringe til Daniel og spørge om
stederne i Spanien. Han sagde omgående: ”Afsted, afsted. Det er et af de smukkeste områder i
Spanien.” Nu gjaldt det bare om ikke at blive alt for ivrig og måske blive vraget. Daniel blev ved med
at presse på. Skriv nu, har du skrevet? Skriv nu.
Hun havde også talt med Marie, der var ude for at ryge, og hun havde fortalt hende, at jeg havde
prøvet at lokke hende til Spanien. Marie syntes, det var en god idé, så Inger Marie kom tilbage til
bordet og satte sig ned. Jeg fik hendes mailadresse, hvorefter tingene heldigvis udviklede sig. Efter
nogen tid fik vi lejet en lille lejlighed i La Herradura i nærheden af, hvor vi boede, og salmerne på CD
blev gemt bort i et skab. Glæden ved den nye musikalske gudstjeneste var stor, og typisk var det, at
når postludiet var færdigt, blev kirkegængerne siddende i håb om, at noget mere ville følge på. Vi
var alle glade for, at der igen var musik i gaden, og Inger Marie købte sig et stort flot el.-orgel med
pedal, som hun tog med i bilen ned igennem Europa, og som Jacob Fredelund hjalp med at få sat
sammen og forbundet, så organisten kunne spille med hænder såvel som med fødder. Det kan
dygtige organister nemlig.
Inger Marie spiller ved kirkens årsmøde:

En dag mødte jeg en mand på trappen til Klubben i Almuñécar. Han præsenterede sig som Bent
Ravn og spurgte, om det var her, der skulle være foredrag, hvilket jeg kunne bekræfte, eftersom det
var mig, der i en række foredrag skulle sige noget om de store religioner, uden at jeg i dag kan huske
hvilken religion, der var på programmet just denne dag. Bent Ravn viste i den kommende tid
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interesse både for klubben og dens arbejde og for kirken og dens fællesskab. Jeg tror, det netop var
i klubben, at de en dag kom til at sidde over for hinanden, en dag hvor der var noget i luften, som
blev afgørende for Bent i det videre forløb i kirke og klub. Han så at sige løb efter hende. Hvor hun
var, der kunne man være sikker på, at han også var - der eller i nærheden.
Bent var et meget musisk menneske og udfoldede sig gerne i billedkunstens gemakker. Jeg mener
at vide, at han havde arbejdet lidt med billedhuggerfaget i en Rudolf Steiner-uddannelse i Tyskland,
og at den havde givet ham et grundlag for et pædagogisk virke, som han sikkert har mestret med sit
vindende væsen og engagement. Teaterverdenen havde også hans interesse, og der var ingen tvivl
om talentet. Det var klart for enhver, at der stak lidt af en skuespiller i ham. Man kunne se det, når
han med blød hat og let genkendelig stemmeføring gjorde Poul Dissing kunsten efter og fik serveret
Ninas kaffe, inden den blev kold. Håndbold havde hans interesse, og han drog gerne ud i verden til
fremmede byer for at se kampe blive kæmpet. Selv var han en ivrig petanque-kæmper, hvor han på
et så godt som tysk hold forsvarede de danske farver og vist nok gjorde det med manér.

Bryllup
Tiden gik, og mange tænkte: Hvordan ender det? Eller også hviskede man indbyrdes fortroligt
interesseret og nysgerrigt, når man så dem sammen. Mon ikke det ender med et bryllup? Han er
vist glad for hende, og hun ser faktisk også glad ud. Hvornår skal vi tro, det bliver, til februar måske,
skal vi vædde?
Nu er det sådan, at danske præster har en vielsesret inden for landets grænser og derfor kan
foretage indgåelse af et juridisk fuldt gyldigt ægteskab, når der først fra kommunen foreligger en
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prøvelsesattest, som siger, at ingen af parterne er gift i forvejen, og at eventuelle arveforhold som
uskiftet bo er afklaret med mere. I udlandet har en dansk præst ikke nogen vielsesret, hvorfor det
offentlige skal foretage den juriske vielse, almindeligvis på rådhuset, hvorefter præsten kan komme
ind i billedet med en kirkelig velsignelse.
Skæbnen eller om det var Vor Herre eller hvem det ellers kunne være, det tør jeg ikke udtale mig
om, men at det var bestemt hist oppe, at Bent skulle møde Inger Marie, og at de var bestemt for
hinanden, derom var der ingen tvivl i hans sind. Det var derfor heller ikke nogen overraskelse for os,
at der blev budt til Bryllup.
Ingen blev udelukket, alle var velkomne i kirken som til middagen, hvor man selv betalte sin mad,
men så heller ikke skulle komme med nogen bryllupsgaver. Ikke alle kom, men vi var mange både
her og der, og fest blev der. Bents barnebarn Lili sang som en engel, og Per fra Stevns lod sin røst
høre ganske som Bente, Birte og Simon. Alle lod de brudeparret hylde med sang. Andre holdt tale
endog på tysk, og andre igen talte i munden på hinanden. Jo det var en fest.
Nu kom der lykkelige dage, og Bent begyndte at se sig om efter et sted at bo - et hus, en grund på
bjerget eller nede ved floden eller oppe ved skoven, mange overvejelser, ufremkommeligt og lige
til.
Det førte til megen snak, og Inger Marie tænkte og spurgte og foreslog og nikkede ja og nej og endnu
engang lad os nu se. Og tiden gik.
Rejser frem og tilbage mellem Danmark og Spanien. Huse forskellige steder i Danmark skulle passes
- Ærø og Jylland og måske flere steder - men Spanien trak, og vi havde glæde af deres selskab både
her og der. Bent var en dygtig håndværker, det så man straks, han tog fat på moderniseringen af det
hus, de havde bestemt sig for, og i Kallehave opstod et hus, der bød sig til, det var praktisk indrettet,
havde god beliggenhed og en herlig udsigt.
En dag havde Bent det ikke så godt og gik til den tyske læge i Almuñécar. Han undersøgte og skrev
recepter og lyttede og gjorde overvejelser og tog blodprøver og sagde: ”Kom igen om nogen tid, så
ser vi.” Og Bent kom igen, for han havde brug for lægens hjælp, hvad det så var, der plagede ham.
Vi blev urolige, men man slår det hen, alligevel kunne vi ikke slippe bekymringen og slet ikke, da vi
efter nogen tid måtte besøge Bent på hospitalet i Motril.
Hvordan de til syvende og sidst kom hjem til Danmark, husker jeg ikke, men jeg mener, at mange
forslag var i spil, og til sidst lykkedes det, hjem kom de, Inger Marie som tog en stor tørn og Bent
som tappert holdt ud til de sad i deres nye hus i Kallehave, som skulle være huset, hvor kærligheden
bor, men som til sidst blev stedet hvor ”sorrig og glæde de vandre til hobe”.
Sådan gik det. Vi måtte til sidst sige farvel til Bent, manden jeg havde mødt på trappen til Den Danske
Klub i Almuñécar, og som var blevet til et bekendtskab, jeg satte pris på og respekterede for alle de
kvaliteter, der lå gemt i han krøllede hoved.
Man skaffede sig en anden organist, for det er svært at undvære musikken i højmessen. Salmebogen
er halvdelen, og nogen vil måske sige mere end halvdelen af lovsangen, men Koralbogen er den
anden del, og så kan man efter temperament vælge, hvor stor en del, den udgør.
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Organister endnu engang
Jeg har kendt nogle stykker og heriblandt min far, som jeg anså for en god orgelspiller, men som jeg
ofte havde lidt uoverensstemmelser med, eftersom jeg ikke brugte min tid rigtigt, eller som han ofte
sagde til mig ”Du spiller dine kort dårligt!” Og det var der nok en del sandt i. Ukoncentreret, doven,
overfladisk, lad os stoppe her. Forventningerne var ikke store. Egentlige skænderier var få, vi
omgikkes med en vis forsigtighed, på et rimeligt neutralt plan. Og så alligevel, en episode husker jeg
tydeligt, hvor min anerkendelse af den gamle blev til stolthed over, at han var min far.
Det var i Johanneskirken på Sankt Hans torv på Nørrebro, hvor et herrekor havde besøg af et tysk
herrekor, som man havde besøgt i Tyskland tidligere. Vi er i begyndelsen af 1950erne, og man havde
med et vist besvær fået arrangeret en koncert for de to mandskor, som skulle finde sted den sidste
eftermiddag, inden tyskerne skulle rejse trætte hjem. Af programmet fremgik det, at først sang det
ene kor og så det andet kor og så den ene kor og så det andet kor, og hen mod slutningen skulle der
komme en solist, jeg husker ikke nærmere, men mener, det var en instrumentalist, en cellist måske,
men vedkommende udeblev. Man manglede et eller andet at fylde i hullet, og formanden spurgte
far, om ikke han kunne demonstrere kirkens orgel.
Jeg tror, far havde en anelse om, at der kunne opstå problemer med det lidt hastigt sammensatte
program og den foregående aftens gemütlichkeit, så han havde taget en node med. Vi gik altså på
opfordring op til orglet, far som skulle spille, og så mig, fordi jeg var vant til at registrere og vende
blad.
Det var César Francks a mol koral nr. 3, tror jeg den hedder. Lidt poetisk i forløbet, men med en
voldsom flot afslutning.
Bagefter var der stor stilhed, og da vi kom ned i kirken, rejste man sig op fra stolene og klappede,
mens vi vandrede op ad kirkegulvet, jeg bagved med noden under armen.
Man var imponeret, og det var jeg også og ret stolt.
Jeg havde i flere år stor glæde ved at synge i kirkekor hos Erik Artved i Kapernaumskirken på
Nørrebro, eller som vi kaldte den Kaper-naum.
I Sct. Andreas Kirke havde vi et efter min opfattelse glimrende orgel på 40 stemmer. Det var i sin tid
disponeret af Finn Viderø til afløsning af et gammelt pneumatisk/elektrisk orgel. Viderøs orgel var
selvfølgelig ikke skabt til romantisk orgelmusik, men holdt sig helst til barokken.
Vi havde otte korsangere, musikstuderende de fleste. Det kom der desværre ikke meget ud af
bortset fra, at vi hver jul opførte Hartmanns juleliturgi til stor fornøjelse - i hvert fald for mig.
Derudover havde organisten ingen interesse for nogen opførelsespraksis. Hans embede var i for høj
grad et bijob.
Med andre musikinteresserede personer, delvis professionelle sangere, fik vi arrangeret en
opførelse af Rossinis Petite Messe Solennelle, hvor jeg havde den fornøjelse at lægge hus til.
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Til kirker hører der præster
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Følgende præster kan nævnes, men billede mangler, vedrørende perioden frem til 2019, hvor man
kunne holde 40-års jubilæum med gudstjeneste og festmiddag, men uden telegrammer.
Kresten Christensen
Mads-Bjørn Jørgensen
Mogens Jeppesen
J. Christian Madsen
Annalise Bager

2008-2010
2010-2014
2015-2016
2016-2018
2018

Syng julen ind
Dengang præsten lavede gløgg. En begivenhed står særlig stærkt i min erindring, når talen falder på
”Syng julen ind”. Det var i den danske klub i Almuñécar, hvor jeg havde påtaget mig at stå for at
blande gløggen og få den varmet med samt rosiner og mandler, som havde ligget i brandy natten
over.
Jeg havde fået sagerne hældt op i en stor gryde ude i klubbens køkken og sat den på lavt blus, mens
jeg førte lidt julesnak med gæsterne, der langsom indfandt sig med nissehuer og forventninger om
en hyggelig eftermiddag i venners lag. En af klubbens og kirkens venner, en nestor på stedet,
velrenommeret og med stor autoritet, og hans partner - behøver jeg at nævne navne på både hende
og ham, nej vel? - kom med en temmelig stor brun papkasse og satte den på køkkenbordet og sagde
”Vær så god”.
Jeg var optaget af snak, uopmærksom og uden tanke for, hvad der var i kassen, hvilket andre
benyttede sig af - ingen nævnt ingen glemt - til at tømme kassens indhold ned i min gløgg. Ikke at
den tog skade af det, næh den blev blot en smule stærkere, end jeg havde planlagt, men gjort
gerning står som bekendt ikke til at ændre, jeg kunne jo ikke komme vand i. De halvfyldte flasker fra
papkassen, spørg mig ikke hvor mange, jeg så dem jo først, da de tomme, var rester fra barskabet
hos den glade giver. Det blev en fornøjelig eftermiddag, som sent glemmes: Dengang præsten
lavede gløgg.
Og så var der bal bagefter. Det var en årlig begivenhed over en årrække, at Kirken arrangerede
Jazzkoncert med efterfølgende middagsspisning og bal, ikke til den lyse morgen, men til henad
klokken ti.
Jeg tror, koncerten oprindelig var kommet i stand, fordi ambassadør Christopher Bo Bramsen, der
havde en fortid som ambassadør i Spanien, havde hus i nærheden af Maro. Sammen med en fætter
havde han dannet en lille gruppe med klaver, slagtøj, bas og klarinet. De spillede en slags traditionel
jazz, og senere efter spisningen optrådte de med musik til dans med Bramsen på klarinet. Egentlig
var der tale om to arrangementer, idet vi var gået sammen med Margrethekirken i Fuengirola, så vi
holdt jazzaften den ene dag, og de havde et arrangement aftenen efter, hvorefter vi delte udgifter
og indtægter, som vi var brødre til.
Koncerten, som var velbesøgt, fandt sted i restauranten ved hulerne i Nerja i det store hjørnelokale,
som havde plads til både tribune, dansegulv og bordopstilling.
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Gerd Scheinemann spiller til ”Syng julen ind”. Bagerst står Leif og taler med Kirsten. Til højre står
Karl og Marie, Gerds børnebørn. Arrangementet finder sted i Klubbens lokaler i Almuñécar. Samme
arrangement fandt sted i Lux Mundi. Gløgg og æbleskiver, sang og historie.
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Jeg mener at kunne huske, at Magrethekirken lagde trommesæt til begivenheden, hvorfra det så
kom, at Margrethekirken var i besiddelse af et sådant udstyr? Men der var mange skjulte kræfter i
den kirke, fandt man ud af hen ad vejen. Jeg havde et par højmesser dér, men kunne ikke stå mål
med den vikarpræst, der passede sognet. Mit forråd af egnede vittigheder var hurtigt udtømt.
Efter Bo Bramsens død fik man kontakt til en anden gruppe, som søgte at videreføre traditionen.
Om den stadig lever skal være usagt, men populær var den. Jeg tror at vores ”bal bagefter” trak
godt. Så vidt jeg ved, holdt man hos ”Margrethe” koncerten i selve kirken, hvilket vil sige uden dans
imellem bænkeraderne.

El Acebuchal
Vi kalder stedet ”De dødes by”, og det er stedet, hvor man kan købe krukker, men det har sin helt
egen historie. Her kommer først lidt om stedet, hvor man kan spise vor mors hjemmelavede mad.
Langt væk hjemmefra ude i bjergene.
Det er et yndet udflugtsmål, som har et og andet at byde på, hvad angår en oplevelse i sig selv, og
yderligere har en historie at fortælle, og så er der det med krukkerne!
Historie. Acebuchal, hvis navn kommer fra det arabiske ord for "oliven", "acebuche”, blev grundlagt
engang i 1700-tallet. Landsbyen, for det kan vi godt kalde den, lå på El Camino Real, den kongelige
vej, som forbandt Granada oppe i landet med Nerja nede ved kysten. Acebuchal nød godt af denne
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beliggenhed eller rettere sagt af de forbidragende muldyrkaravaner, der transporterede varer
mellem kysten og Granada, og hvis der var brug for det fra Granada og ned til kysten.
Ud over at tilbyde transport med muldyr ernærede beboerne sig ved landbrug, især
olivenproduktion og husdyrhold, og i 1940-erne fik en stor del af landsbyen, der den gang talte ca.
150 beboere, forøget deres udkomme ved kalkbrænding i slugten nedenfor landsbyen.
Under den spanske borgerkrig (1936-1939) indtog Francos tropper i 1937 den nærliggende by
Frigiliana, som var en af de mange "røde" (republikanske) byer i Andalusien. Her for fascisterne
hårdt frem, og enhver, der blev mistænkt for at være på republikkens side, blev straffet på det
grusomste. Der blev indført et sandt terrorregime, og mange var nødt til at flygte op i bjergene, hvor
de tog ophold i en hule på El Cisne, ca. 8 km fra Acebuchal, der her i deres skjul blev det eneste sted,
de kunne skaffe sig proviant.
Acebuchal kom til at ligge lige i skudlinjen mellem hæren og oprørerne, og Guardian Civil havde
sikkert en berettiget mistanke om, at beboerne hjalp "de røde" eller "republikanerne", som de også
blev kaldt. Francos tropper kom tit på kontrolbesøg, og Acebuchal befandt sig snart som en lus
mellem to negle midt i den guerillakrig, der udspandt sig over store dele af Spanien. Gennem 1940erne forlod mange landsbybeboere Acebuchal og flyttede til Frigiliana eller Cómpeta, og i 1948 fik
de sidste 150-200 beboere ordre på at forlade Acebuchal og opgive deres hjem, ejendele og
husdyrhold.
Franco frygtede, at et nyt oprør kunne blusse op med udgangspunkt i den strategisk beliggende
landsby, og hans soldater for hårdt frem, så i de følgende 50 år sygnede Acebuchal hen, og blev af
de lokale i området benævnt "Den fortabte landsby" eller "Spøgelsesbyen", "Pueblo el Fantasmas".
I 1998, 50 år efter at landsbyen var blevet forladt, begyndte der at ske noget. En af de mange
indbyggere i området, som havde måttet lade livet, var Antonio med tilnavnet "El Zumbo",
"brummeren". Hans søn Antonio García Sánchez, som altså bar faderens navn, var flyttet ind hos sin
bedstemor, der drev en kro i nabolandsbyen. Antonio, den unge søn af El Zumbo, blev siden gift
med den unge pige Virtudes, der som barn ofte havde besøgt Acebuchal sammen med sin far.
Det unge par, Antonio og Virtudes, delte en drøm om at genopbygge den forladte landsby. De
skaffede sig fotos, ofte med assistance fra gamle mennesker fra landsbyen. Derefter begyndte de at
opkøbe forladte huse af deres ejere, som ikke længere var interesserede i dem, og til sidst ejede de
seks huse i landsbyen. De gik nu i gang med det store arbejde at genopbygge de forfaldne bygninger,
men først skulle der indlægges elektricitet og vand. Staten afslog at bidrage til finansieringen, men
år efter år blev ruin efter ruin omskabt til beboelige huse i den oprindelige, autentiske stil genopført
af Antonio og hans familie.
Og familiens eksempel smittede, og flere af de oprindelige familier vendte tilbage, så det i dag er
samtlige 36 huse i landsbyen, der er renoveret i den oprindelige stil.
Byens lille kapel blev også istandsat, ligesom veje og stier blev bragt i stand. Byen blev genindviet
den 25. juni 2005 ved en gudstjeneste i kapellet La Capilla de San Antonio, der er viet til Jomfru
Maria og San Anton, den hellige Antonius, som er en helgen, der beskytter dyr, især grise. I dag
anvendes kapellet til bryllupper eller til fejring af en af de lokale fester.
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I dag bor en halv snes mennesker fast i landsbyen; de fleste af husene fungerer som sommerboliger,
og mange udlejes til turister.
En tur til ”De dødes by”. Man kommer dertil ved at køre op fra kysten op forbi den hvide by
Frigiliana, som ud over at have lagt kirke til flere af vores gudstjenester nok er et besøg værd. Man
fortsætter fra Frigiliana opover ad vejen - der er kun den ene - og følger skiltningen, som ikke er
storslået, men dog findes i form af små træskilte, der bestræber sig på at vise én vej til El Acebuchal.
Og selv om vejen bliver dårligere og dårligere, så fortsætter man ufortrødent og håber på ikke at
møde modkørende trafik. Man kommer forbi enkelte huse, for her bor der mennesker, der har en
storslået udsigt ud over bjergene og de dybe kløfter, som man med alvor fornemmer ligger som
afgrunde på den ene side af vejen. Og så pludselig efter et sving ser man El Acebuchal på den anden
side af dalen.
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Der ligger den, ”De dødes by”! Der er endnu et stykke vej at køre, men er man først fremme og har
fået parkeret ved Kapellet, er der koldt øl og svalende vin i karaflerne. Er man sulten, står der borde
dækket med ternede duge, og i køkkenet regerer husets frue med potter og pander og en enkelt
køkkenpige. Mens man venter på, at toilettet skal blive ledigt, kan man fornøje sig med at studere
de mange fotografier, der hænger pænt indrammede på væggene i skænkestuen.
Billeder, der fortæller om livet på stedet i forne dage, hvor livet var hårdt og farefuldt, og Francos
fascistiske tropper pludselig kunne finde på at vise sig og skabe død og ødelæggelse i den lille
landsby.
Men nu er vi kommet frem, og vi lader hvilen falde på os og lader os underholde ved at iagttage,
hvad der passerer, som sad vi på en af boulevarderne i Paris og røg cigar. Man oplever folk til fods
og folk til hest og måske et lille æsel. I stigende grad finder folk på vandring vej til stedet eller de
kommer kørende og parkerer deres bil nede ved kapellet for at lade ”De dødes by” være
udgangspunkt for en vandring i egnen omkring krofatter og kromutters charmerende landevejskro
med samt Antonius’ udsalg af krukker med meget mere.
Jeg foretrækker stedets tyrehaler, der svømmer i tyk sovs - med samt lidt gemyse og et stykke
hjemmebagt brød af husets egen slags.

”De dødes by”
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Jørgen Knudsen og Mads-Bjørn med en kold øl.

Krukker
Men jeg kan vel lige så godt gå til bekendelse - i hvert fald hvad angår krukker. Da først Antonius
fik åbnet sin gesjæft og vist alle herlighederne frem, blev jeg grådig! Ja det udtryk brugte Marie.
Jeg blev grådig, sagde hun. Grådig!
Udtrykket, der slet ikke rammer mit forhold til krukker, skulle dække over, mente hun, at hver
gang jeg kom til Acebuchal, måtte jeg nødvendigvis købe en krukke, mindst én krukke. Som om
jeg ikke allerede havde nok hjemme på hylden.
Det gik almindeligvis som følger. Vi fik øjenkontakt, Antonius og jeg, og straks gik han ned til døren
ind til sit lille gemme og satte nøglen i låsen. Det gav et klik, da han drejede den gamle messingnøgle
så meget, der nu skulle til, for at låsen slog fra, men det medførte altså en lille lyd, som mit øre
kendte og forstod. Og så var fælden smækket i. Uanset hvor åben døren stod, og jeg bare kunne gå,
så var jeg fanget. Antonius satte sig ned på en skammel og pegede med en langsom, doven
håndbevægelse på hylderne med herlighederne, mens han med den anden hånd greb om en flaske,
der med sit mørke, ubestemmelige indhold lignede og også smagte som en frugtlikør. Vi skulle da
have en lille en, det lå ligesom i luften, han og denne krukketurist.
Og det blev til flere, end hvad der står på det lille bord, for det var i begyndelsen af vore dage i
Spanien, jeg fik købt, hvad I ser.
Hvad vil du dog med al det der gamle ragelse? Hvordan vil du få det hjem?
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Krukker med mere hos Antonius
Andre loppefund. Men det skulle blive meget værre, for der kom flere krukker og potter til og andet
af samme slags. Der var marked hver fredag i Almuñécar med fortrinsvis tøj og husgeråd af forskellig
slags, men almindeligvis ikke af nogen særlig interesse for en krukkesamler. Ikke desto mindre
lykkedes det mig at gøre forskellige fund, vil jeg kalde det, og alt taget i betragtning til en rimelig
pris.
En farvet person, det må man godt sige, mener jeg, havde en markedsdag, hvor vi havde rejst os fra
stolene i baren overfor indgangen til markedet, stillet et bord op i udkanten af markedspladsen, som
om han i påkommende tilfælde kunne have brug for en hurtig forsvinden. Hvem ved?
På bordet lå nogle afrikanske træfigurer og en skåret skål, og så vidt jeg husker nogle andre
ubestemmelige ting, som ikke fangede min interesse, men som jeg nok burde ha’ undersøgt
nærmere. Det gjorde jeg ikke, fordi der midt på bordet lå et fad som tiltrak sig al opmærksomhed,
Manden, som, hvad både beklædning og hår angik, måtte være afrikaner, indså straks, at jeg var
interesseret, og helt uopfordret løftede han fadet fra bordet og rakte det frem mod mig, som ville
han forære mig det.
Prisen husker jeg ikke, og mindes ikke nogen diskussion desangående, jeg var bare glad for mit køb
og glædede mig blot til at præsentere Marie for en tidlig Picasso, for fransk var det og måtte det
være, og det blev jeg da også senere støttet i af Ingegjerd, sådan noget har hun nemlig forstand på.
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Her sidder manden med sin Picasso

Fad brugt til at male korn i med en sten.
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Det blev ikke ved picassoen, for en anden fredag eller måske en søndag ved det marked, som var et
slags loppemarked, skete det, at dårligt havde jeg krydset den stærkt befærdede kørebane og var
sluppet ind på fortovet og kommet igennem den gruppe højttalende spanske koner, der stod oven
for den lille trappe og fyldte, da jeg lidt til højre fik øje på en mand, som havde lagt et tæppe ud på
gruset. Han lignede ikke en af de sædvanlige handlende, dertil var hans vareudbud for beskedent,
og han så forkert ud, som han stod der og vogtede på sin skat. Den bestod af en halv snes skåle og
tallerkener, nydelige ting spredt ud på tæppet, men der var ikke noget, der talte til mig.
Og alligevel, for midt i det hele stod, ikke lå, men stod et dybt fad af en mærkelig slags, som jeg
aldrig havde set før. Fadet var forsynet med glasur for oven og i bunden, men der var et stykke af
fadet, ligesom et bånd, der var uglaseret imellem den øvre del og bunden af fadet.
Efterhånden som jeg havde studeret fadet og fik talt med andre om, hvorfor der var en bane uden
glasur, gik det op for mig, at fadet var beregnet til at male korn og andet i med hjælp fra en rund
sten eller en lille kanonkugle, som man kørte rundt i fadet ved at foretage en roterende bevægelse.
Hvordan vil du få det hjem? lød spørgsmålet straks. Jeg tager det på maven, det skal nok gå, og det
gjorde det. 30 € og det var mit.
Jeg betalte, hvad han forlangte og fik en pose at bære det hjem i. Nu indtager det en hædersplads
på spisebordet i ”Stumpely” fyldt med alverdens ting, som lige så godt kunne ligge alle andre steder,
men som altså af uransagelige grunde er havnet her og fuldstændigt skjuler fadet og dets særpræg.
Lad det blive ved det, der er vist og omtalt her, skønt mere kunne både vises og nævnes.
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Loppemarkeder og lignende folkelige handelsstationer er ”museer”, hvor du finder dagliglivet og
det simple liv beskrevet helt ned til den fattigste del af samfundet, mens du på det rigtige museum
ser det, der er udvalgt af den professionelle kurator.
Og krukkerne hos Antonius, hvor kom de fra? Forstod jeg ham ret, så havde Antonius igennem årene
gravet dem frem fra ruinerne af de sammenstyrtede køkkener i husene i ”De dødes by”.

”Vejen ad hvilken”
Men vi må videre og tager grusvejen. Alternativet er at tage samme vej tilbage til Frigilliana og derfra
ned til kysten, men da vejen fortsætter, fortsætter vi også.
Efterhånden som vi kommer længere frem, ligger vejen som en hylde med bjergvæggen til højre og
halvfjerds meters afgrund til venstre. Man siger, at følger man vejen, kommer man til Cómpeta, så
vi følger vejen, men ved ikke, om vi vil til Cómpeta. Efter en halv snes kilometer eller mindre går
vejen nedad, og vi ånder lettet op efter en bjergtur med tilbageholdt åndedræt.
Vi beroliges nu ved synet af fyrretræerne på begge sider af vejen. De synes at fortælle, at vi er uden
for fare. Men forude, der hvor vejen ender, aner vi en flod med en rivende strøm.
Nu var vi lige sluppet godt fra en nervepirrende bjergtur, skulle vi nu lade os standse af en flod for
at vende om og køre samme vej tilbage?

349

Vi standser bilen og står ud for at strække benene og for at få et begreb om, hvor vi er henne.
Igen konstaterer vi, at alt er grus. Vejen er grus. Bjerget, vi har kørt på, er grus. Flere steder kan vi
ved selvsyn konstatere, at Andalusien er hævet havbund. Alt synes at være grus og ler, der er skudt
i vejret engang, hvem ved hvornår. Middelhavet og dets omgivelser er en forunderlig historie om en
sø, som løb tør og lå som et stort udtørret landskab, som især bestod af store saltforekomster, indtil
Atlanterhavet brød igennem ved Gibraltar og i løbet af - skal vi for at være præcise sige hundrede
år - fyldte det, vi kalder middelhavet, op. Forskellige bevægelser imellem jordskorper og diverse
vulkanske aktiviteter har gjort, at det omliggende landområde, herunder Andalusien, er skabt af,
hvad vi angiver som hævet havbund, der består af kalk, sand og ler, og som ved opfoldningen
omdannes til marmor, sandsten og skifer. At bjergene i Andalusien består af disse lette materialer
afsløres, når i ser på de kullede bjerge, som præger landskabet. Her er ikke tale om spidse bjerge,
som dem vi finder til eksempel i Alperne eller i Norge.
Tilbage i bilen speeder chaufføren pludselig op og kører bilen ud i floden og op på den anden bred
og smiler bredt efter denne voldsomme kamp med elementerne. Vi kører ikke til Cómpeta, men
drejer til venstre ned mod Nerja. Det kan være vanskeligt at forstille sig, når man står i Nerja på
Balcon Europa, at forstå at det hav, man har foran sig, og som til tider rejser sig i al sin magt og
vælde og som sine steder siges at være firetusinde meter dybt, at det vil kunne løbe tørt, men det
er ikke desto mindre sandheden om Middelhavet. Hvis ikke det konstant får tilført vand fra
Atlanterhavet gennem strædet ved Gibraltar, vil det ad åre blive til et stort ørkenagtigt landskab
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bestående af saltformationer. Hvad Middelhavet modtager af vand fra de floder, der ender deres
løb i Middelhavet med samt det regnvand, som bliver tilført løbende, den vandmængde vil ikke i sig
selv være nok. Middelhavet ville tørre ud, ikke i morgen bevares, men langsomt og sikkert, hvis ikke
Atlanten ydede sit bidrag.
Her er vand, hvor det kommer fra ved jeg ikke, men ellers er vand en eftersøgt vare, som man ofte
må betale dyrt for at få ført frem til de grådige plantager. Avokado kræver meget vand modsat
mango som trives på en tredjedel.
Den fortsatte tur ned mod kysten er meget smuk tur med mange sving, og undervejs passerer vi en
vinmark eller en skråning beplantet med vin. Det er yderst sjældent, man møder vinmarker i
Andalusien, hvorfor ved jeg ikke. Derimod er avokado, mango og cherimoya og så selvfølgelig
grøntsager under plast det, man beskæftiger sig med.
Mon det er arven fra muslimerne, at man ikke dyrker vin? Vinbønderne dyrker druerne for at tørre
dem til rosiner.

