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  Optakt 

 

Solen skinnede fra en klar himmel ned over Hamburg. ”Der er slet 

intet nyt under solen”, siger Prædikeren. Men en krig som den, der 

nu var ved at slutte, og ruiner i sådanne mængder som i Hamburg, 

havde solen dog aldrig set før, selv om den visselig havde skinnet på 

krige og ødelagte hjem, så længe jorden havde været beboet af 

mennesker.  

Kilometervidt gennem byen strakte ruinbjergene sig. Ruingader og 

udbrændte spøgelsesgader, hvor facaderne var blevet stående som 

Potemkim-kulisser. Meter for meter rester af hjem.  

Da den største af to højbunkere på Heiligengeistfeld blev bygget 

med svære antilufskytsbatterier på taget, havde Hermann Göring 

talt og erklæret, at luftrummet over Hamburg nu var sikret mod 

fjendtlige fly. Ja, han havde på sin dramatiske måde udråbt, at han 

ville æde en abe for hvert fly, der kom. Få år efter forskaffede det 

ham i Hamburg navnet Abeæderen – der Affenfresser – i hvert fald i 

de tyske kredse, hvor jeg færdedes.  

Der var en underlig stilhed i byen i den sidste uge af krigens lange 

år. En slags forventning. Der bestod to muligheder for afslutningens 

forløb. Den ene ville kamp ”fra gade til gade og fra hus til hus”, som 

det hed, mod englænderne, der nu stod lige syd for byen på den 

anden side af Elben. Den anden mulighed, den vi naturligvis håbede 

på og regnede med, var, at bystyret indså det vanvittige i at få 
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endnu flere mennesker dræbt og de sidste huse ødelagt i en kamp, 

der på forhånd var håbløs. Vi så altså frem til en kapitulation.  

Det talte min ven Andersen og jeg om, da vi mødtes på St. Pauli 

Fischmarkt. Det talte vel alle mennesker om, hvor de mødtes i byen 

i de dage. Andersen var en dansk matros, som nylig havde giftet sig 

med en tysk krigsenke, der ejede et værtshus. Han så frem til en 

lykkelig tilværelse der og var helt syg ved tanken om, at endnu et 

par dages kamp skulle lægge hans drømmeslot – altså værtshuset – 

i ruiner. Også min daværende bolig var intakt, så vi havde hver for 

sig gode grunde til som Holbergs Herman von Bremen at mene, at vi 

havde mangt et godt råd at give Hamburgs borgmester og senat.  

En militær lastvogn kom langsomt kørende ind på pladsen og 

standsede i nærheden af os. På ladet sad en halv snes soldater og 

deres officer, en Oberleutnant. Soldaterne så grå og triste og 

snavsede ud i deres medtagne uniformer. Hvad havde de ikke været 

igennem på deres baglæns march fra Kanalkysten, El Alamein eller 

hvilket sted, de nu havde nået på en sejrrig fremrykken for så at 

erfare virkeligheden i de cæsariske ord, at ”intet er så omskifteligt 

som krigslykken”. Nu var de tilbage ved udgangspunktet og kunne 

ikke komme længere.  

Deres officer var ung og pæn i uniformen, måske nylig forfremmet. 

Det var, som om hans ansigt også var i uniform. Et af disse hårde, 

glatte, udtryksløse ansigter, jeg så ofte havde set hos SS og Hitler-

Jugend. Måske kan det findes hos fanatiske tilbedere af enhver 

ideologi. Han var af den type, om hvem vi daglig kunne læse i 

avisernes dødsannoncer, at de var faldet ”i troen på Føreren og 
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Stortyskland”. Man kunne billedlig talt se den bil og dens indhold 

som den absolut sidste rest af den tyske værnemagt.  

En soldat trak en pakke cigaretter frem og lod den gå rundt. Jeg 

stirrede stadig på officeren og nåede lige at sige til Andersen: - Hvis 

alle tyskere var som han, blev her ingen kapitulation. Da skete der 

noget. En af soldaterne rejste sig, sprang ned fra vognen og gik et 

par skridt. Så vendte han sig og råbte tilbage til de andre: - Krigen er 

forbi. Jeg går hjem! Han begyndte at gå, men hurtigere end jeg kan 

skrive det, havde officeren trukket sin pistol og givet desertøren en 

kugle i ryggen. Den ulykkelige vendte sig og sagde: - Herr 

Oberleutnant! Musste das sein? Så faldt han sammen. 

Få dage efter kapitulerede Hamburg betingelsesløst. Musste das 

sein? – Var det virkelig nødvendigt? Var krigen nødvendig. Har der 

overhovedet nogensinde været ført en nødvendig krig? Jeg ved det 

ikke. Jeg er ikke historiker, men blot historiefortæller. Det er min 

egen historie fra krigsårene, jeg vil fortælle her.  

De år greb ind i de fleste menneskers tilværelse i vor del af verden. 

Vi tænkte tanker og foretog os ting, som inden krigen ville have 

været ud over vor fantasi. Jeg foretog mig det, der måtte virke 

fuldstændig tåbeligt, da jeg under krigen forlod det fredelige Holte 

for at rejse til Hamburg midt i fjendeland som sømandspræst. 

Musste das sein? Jeg ved det ikke. Tyskerne talte altid om skæbne, 

Schicksal, på en måde, der gjorde os alle til marionetter ført i snor af 

en hånd, der var lige så udefineret som det ”forsyn”, Hitler tyede til i 

sine taler, da krigen begyndte at gå dårligt.   
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Sådan har jeg aldrig følt. Naturligvis kan jeg bagefter undre mig 

over, at jeg søgte Hamburg fremfor en stråtægt bindingsværkidyl på 

landet, hvor min hustru Mette og jeg havde kunnet putte os, mens 

den slemme krig rasede. Men jeg valgte med åbne øjne.  

 

              Lidt forhistorie 

En nat i min tidlige barndom vågnede jeg ved nogle mærkelige lyde 

inde fra stuen. Min nysgerrighed har altid været større end min 

angst, så jeg listede mig ud af min seng og åbnede stuedøren på 

klem. Der var lys derinde, og min far var der. Han sad med ryggen 

mod mig, og det var ham, der udstødte de uhyggelige harke- og 

knurrelyde. Men man bliver jo ikke bange for sin egen far, selv når 

han synes at være blevet vanvittig. Så jeg rev døren helt op, fór hen 

til ham og kravlede op på hans knæ. Der begyndte jeg at græde og 

spurgte: - Hvorfor siger du så underligt?  

Far lo og sagde, at det bare var noget han læste. Jeg blev båret ind i 

min seng og sov vel beroliget videre. Der er trods alt noget 

betryggende i at vide, at ens far ikke er vanvittig. Mange år senere 

spurgte jeg far hvad det egentlig var, han foretog sig den nat. Så fik 

jeg forklaringen. Han forberedte sig til faglærereksamen i tysk. 

Fonetikken masede jeg med, når alle var gået i seng. Jeg sad og 

indøvede ch, sch, tz, rulle-r og alt det andet, vi ikke har på dansk. 

Det var såmænd hele forklaringen.  

Dette var mit første møde med det tyske sprog, som jeg siden 

voksede op til at elske så højt. Men i 1930´rne, når den danske radio 
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transmitterede Hitlers timelange taler, følte jeg igen uhyggen ved de 

underlige lyde. H. C. Andersen skriver i sin dagbog 1864 om tysk:      

”Der er for Øieblikket i dette Sprog for mig lyd af Kanoner og Skrig af 

Fjender”.  

Man kan undre sig over, at vi i Danmark dog ikke var mere bange. 

Hver gang Hitler forkyndte indlemmelse af endnu et stykke 

naboland som led i dannelsen af hans Grossdeutschland, så var det, 

som om vi lukkede af for videretænkning, ligesom vi lukkede af for 

radioen, når han havde skreget færdig. Med ”Vi” tænker jeg 

naturligvis på mig selv, hr. menigmand. I 1938 var jeg i England og 

talte med mange forskellige slags mennesker. De spurgte alle, om vi 

ikke var bange i Danmark. For hvad dog? For at turen en dag også 

kommer til jer! Da turen kom til os, synes jeg, at der ikke var ret 

meget, der tydede på, at det var ventet. Puslingelandet hyggede sig 

jo virkelig. Der var da faktisk også så meget godt at sige om Det 

tredje Rige: ro og orden, afskaffelse af arbejdsløshed og meget 

andet.  

En dansk officer af høj rang havde været på officielt besøg i Berlin. 

Ved hjemkomsten blev han interviewet og fortalte, at der ved hans 

afrejse havde været et kompagni SS-soldater på banegården. – Jeg 

så meget nøje på dem, og jeg fik et stærkt indtryk af, hvor gode 

ansigter de havde. Og tro mig. Jeg har et livs erfaring i at bedømme 

unge mennesker. Vi havde ikke noget at frygte. 

Mange danske udnyttede, at Tyskland nu var blevet et rigtigt 

turistland. Der var ikke noget at skjule. På min daglige tur til toget så 

jeg store opslag i Holte Banks vinduer med dagens kurser på billige 
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turistmark. Tyskerne selv rejste også. Kraft durch Freude hed det 

nye foretagende, der gav tyskerne mulighed for at se andre lande 

for en billig penge. Det var noget andet end det store land mod øst 

med dets hemmelighedskræmmeri.  

Det blev jødernes skæbne, der først åbnede min families øjne for, at 

alt ikke var så vidunderligt sydpå. I dag synes flygtninge nærmest at 

udgøre en slags folkevandring, men i 1930´rne havde ingen i lange 

tider hørt om, at hele folkegrupper måtte søge at redde livet ved 

flugt fra deres eget land og egne landsmænd. Så kom de tyske jøder 

herop i stort antal. Min søster, som var bibliotekar i Lyngby, traf en 

del af dem som lånere. Hun inviterede dem hjem til os, og i flere år 

havde vi mange unge jøder som faste gæster i hjemmet. Min far fik 

brug for både ch, sch, tz og rulle-r. I øvrigt lærte de fleste af dem 

dansk på rekordtid. Det, de fortalte, passede ikke helt med, hvad 

aviserne eller slægt og venner der havde været turister i Tyskland, 

fortalte. I København underviste jeg et par hold tyske jøder i dansk. 

Selv om de lærte vort sprog, var det typisk for dem, at de ikke turde 

blive her. De ville alle videre til England eller helst Amerika.  

I 1936, det år jeg begyndte på teologien, tror jeg det var, stiftedes i 

København en forening, der var en aflægger af den østrigske Irene 

Harand Bewegung. Formålet var at bringe sandfærdige oplysninger 

om jøderne til den offentlighed, der fra da af bombarderedes med 

antijødisk propaganda fra de mange små nazipartier, der var dukket 

frem. Den danske forening fik navnet ”Dansk Forbund mod 

Racehad”. På en eller anden måde blev jeg medlem af bestyrelsen. 

Jeg ved såmænd ikke, om foreningen egentlig bestod af flere end 



9 
 

netop bestyrelsesmedlemmerne. Som ung student var jeg 

bestyrelsens Benjamin. De andre var den dengang også unge 

underrabbiner Marcus Melchior, kunstmaler Magda Meier, dr. 

theol. Østrup, forfatteren Sivert Gunst og lærer Lunghøj. Vi holdt 

vore bestyrelsesmøder hos Magda Meier og en gang om måneden 

offentlige møder med foredrag på Grand Café. Marcus Melchior 

udgav bogen ”Man siger, at jøderne –”. Den var så at sige vor 

katekismus. Foruden at holde foredrag om jødisk historie fik jeg 

tildelt den opgave at gå til nazimøder og skrive referat. Jeg må sige, 

at disse små, danske Hitlere virkede så tåbelige, at jeg ikke kunne se, 

at de frembød fare for nogen.  

Engang gik jeg til et møde i Studenterforeningen. Den store sal var 

lejet til formålet. Jeg tog min forlovede med. Der blev fyldt til 

trængsel. Den aftens partifører havde med uniform, pandelok og 

sort overskæg virkelig formået at opnå en forbløffende lighed med 

det store, tyske forbillede. Uniformerede vagter stod opstillede 

langs alle salens sider. En af dem førte os på plads. Det var hurtigt 

overskuet, at vi var anbragt i det urolige hjørne, hvor ingen bar 

partiemblem. Det blev som ved en boksekamp. Først kom de små og 

ligegyldige nævekæmpere. De afleverede deres lektie, som blev 

hilst med jubel. Så kom ”Føreren”. Da han havde råbt i ti minutter, 

orkede vi næsten ikke at høre mere. Det havde vi nu fælles med 

hele vort hjørne, for da begyndte tilråbene rundt om os: ”Hold da 

kæft med dine løgnehistorier”. Så gik det hurtigt. I et nu faldt de 

uniformerede over os, og så blev der kæmpet med stole som våben. 

Et par rækker foran os rejste en kvinde sig med det mest fordrejede 



10 
 

furieansigt, jeg mindes at have set. Hun pegede hen mod os og 

vrælede: - Slå dem ned, de hunde! Det var forfatteren Olga Eggers.  

Jeg tør sige, at der blev slået ned på os. Da en tre-fire antinazister lå 

bevidstløse på gulvet, kom politiet. Fire kæmpemæssige betjente 

skred op ad midtergangen. Straks var der ro i salen. De gjorde ikke 

andet end blot at være der. Så kom ambulancefolk og hentede de 

sårede. Derefter marcherede betjentene ud igen – i ly af dem gjorde 

Mette og jeg det samme. På vejen ud spurgte jeg en overbetjent, 

om han ikke skulle optage rapport, for så ville jeg gerne vidne. – Nå 

nej, sagde han, De kan jo bare lade være at komme, så risikerer De 

ikke noget. Det var så sandt, som det var sagt. 

Næste dag skrev jeg på min forenings vegne i retfærdig harme til 

Studenterforeningens seniorat. Hvordan kunne sådan en forening 

lægge hus og dermed – syntes jeg – navn til møder af den art. Svaret 

gik ud på, at udleje af lokaler var noget rent forretningsmæssigt, der 

var ganske uden forbindelse med Studenterforeningens idé.  

Vores lille forening udrettede ikke store bedrifter, men som den 

sidste overlevende af bestyrelsen finder jeg dog, at den er værd at 

ofre et par linjer på. Om morgenen den 9. april 1940 ringede vi 

sammen og ophævede den. 

Det blev altså jødeforfølgelserne, der bestemte min og min families 

indstilling til det tyske tusindårsrige. Man kunne måske tænke, at 

jeg med mit gammeltestamentlige navn selv var jøde. Det undrede 

mig også, at jeg aldrig blev spurgt om det i Tyskland under krigen. 

Jeg er det nu ikke, men ville gerne have været det.  
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Johan Christian Boas hed min tiptipoldefar. Fra ham stammer alle af 

navnet Boas I Danmark. Med kristne fornavne og jødisk efternavn er 

han en hel bibel. Han kom fra Tyskland for mere end 200 år siden. 

Hvis han var flygtning, har det nok været fra militærtjenesten. Ingen 

af hans efterkommere har været særlig militante. Han blev gift med 

Helene Egidius, der var datter af slotsfogeden på Gottorp. Hendes 

stamtavle, der jo også er min, begynder med Hans Tausen. Det 

forpligter næsten til at være præst at stamme fra reformatoren.  

 

                                 Den 9. april 1940 

 

Da jeg om morgenen den 9. april 1940 havde set sorte 

flyvemaskiner og læst tyskernes ”OPROP! Til Danmarks soldater og 

Damarks folk”, tog jeg til København. I Fiolstræde mødte jeg min 

manuduktør, den senere professor Børge Diderichsen. Vi blev 

hurtigt enige om, at dagen ikke rigtig gav mulighed for at samle 

tankerne om kapitel 12 i dogmatikken. – Hvor vil De hen? spurgte 

han. – Jeg tror, jeg vil ned til Amalienborg og høre, hvad kongen har 

at sige, svarede jeg. Det morede ham kosteligt. Trods alt var det 

Stauning, der regerede landet, så hvis man endelig trængte til et 

visdomsord med på vejen, måtte det vel komme fra ham.  

Jeg havde min særlige og ganske pudsige baggrund for at ville høre 

kongen. En sommer gik jeg til manuduktion i Grundtvigs hus. Det var 

fra 7 til 8 om morgenen. I det gode vejr cyklede jeg ind for at spare 

togkortet. Når jeg ved sekstiden kørte over Geels bakke og videre 
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mod Lyngby, lå vejen øde hen. Kun et eneste menneske mødte jeg 

hver morgen på strækningen mellem bakken og Sorgenfri. Han kom 

imod mig på den modsatte cykelsti, og han var til hest. Naturligvis 

kendte jeg kongen, men hvad havde jeg med ham at gøre. Hvad 

skulle man overhovedet med en konge i vore dage. Jeg så ligeud. 

Det var den første morgen. Næste dag så jeg også kramagtigt ligeud, 

da jeg mødte ham. Alligevel kunne jeg ikke dy mig for at se tilbage 

et øjeblik efter. Det var nærmest flovt, for Christian X så også tilbage 

efter mig. Han havde et mærkeligt blik.  

Da jeg den tredje morgen sled mig op over Geels bakke, gjorde jeg 

op med mig selv, at en hvilken som helst anden person, jeg som den 

eneste mødte i den stille morgentime, ville jeg uværgerligt hilse på. 

Hvorfor så gøre en undtagelse med kongen? Og hvis det nu kunne 

glæde ham. Så da vi den morgen mødtes, tog jeg hatten af og råbte: 

- Godmorgen, Deres majestæt! Der er igen tvivl om, at han blev 

glad. Han gjorde honnør og råbte: - Godmorgen, godmorgen! 

Endnu en undersåt vundet for det tusindårige kongedømme. Derfor 

gik jeg til Amalienborg den skæbnesvangre morgen. Jeg syntes, at vi 

ligesom kendte hinanden.  

Enhver ved, at han det følgende femår blev først og fremmest 

Københavns, men vel hele nationens samlingsmærke. Når jeg har 

fortalt det næste slægtled om kongens daglige rideture gennem 

København under besættelsen, så lyder det: - Hvad skulle kongen 

ellers foretage sig. Tiden skulle vel gå med noget. Mange oplevelser 

størkner til tørre kendsgerninger, når de omsættes i ord for dem, 

der ingen mulighed har for at forstå de stemninger og følelser, der 
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var forbundet med oplevelserne. Eksempelvis tror jeg, at det ikke 

ville være muligt at skildre et bombeangreb, så det virkelig føltes af 

den, der ikke selv havde oplevet det.  

Da Christian den X døde i 1947, var jeg endnu præst i Hamburg. Den 

store Sct. Johannis Kirke ved Mittelweg var sluppet uskadt gennem 

krigen. Den lånte jeg til mindegudstjeneste. Seksogtyve landes 

konsulatpersonale kom. Det var første gang efter krigen, at også 

tyskere var indbudt til noget internationalt, men de kom ikke. Med 

megen harme mod de udeblevne meddelte hamburgeraviserne 

næste dag, at die Plätze der deutschen Senatoren blieben leer.  

 

                  Eksamen og afrejse til Tyskland 

 

Efterhånden som besættelsestiden skred frem, nærmede den tid 

sig, hvor jeg måtte søge at samle mig til at få min teologiske 

embedseksamen. Jeg gjorde ikke meget ved det. Dels vel af medfødt 

dovenskab, dels fordi det virkelig var en distraherende tid. Plums 

dogmatik og græske genitiver blev så ligegyldige sammenlignet med 

krigens gang i Nordafrika. Jeg boede hjemme, og hver aften 

samledes nogle af mine forældres gode venner for at høre det sidste 

nyt fra den engelske radio BBC – og bagefter diskutere i timevis. Vi 

har nok lignet collegium politicum i Holbergs politiske kandestøber, 

men sådan sad man nu engang rundt om i de små hjem og havde 

meninger om historiens gang. Vi kunne ikke have undværet det. Min 

søster blev før krigen gift med en englænder og var bosat i 
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Manchester. Det helt store var, når vi sådan en aften kunne 

fortælle, at vi havde haft telegram eller brev fra hende gennem de 

kanaler, der via Sverige forbandt så mange hjem med andre lande.  

I 1943 fik jeg eksamen. Da havde jeg mistet al lyst til at blive præst. 

På alle måder følte jeg mig uegnet og uværdig og var det også. Da 

jeg begyndte at studere, havde jeg set adgangen til prædikestolen 

som et lysende mål, men i årenes løb var den stol for mig blevet 

hyllet i så megen tåge, at jeg til sidst ikke kunne se den mere. Jeg 

følte, at når jeg en dag fik adgang til den, ville jeg ikke have noget at 

sige, der kunne sprede tågen. Det var en uhyrlig tanke, at jeg 

elendige blot i kraft af en eksamen skulle få plads i et sogn, hvor det, 

jeg havde at sige, blev evangeliets forkyndelse der på stedet, når jeg 

nu følte, at jeg intet havde at sige. Senere har jeg ved at lytte til 

unge præster tænkt, at det måske ikke var så ringe, om de i hvert 

fald i begyndelsen havde virket lidt mindre sikre, fordi de følte sig 

uværdige og ydmyge over for det, de havde taget sig på, men det er 

nu en anden historie. 

Hvad skulle jeg nu gøre. Jeg måtte søge embede. Eller dog lade som 

om jeg stilede mod at søge og så, som Micawber hos Dickens håbe 

på, at en udgang af trængslerne ville vise sig. Det første, jeg foretog 

mig, var efter tidens skik at løse et otte-dages kort til DSB og på det 

lave rundrejse til alle landets bisper. Så ville de huske en, når de så 

navnet på en ansøgning, havde jeg fået at vide. Det blev en 

besynderlig oplevelse. En bisp forklarede mig, at hvis jeg blev ansat 

nordenfjords i hans stift, skulle jeg prædike om synden. Blev jeg 

ansat søndenfjords, var det bedst at prædike om lammets blod, der 




