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Farvel til papa

En formiddag, da jeg gik i 3. mellem, løb jeg op ad trapperne
inde i mellemskolebygningen. Jeg havde skistøvler på med hæle
beklædt med jernringe. Under løbet løftede jeg fødderne så højt
bagud, at jeg kom til at sparke en af fysiklærerne, frøken
Lindballe, så hårdt på skinnebenene, at jeg rev et stort hul på
hendes strømper. Hun skældte mig hæder og ære fra, og da jeg
i forvejen var bange for hende, fordi hun var meget hård i
timerne og skældte os ud ved selv den mindste fejl, skyndte jeg
mig at løbe videre og forsvandt i mængden foran hende.

I næste frikvarter fortalte en af mine kammerater mig, at
frøken Lindballe gerne ville tale med mig ved indgangen til
bygningen. Jeg begyndte straks at ryste over hele kroppen, for
jeg troede, det var strømperne, det drejede sig om, men i stedet
talte hun mildt til mig og sagde, at min mor havde ringet og
sagt, at min far var blevet indlagt på sygehuset. Det var ikke
noget alvorligt, så jeg skulle ikke blive nervøs, men mødes med
min mor ved rutebilstationen klokken kvart over to. Det gjorde
jeg så, og sammen gik vi op mod sygehuset for at besøge papa.
Undervejs gav mama mig de sædvanlige formaninger om, hvor-
dan jeg skulle opføre mig. 

“Vi skal også tage om papa, så han kan mærke, at vi er glade
ved ham,” sagde hun. 

Men efterhånden var jeg blevet så træt af alle hendes for-
maninger, at jeg ikke vendte mig i døren og vinkede farvel til
papa, da vi gik igen. Det har pint mig i mange år siden.

På det tidspunkt havde jeg besluttet mig for ikke at gå i
gymnasiet, men i stedet tage realeksamen og blive journalist. 
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“Synes du, han skal det?” spurgte mama papa. 
Han rystede på hovedet, og det brugte jeg som undskyld-

ning, når folk spurgte, hvorfor jeg ikke som alle andre i lands-
byen skulle tage realeksamen. 

“Nej,” svarede jeg så. “Det sidste min far sagde til mig, inden
han døde, var, at jeg skulle tage studentereksamen. Så det føler
jeg mig forpligtet til.”

Samme aften gik jeg ned på kroen til et møde, hvor man
diskuterede, om der skulle oprettes en brugsforening i Varnæs.
I aftenens løb var der sket et eller andet morsomt, som jeg gen-
fortalte for mama, da jeg kom hjem, og det fik os begge til at le. 

Den nat sov vi begge inde i stuen, men ud på natten ringede
telefonen.

“Åh Gynther, det er telefonen,” sagde mama. “Tør du tage
den?”

Jeg tumlede ned fra divanen, greb røret og sagde, at det var
hos slagter Hansen.

“Jeg vil blot sige,” lød det fra en kvindestemme, “at det er
meget dårligt med hr. Hansen.”

“Åh nej,” sagde jeg. “Hvad skal vi gøre? Kan vi nå at komme
ud til ham?”

“Nej, det er for sent.”
Jeg faldt på knæ, smed mig ind over en stol, foldede hæn-

derne og bad: “Kære Gud, lad papa leve.”
Jeg var knap nok færdig med at bede, før telefonen ringede

igen.
“Ja …” sagde den samme kvindestemme “… nu er hr.

Hansen altså død.”
Mama fældede ikke en tåre, men jeg græd, som var jeg

pisket.
“Ring efter tante Lene,” sagde mama. 
Tante Lene var Jørgen Vogts, vognmandens, kone.
Det varede kun et øjeblik, før røret i den anden ende blev

løftet og tante Lene sagde: “Ja.”
“Papa er død.”
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“Er han død, lille Gynther?”
“Ja.”
“Skal jeg komme hen til jer?”
“Ja.”
Da tante Lene kom, lagde hun sig på den divan, jeg havde

ligget på, og jeg lagde mig over til mama.
I halvsøvne hørte jeg mama sige: “Han klamrer sig kramp-

agtigt til mig.”
Næste dags formiddag kom to af nabokonerne grædende ind

til os og kondolerede mama, og senere kom æ sajle, sadel-
mageren, og spurgte, om han kunne hjælpe mama med noget.
Det kunne han. Først og fremmest drejede det sig om penge. Så
æ sajle ringede til den handelsmand i Bovrup, som papa havde
bedt om at købe heste for de penge, han havde tjent under
samarbejdet med den tyske værnemagt. Hvad handelsmanden
sagde, kunne jeg ikke høre, men på et tidspunkt sagde æ sajle:
“Da var pengene ellers gode nok, da du fik dem.”

Bagefter spurgte æ sajle, om han skulle forsøge at skrive en
dødsannonce. Og det ville mama gerne have, så han gik ind til
sig selv for at spekulere på, hvad der skulle stå i dødsannoncen
og kom en halv time efter tilbage og sagde: “Nå, nu har jeg
skrevet tre forskellige forslag.” 

Han læste dem højt, og mama og han blev hurtigt enige om,
hvilket forslag det skulle være.

“Jamen, skal jeg ringe og få den sat i?” spurgte han.
“Ja tak,” svarede mama.
“Både i Jyske Tidende og Hejmdal?”
“Ja.”
Mens alt dette stod på, havde jeg siddet på samme stol uden

at sige et ord. Men de næste dage begyndte jeg at gå lange ture
og ryge en ti cigaretter hver dag. Ikke fordi jeg trængte til det,
men fordi det ville lyde flot, når jeg bagefter kunne sige, at jeg
havde røget en hel pakke cigaretter hver dag.

Ligkisten blev leveret af snedker Ley, som boede i nærheden
af os, og som af alle blev kaldt fatte Ley. Da han fortalte, at han
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havde været ude at lægge papa i kisten, spurgte mama, om ikke
vi skulle køre ud at se papa. Det gjorde vi så. Han havde en stor,
rød plet på venstre side af halsen. Da jeg så ham, brød jeg sam-
men og kastede mig tværs over kisten. Mama stod stiv som en
støtte og så på os.

Den dag, fatte Ley skulle lægge låg på kisten, spurgte hun,
om ikke vi skulle tage derud og se papa en gang til. Altid skulle
jeg med. Men denne dag var fatte Ley også til stede, så da
beherskede jeg mig, og desuden var chokket jo ikke så stort
anden gang.

Det var også mig, der skulle gå ned til præsten og sige, at
papa var død, og meddele, hvornår vi gerne ville have ham
begravet.

“Skal jeg begrave ham?” spurgte præsten, mens han sad og
førte oplysningerne ind i kirkebogen. 

“Ja tak."
Jeg ved ikke, hvorfor præsten spurgte på den måde, men det

var nok en hentydning til, at jeg var blevet voksendøbt i
Aabenraa, og det var han måske blevet lidt fornærmet over. 

I dagene før begravelsen havde mama en kogekone til at
hjælpe sig med at bage. Meget af tiden sad jeg på en stol ved
siden af det bord, hvor de arbejdede. Af og til lo de.

“Åh søn,” sagde mama, “vi kan lige så godt le. Vi får allige-
vel ikke vor far igen.”

Allerede dagen efter papas død, sagde mama, at hun ville gå ud
og arbejde som koge- og rengøringskone og ernære os ved det.
Hun har åbenbart ikke regnet med at få flere penge fra handels-
manden i Bovrup, og det fik hun da heller ikke. Da jeg første
gang efter begravelsen var ovre hos ham, påstod han, at det var
os, der skyldte ham penge.

Bror sad jo endnu i Fårhuslejren, fordi han havde samarbej-
det med tyskerne under krigen, men ham havde dr. Horst sør-
get for at sende besked til. Han ville blive kørt hjem til begra-
velsen fra Fårhuslejren af en kriminalbetjent, og mama havde så
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regnet ud, at hun og jeg kunne køre sammen med dem først til
Aabenraa og senere efter ligbilen til Varnæs. Derfor gik hun ud
til betjentens bil, så snart hun så den holde uden for vores hus. 

Samtidig steg bror ud, og betjenten sagde: “Så kommer jeg
om et par timer og henter Dem igen.”

“Jamen, vi havde da regnet med, at vi kunne køre med Dem
…” begyndte mama.

“Helt i orden,” sagde betjenten, “så venter jeg i stedet.”
Det endte altså med, at vi kørte i politibilen bag ligvognen

fra Aabenraa til Varnæs. Bag os kørte nogle få andre biler med
folk, der ville følge papa på turen til kirkegården.

Nogle af begravelsesgæsterne var ankommet til Varnæs,
allerede før vi kørte til Aabenraa. Jeg husker en fra det tyske
mindretal, der ligesom bror havde siddet i Fårhuslejren, komme
ud til det kammer, hvor bror stod og klædte om og sagde: “Nå
Lorenz, hvordan går det?”

“Det går fint,” svarede bror.
Mama kom også derud og sagde til bror: “De har alle sam-

men været så gode og flinke ved os. Kan du ikke sige et par ord
og takke dem?”

“Jo, det skal jeg nok.”
På turen fra Aabenraa til Varnæs sad bror og underholdt sig

med kriminalbetjenten og fortalte om noget af det, vi kørte
forbi – blandt andet om Hotel Elisenlund, et badehotel, hvor
der var dans hver søndag eftermiddag og aften.

Det undrede mig, at han på denne tur kunne være optaget af
den slags ting.

Da vi nåede til Varnæs stod dem, der ville følge kisten det
sidste stykke vej, samlet nede ved kroen.

“Der er ikke mange,” sagde mama skuffet.
Ligbilen kørte ganske langsomt det sidste stykke vej, så også

dem, der gik til fods, kunne følge med.
Mama havde bedt mændene fra de nærmeste nabohuse om at

bære kisten. Blandt dem var vores genbo, en arbejdsmand, der
blev kaldt Thomas Vildand, som papa tit havde diskuteret poli-
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tik med, når han søndag formiddag kom over i vores køkken.
Ligbilen bakkede hen til indgangen til kirkegården. Mama,

bror og jeg gik op ved siden af den, og dem, der skulle bære,
begyndte at trække kisten ud. Jeg hørte Thomas råbe med en
ophidset og nervøs stemme, som jeg aldrig havde hørt ham
bruge før. Da kisten var kommet ud, gik de hen ad den brede,
grusbelagte sti, der førte op til kirken. Mama gik lige bag den
med bror og mig på hver sin side. På begge sider af stien stod
folk og stirrede på os. Jeg var meget genert og så ned for mig.

Kisten blev båret ind i kirken og sat på nogle bænke lige
foran koret. Og mama, bror og jeg har nok siddet på den for-
reste række, men jeg husker intet om selve begravelseshøjtide-
ligheden. Pastor Rodholm havde været præst for en dansk
menighed i Amerika, før han kom til Varnæs, og alle morede sig
over de vildt overdrevne historier, han fortalte derovrefra, men
når han talte i kirken, forstod jeg ikke et ord af, hvad han sagde.
For mig lød det blot som brokker af lyde, der væltede ud af
munden på ham.

Om eftermiddagen havde vi huset fuldt af gæster til kaffe.
Jeg var meget spændt på, hvad bror ville sige i sin tale, og
hvornår han ville holde den. Og jeg glædede mig i det hele taget
over, at det hele ikke hang på mig den dag, for da var bror jo den
ældste og måtte tage ansvaret. 

Der var flere af mamas kusiner og deres mænd til stede. Jeg
aner ikke, hvordan de havde fået det at vide. Og gårdejer Juhl,
som vi havde boet hos under krigen, da papa arbejdede for
tyskerne i lejren i Langeskov, var også mødt op. Hvordan han
var blevet klar over, at papa var død, og hvornår han skulle
begraves, ved jeg heller ikke.

Men som sagt var jeg meget spændt på brors tale. Tænk, min
bror ville holde tale! Jeg havde selv hørt ham love mama det.
Men nej, han holdt ingen tale. Han nøjedes med at give hånd til
dem, der kom forbi ham, og sige: “Tak, fordi I har hjulpet
mama.” Den eneste, der stod op og mindedes papa i en tale, var
gårdejer Juhl.
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