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tid i det katolske kor Schola Gregoriana, som Lewkovitch stod i spidsen for. 
Og de mange andre, der har fortalt mig om detaljer i Spreckelsens liv.   
Også tak til Janne Clemen og Jean-Luc Jupin, der tålmodigt skrev mine in-

terviews af, så det var lettere for mig at arbejde med stoffet. 
Der findes heldigvis generøse fonde i Danmark – nogle af dem har støttet 

og dermed muliggjort denne udgivelse. En meget stor tak til:

Solar Fonden af 1978 
Statens Kunstfond 
Frimodt-Heineke Fonden 
Realdania 
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968
Politiken-Fonden 
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond 
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond 
Beckett-Fonden   

Også tak til J.O. von Spreckelsen Aps., der betalte for afskrift af nogle af inter-
viewene. 

Frederiksberg, april 2019
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HER BEGYNDTE DET 

Det er i Viborg, historien om Johan Otto von Spreckelsen begynder. Her blev 
han født den 4. maj 1929.

Man kommer til den smukke købstad ad Randersvejen, den vej, nogle folk 
i Viborg engang ønskede, skulle hedde J.O. von Spreckelsens Boulevard, passe-
rer Nørresø og Søndersø og ser den store domkirke foran sig. Man fortsætter 
ind i byen – drejer til højre forbi domkirken og ned ad Sct. Mogens Gade. 

I nummer 4 står Kongehyldningsmonumentet til minde om de næsten 650 
år, hvor danske konger, for at kunne overtage magten, skulle godkendes netop 
her. Lige i nærheden, i nummer 8, der hedder Morvilles Gård, var Spreckelsens 
barndomshjem, som hans forældre, den ældre søster Muci og han selv flyttede 
ind i, da farmoren blev enke. 

Fra gården kan man se domkirken. Vi er i Viborgs fine bykerne. Bag huset 
ligger en trist parkeringsplads – man fornemmer, den er anlagt på noget, der 
har været en stor have engang – træerne står der endnu. Huset har ikke været 

Domkirkepladsen i Viborg – 

tegning af J.O. von Spreckel-

sen, 1967. Stillet til rådighed 

af Filip von Spreckelsen.
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ramme om et familieliv, siden kommunen i 1947 overtog det og brugte rum-
mene til kontorer. I dag er det solgt til private investorer. 

På bygningen hænger en mindetavle: ”Arkitekten Johan Otto von Spreckel-
sen 1929-1987 var barn og ung i dette hus. Han skabte den nye triumfbue i 
Paris”. Huset havde været ejet af Morville-familien siden 1830. Spreckelsens 
farmor, Emma von Spreckelsen, var en Morville.

Emma von Spreckelsens far – altså Spreckelsens oldefar – hed Niels  
Georg Christian Morville og var en af byens kendte skikkelser. Han var jurist 
ved Vestre Landsret, var naturinteresseret og ven med Enrico Mylius Dalgas, 
der boede ved siden af Morvilles Gård. De to stiftede Hedeselskabet, der op-
dyrkede den ellers golde jyske hede for at skaffe Danmark mere dyrkbar jord 
efter tabet af Slesvig-Holsten i 1864, hvad man stadigvæk mindes i byen. På 
Hjultorvet foran Viborg Museum, som engang var hovedsæde for selskabet, 
står en statue af oldefar Morville. 

Slægten har ikke blot givet navn til gården, hvor den boede gennem flere 
generationer. Tæt ved statuen finder man en delikat café, der om sig selv på 

Morvilles Gård i Viborg. 

Spreckelsens barndomshjem. 

Foto: Heine Pedersen.
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internettet skriver, at den er i ”tidløst og parisisk snit”. Café Morville hedder 
den. Det ”franskklingende navn” passer godt til caféen, forklarer den på sin 
hjemmeside. 

Von Spreckelsen-familien, altså faderens familie, stammer fra Ditmarsken 
– området mellem Elben og Ejderen i Holsten. Nogle i familien mener, de i 
virkeligheden hed van Spreckelsen og var hollændere, siger Muci. Under alle 
omstændigheder er det formodentlig 4-500 år siden, slægten slog sig ned i 
Danmark. 

Det var ikke von Spreckelsen-grenen, men mest farmorens familie, Mor-
ville-familien, der prægede barndomshjemmet. De var, ifølge Muci, nogle store 
personligheder.

Både Morville- og Spreckelsen-familien var ansete i byen – ”meget respek-
terede, højt på ranglisten”, fortæller Hans Kieldsen, en fjern slægtning, der 
som barn fik lov til at overnatte i Morvilles Gård, når dårligt vejr forhindrede 
ham i at komme hjem til Lynderupgaard, hvor han boede: 

”Dengang var Viborg jo nærmest en hovedstad med militæret og domsto-

Spreckelsen mindes på  

denne tavle, der er opsat  

på Morvilles Gård. 

Foto: Heine Pedersen.

Von Spreckelsen- 

slægtens adelsskjold.  

Foto: Heine Pedersen.
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len, og der var så absolut en overklasse, og den var de en del af. De var med i 
inderkredsen omkring amtsgården og amtmanden med sovsekanden og dom-
merne og overlægerne – hele den der klasse”.

Det var et muntert hjem. Det var livlige og livsglade folk med stor humo-
ristisk sans. Der blev spillet klassisk musik, leget begavede selskabslege, disku-
teret kunst og litteratur og fortalt masser af vittigheder. Det var et rart miljø 
at vokse op i. 

Foruden Johan Otto og den fire år ældre søster Muci bestod familien af 
hans far – revisoren Otto von Spreckelsen – og mor, Maria Antonie, der var 
født i Ungarn. 

Og så var der farmoren, Emma von Spreckelsen. Hun var oprindeligt læ-
rerinde i en lokal drengeskole og underviste også i klaverspil og var kendt som 
en stærk kvinde. Hun boede sammen med familien og deltog i måltiderne. Der 
blev lagt mærke til hende i byen. Det fortælles, at da der under krigen boede 
tyske soldater lige over for Morvilles Gård, og de kiggede over til hende og 
familien, truede hun med sin stok og råbte tyske eder og forbandelser ad dem, 
så de hurtigt lukkede vinduerne igen. 

”Farmor boede nede i havestuen”, siger Muci. ”Men den blev hun jaget væk 
fra, da den blev indrettet til katolsk kapel i 1941, og så kom hun op på 1. sal”.

Det var et tilfælde, at Maria Antonie, moren, havnede i Viborg. Efter Før-
ste Verdenskrig tog Danmark imod flere tusinde børn fra det krigshærgede og 
sultende Østrig – de såkaldte wienerbørn. Det var lykkedes hende at komme 
med, selv om hun ikke var fra Wien, men fra Budapest. Man sagde, hun var et 
”falsk wienerbarn”.

”Min mor blev sat af i Randers og var grædefærdig, hun troede jo, hun 
skulle til København. Min farbror, der boede i Randers, tog imod hende. Så 
skulle min far se det der kvindemenneske fra Budapest. Og så var det sket – 
’das war die grosse Liebe’, som hun sagde”, siger Muci.

Spreckelsens mor var dybt religiøs. Hun gik meget op i, at de to børn 
fik en ordentlig indføring i troen. Muci fortæller, at faderen derimod ikke var 
religiøs. ”Min mor var katolik og opdraget til at gå i kirke om søndagen. Det 
gjorde min far meget grin med”. 

For at passe kirkegangen måtte børnene sammen med andre katolikker 
tage til Randers. Dengang var der ikke en katolsk kirke i Viborg. Senere, da 

Emma von Spreckelsen –  

Spreckelsens farmor.
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Spreckelsens farmor.
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familiens havestue var blevet indrettet som kapel, slap de for den rejse. Deres 
religiøse undervisning blev varetaget af en gammel præst: ”Vi forstod over-
hovedet ikke, hvad han sagde, for han talte et sprog, som børn ikke kunne 
forstå”, siger Muci. 

Bubi – som Johan Otto hed i familien – var tilsyneladende mere modtage-
lig for religionen end den ældre søster og deltog med begejstring i de kirkelige 
aktiviteter. Blandt andet var han messedreng om søndagen. 

”Han blev gode venner med biskop Suhr, som inviterede ham med til Ita-
lien. Min far sagde: ’Du kan da ikke rejse med en biskop!’ Men de havde det 
meget fornøjeligt, og han lavede nogle gode tegninger fra turen – han var fan-
tastisk til at tegne”.

Der var god kontakt til moderens familie i Ungarn. ”Det var et kærligt 
miljø”, fortæller Muci. ”Min mor var meget knyttet til sine brødre, fordi faren 
døde så tidligt. Det var en rigtig dejlig familie”. 

Før Anden Verdenskrig besøgte Spreckelsen-familien ofte de ungar-
ske slægtninge. Det var kultiverede mennesker med musikalske og kulturel-
le interesser, typiske for den tids begavede og veluddannede midteuropæiske 
borgerskab. De læste god litteratur, gik i teatret, til koncerter, i operaen, på 

Spreckelsens forældre  

– Antonie og  

Otto von Spreckelsen.
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museer og spillede selv musik. Og de dyrkede det ungarske caféliv med god 
kaffe og velsmagende konditorkager. Kærligheden til kultur og i høj grad også 
konditorkager blev fra fødslen præget dybt ind i Bubi – i så påfaldende grad, at 
alle, der kendte ham, endnu taler om den. 

Da jeg i 1986 i forbindelse med min tv-udsendelse spurgte om, hvilken rol-
le de forskellige kunstarter spillede for ham, svarede han: 

”Jeg sætter musik højere end arkitektur. Det er en fuldkommen abstrak-
tion inden for kunstverdenen. En kunstart, der kan gentage sig i århundreder. 
Som giver den, der spiller musikken, en mulighed for at komme videre med sin 
forståelse af den. Man har komponisten, og man har musikeren. Og der kan 
man komme meget, meget længere end inden for andre kunstarter. Så kom-
mer arkitekturen – hvis ikke det er konditorkunsten, jeg sætter som nummer 
to af de kunstarter, jeg sætter pris på”. 

Moren talte tysk med Bubi og hans søster – ikke ungarsk, som hun mente, 
man ikke havde brug for. Hun syntes, at tysk var mere nyttigt. Når børnene 
var på besøg i Ungarn, talte de tysk med familien. Hun lærte at tale godt 
dansk, men med kraftig accent, som familien morede sig meget over og kaldte 
for ”cirkusdansk”. 

Karen von Spreckelsen nærede respekt for sin svigermor og fortæller om, 
hvordan hun adskilte sig fra de danske normer: 

”Hun var enormt energisk. Og masede på. Hvis der var noget, hun ville 
opnå, opnåede hun det – hvis ikke på den ene måde så på den anden eller 
tredje. Hun skulle nok nå sit mål. Det gav nogle brydninger – også for hendes 
mand. Han var en mere tilbagelænet type, som nåede mange ting, men på en 
roligere måde”. 

Faren, Otto von Spreckelsen, var uddannet på handelsskolen Niels Brock 
og arbejdede som ung i flere virksomheder i København. Farfaren etablerede 
en sodavandsfabrik og bad sønnen om at komme hjem til Viborg for at arbejde 
i den. Det var ikke nogen god idé, for fabrikken var en dødssejler. 

”Vi blev udkonkurreret af Odin her i Viborg – det var en tosset idé”, siger 
Muci. ”Han havde en topersoners bil, hvor føreren sidder foran og passageren 
bagved. Den kørte han rundt i for at sælge sodavand. Det så sejt ud, at han 
kom kørende i sådan en bil. Men min far kunne aldrig sælge noget som helst. 
Jeg tror, han lærte, at han ikke var forretningsmand. Det er der ikke nogen 
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Spreckelsen, der er. Og det var min bror heller ikke”. 
Efter eventyret med sodavandsfabrikken blev 

Otto von Spreckelsen revisor, men revisorarbejdet 
interesserede ham tilsyneladende ikke. ”Han var 
morsom”, fortæller Muci. ”Mine veninder elskede at 
komme på besøg hos os – ’for din far, han er så sjov’, 
sagde de. Han legede med sproget, drejede det og 
brugte skægge ordspil og elskede skæg og ballade. 
Han fortalte sjove historier med lidt uartige pointer. 
Det ligger til familien”. 

Filip – Spreckelsens ældste barn – husker sin far-
far som ”en cigarrygende mand, der grinede hele ti-
den, altid var i godt humør, læste en masse og var 
enormt charmerende. Min fars underfundige, drillen-
de humor, havde han fra sin far”. Spreckelsen bragte 
både humoren og det godmodige drilleri med sig i sit 
eget liv – helt til det sidste. 

Økonomisk havde familien det, trods den høje sociale status i byen og den 
fine og centralt beliggende bolig, ikke altid nemt. Ifølge Muci var de nærmest 
fattige. Og det var ikke nogen hemmelighed i byen.

”Da jeg blev forlovet med en advokat, sagde han: ’Spreckelsen – det er 
dem, vi altid har rykkere på’. Vores far tjente jo ikke ret mange penge. ’Jeg vil 
gerne have tid til alle mine interesser’, sagde han. Han var dirigent for tre kor i 
Viborg og derfor væk tre aftener om ugen. Og så sad han altid oppe på arkivet 
og rodede i gamle bøger. Han var nemlig lokalhistoriker og skrev blandt andet 
nogle bøger, der hed Viborgs Borgerbog og Viborgvandringer”.

Indretningen af et katolsk kapel i havestuen var ikke begrundet i religiøsi-
teten. Der var ikke en katolsk kirke i byen, og den lille menighed havde derfor 
brug for et sted at mødes. Lejeindtægten blev en god og stabil indtægtskilde 
for familien. ”Det var for at få smør på brødet”, fortæller Muci. Den katolske 
kirke betalte en pæn husleje. 

Spreckelsens forældre ’delte’ børnene mellem sig. Faren tog sig mest af 
sin datter – moren af sønnen, som blev meget præget af hende. Karen von 
Spreckelsen mener, han blandt andet arvede hendes ilterhed: 

Spreckelsen med 

søsteren Muci.
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