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D et store gule hus med det blå tag og de blå vin- 
 duer lå for enden af vejen. I den store have var 
der usædvanligt mange frugttræer der i sæsonen 

bugnede af både æbler, pærer og blommer, og i indkørslen 
stod og lå der cykler, tohjulede, trehjulede og barnevogne.

Mine forældre købte huset i efteråret 1956. Prisen var 
116.000 kroner, men så var der også syv kælderrum og en 
have på 1400 m². I huset ved siden af boede Gerd. Hun 
var også 12 år. Jeg var henrykt. Hendes hjem skulle se-
nere blive mit tilholdssted. Hun var enebarn og savnede 
legekammerater.

Det var en stor familie, der flyttede ind i murermester 
Andersens hus. Far, mor og otte børn, fem piger og tre 
drenge. Min far lignede pave Pius den Xll, krum næse, 
høj pande, store øjne med store øjenlåg, der aldrig lukke-
de helt, min mor var høj med mørke krøller, grønne øjne 
og lange ben, og børnene vi lignede alle sammen hinan-
den. Kæmpe blå øjne, lyshudede, tynde og urolige. For at 
falde i søvn om aftenen rullede alle pigerne med hovedet 
fra side til side på krøluldsmadrassen i køjesengene – i 
tre etager – mens vi sang: På en grøn, grøn, grøn, grøn bak-
ketop jeg så to harer komme, den ene spillede fløjte, fløjte, fløjt, 
den anden slog på tromme og hen imod slutningen à tempo. 
Om dagen afreagerede vi for den grundlæggende uro på 
diverse musikinstrumenter.

Vi havde to flygler, tre klaverer, en bratsch, en cello, 
en violin, en obo og trommer, og der var altid musik i 
huset som lå på en stille villavej mellem Utterslev Mose 
og Brønshøj Kirke. Husets hoveddør var aldrig låst fordi 
der altid var nogen der gik ind eller ud. Når man bevæ-
gede sig rundt i huset stødte man altid ind i nogen. Gerd 
var enebarn og fik rigeligt med opmærksomhed fra sine 
forældre. Hendes mor, som var hjemmegående, ville ikke 
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have flere børn fordi hun syntes det gjorde så ondt at føde 
så hendes mor og far gjorde sig umage med at passe på 
Gerd, deres eneste. Hun kunne godt have det lidt ensomt 
så hun syntes det var spændende at besøge mig, hvor hun 
ligesom blev væk i mylderet af børn og onkler og tanter 
og legekammerater. Der var altid mindst ti til middag. 
Jeg var nummer tre foroven, nummer seks forneden, et 
slags midterbarn. Gerd blev født i maj måned 1946, og jeg 
blev født samme år i slutningen af september, den måned 
som far altid fremhævede som årets smukkeste. Jeg stod 
hvert år på terrassen, der åbnede sig ud mod den store 
frugthave, på min fødselsdags morgen sammen med 
far, der altid lige skulle ud og trække luft, og han gentog 
hvert år at netop september var årets smukkeste måned. 
Far og datter var her enige om noget.

Det var et ekstremt miljø jeg voksede op i. Musik og re-
ligion fra morgen til aften. Tre af børnene døde. Den ene 
som 15-årig af bronkitis og astma, de to andre af skizo-
freni da de var fyldt 47 år. Mor var tandlæge, far jurist. 
Men frem for alt var de katolikker, de konverterede til 
katolicismen inden deres bryllup den 9. august 1941, og 
de praktiserede mere katolsk end paven selv.

Hele familien gik i kirke hver søndag. Lige så snart vi 
havde lært at cykle blev vi hevet med til 8-messen som 
dengang foregik på latin. Sommer og vinter i al slags vejr 
ud på cyklen og af sted til messe inden morgenmaden, 
for man skulle til kommunion, og den lille oblat der var 
tyndere end norsk fladbrød kunne man kun modtage 
på fastende hjerte, og så smager morgenmaden jo bedst, 
sagde mor, når man har været i kirke. Vi hadede at gå til 
messe og høre på præstens kedelige og alt for lange præ-
diken der mest gik ud på at fremmane skærsildens og 
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helvedes pine – allerede her sad de små tynde og urolige 
børn og trykkede sig under truslerne om skyld og straf, 
et farvand som vi hurtigt lærte os at manøvrere rundt i.

Vi kunne som ganske små fremsige trosbekendelsen 
på latin: ”Credo in unum Deum patrem omnipotentem...” 
ja, vi troede vel at latin, det var der nogen der talte. Latin 
lærte vi efter den pædagogik der går ud på at ”lære” ved 
at ”gøre”.

Denne store børneflok var en Guds gave, idet vores foræl-
dre overholdt alle de regler der gjaldt for katolikker, og en 
af disse regler var at man ikke måtte forhindre naturens 
gang. Et samvær mellem mand og kvinde skulle primært 
tjene Guds vilje, altså forplantningen, samvær mellem 
mand og kvinde som ren fornøjelse var, iflg. Kirken, og 
hr. og fru Fabricius, ikke Guds mening så de leverede, i 
den periode mor var leveringsduelig, et barn med jævne 
mellemrum. Gå ud i verden og mangfoldiggør jer, lød beske-
den jo.
   Gerds slagfærdige far, kriminalkommissæren, mente 
nok at ægteparret derinde i det store hus overdrev pligt-
følelsen: ”Det er muligt at vi skal gå ud og mangfoldig-
gøre os, men der er ingen der siger at det skal være Fabri-
cius hver gang”.

Lars-Børge, pater familias, var den det hele drejede sig 
om i vores familie. Det var hans vilje der var centrum i 
det store gule hus. Ikke at resten af familien var farve-
løs. Den familie var malet i stærke farver; men det var 
fars sindsstemninger der skiftede lige så hurtigt som det 
danske vejr – fra sol til regn, storm, sne, hagl, opklaring, 
tunge skyer, cumulusskyer, uvejr – det var hans nerve-
pirrende stemningsskift der lå som hjemmets orgeltone. 
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Var far glad, åndede alle lettet op, var han irritabel, det 
var han tit, røg børnene op på værelserne selvom vi bag 
lukkede døre alligevel opfangede den dårlige stemning. 
Denne heftigt praktiserende katolik var meget interesse-
ret i personalhistorie, ikke mindst i sin egen slægt, og tid-
ligt lærte vi børn at for at kende sig selv, må man kende 
sin historie. I stuernes fyldte bogreoler stod flere bøger 
om slægten med rygge i fineste kalveskind og bogstaver 
i guldtryk. Engang imellem tog Lars-Børge, som vi nogle 
gange kaldte far for at få ham lidt på afstand, slægten frem 
for at vise ligheden med de nulevende, og hvis vi ikke 
selv ligefrem gad at læse om disse forfædre – det gad vi 
ikke men det var meget sjovt at se billederne af de gamle 
mænd og damer (i mærkeligt tøj) som vi kunne spejle os 
i – fortalte Lars Børge gerne om slægtens historie når han 
om aftenen havde anbragt sig i sin brune læderstol med 
vipperyg der langsomt tippede bagover mens han med 
sin velmodulerede røst og smukke højborgerlige diktion 
gik nogle hundrede år tilbage i tiden. Vi lagde os tilrette i 
den blå veloursofa – den med pøller og bånd og kvaster, 
et af farmors mange udsmykkede møbler, klar til at høre 
far fortælle. Selv farmors bøjler var omvundet med silke-
bånd og sløjfer.
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Grønlandsmissionæren 
og hans familie

Det hele begyndte i en af Danmarks skønneste og mest 
smilende egne – langt fra København – nemlig Diernisse 
på højderne oven for Fåborg på Fyn. Her levede i 1600-tal-
let Jørgen Rasmussen Smed. Det var ikke et ualmindeligt 
efternavn, men ikke alle var smede af gavn; det var Jør-
gen Smed fordi han havde to skorstene og een smedeesse, 
og det havde man kun hvis man var rigtig smed. Det kan 
man læse om, sagde Lars-Børge, som altid mente at man 
skulle have kildematerialet i orden, i en fortegnelse fra 
1677 hvoraf det fremgår at regeringen havde besluttet at 
pålægge skat på ildsteder.

En kølig forårsmorgen engang i slutningen af 1600-tal-
let kommer Christian V ridende forbi smedens hus hvor-
fra han hører smertensskrig. Kongen standser sin hest, 
banker på døren og finder smeden inde i huset hvor han 
ligger og vånder sig af stensmerter. Kongen lader sin liv-
læge undersøge den plagede mand, og lægen anbefaler 
en operation. Det tør smeden imidlertid ikke idet hans 
mange børn ville være uden forsørger hvis operationen 
mislykkedes, som han stønnede.

Men kongen siger til Jørgen Rasmussen smed at han, 
Majestæten, nok skal sørge for børnene hvis smeden dør 
så Jørgen smed underkaster sig en operation som lyk-
kes; men kongen tager sig alligevel af børnene og betaler 
uddannelsen af fire sønner. Og så går historien videre 
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at kongens hest manglede en sko og smeden, der nu er 
kommet sig, skoer kongens hest.

Majestæten bliver rørt da han bestiger sin nyskoede 
sorte ganger og siger da til Jørgen at han er en sand smed 
og som en æresbevisning skal hans efternavn herefter 
være Fabricius – latin for smed.

Hans søn Søren Jørgensen Smed holder bryllup i 1672 
med en pige der er født i 1645. Alt sammen meget lang 
tid siden. Og så gik det ellers slag i slag med børnefødsler 
og efterkommere, og årene går og kommer, og lille Otto, 
Otho, bliver født i 1744, den forfader man talte mest om, 
og som jeg lignede idet jeg havde de samme kæmpe øjne 
som gamle Otto. Han var en særling, et træk som skulle 
nedarves, især blandt de mandlige efterkommere. Min 
far var en af dem.

Otto, teolog, zoolog og sprogforsker, blev født den 6. 
marts 1744 som nummer 10 af 14 børn i præstegården i 
Rudkøbing. Han ville være missionær, sagde han til sin 
far, Hans Fabricius, provst og sognepræst, og det skulle 
være på Grønland dér hvor husets gode ven Hans Egede 
havde virket. Lille Otto havde lyttet med når Hans Egede 
var på besøg i præstegården og fortalte om sin gerning 
på Grønland, og da vi nu ved at små hoveder kan have 
store øren, blev Otto grebet af fortællingerne om Ege-
des missionærvirksomhed i Grønland, og driften til at 
forkynde Det Glade Budskab blev styrket yderligere da 
Ottos ældre halvbroder Christen, som han stod meget 
nær, i 1764 vendte hjem som missionær fra Grønland. At 
hans far tidligt havde bestemt at Otto skulle være præst 
ødelagde hverken hans kærlighed til faderen (eller latin): 
”Pater amantissimus optimus” den kæreste og bedste fader 
– eller tanken om at faderen havde bestemt hans levevej: 



17

”Me adhuc puerum literis sanctioribus destinavit”, han be-
stemte mig allerede som dreng til de hellige skrifter.

Herefter fik Otto plads på Seminarium Groenlandi-
cum og dermed også på Regensen, og Otto var godt ru-
stet. Forud var gået eksaminationen ved universitetet til 
Examen Artium som han i de sædvanlige 14 (!) fag: kate-
kismus, dogmatik, latin, græsk, hebraisk, logik, metafy-
sik, etik, historie, geografi, fysik, aritmetik, geometri og 
astronomi, bestod med flot resultat.

Otto skulle ind til eksamensbordet lige efter Ove Hø-
egh Guldberg, teolog og senere gehejmestatsminister. 
Selvom de to mænds livsbaner blev meget forskelligarte-
de, blev bekendtskabet med Høegh Guldberg ikke uden 
betydning for Ottos tjeneste som præst.

Det var ellers lige ved at Ottos fine karakterer i geome-
tri og aritmetik ved Examen Artium og senere i 1763, ved 
den filosofiske prøve – i begge tilfælde med udmærkelse, 
optime – havde gjort ham til landmåler! Det havde mate-
matikprofessoren Christen Hee gerne set, men Otto var 
grebet af teologien og fortrød det aldrig, da han siden 
”måtte erfare, at de, som i hans Sted bleve valgte, maatte 
leve og døe som Landmaalere i saare maadelige Om-
stændigheder”.

I 1768 blev der to missionspladser ledige i Grønland, og 
Otto måtte over hals og hoved gøre sig klar til den teolo-
giske embedseksamen. Man kunne jo ikke sende en kun 
halvstuderet ud og missionere for eskimoerne. Hans ek-
samen blev ikke så god som den under normale omstæn-
digheder ville være blevet – der var fx nogle paver hvis 
eksistens helt havde unddraget sig hans opmærksom-
hed – men resultatet, karakteren haud illaudabilis ” ikke 
urosværdig”, var nu rosværdig nok. Teologerne havde på 
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den tid et langt karakterregister der gik helt ned til den 
frygtede ”non contemnendus” bør ikke foragtes, der oven 
i købet kunne blive helt tilintetgørende ved tilføjelsen af 
et lille raffineret ondskabsfuldt, ”vix” næppe. Vix non 
contemnendus, den karakter som den gode grønlands-
præst opnåede i Henrik Pontoppidans novelle Isbjørnen 
(apropos udflugtsmålet).

Den 25. februar 1768 blev Otto Fabricius udnævnt til mis-
sionær på Grønland. Han var ikke fyldt 24 år, men, som 
han selv skrev i det latinske vita han efter tidens skik 
måtte forfatte, var det ”med Glæde og Tryghed, stolende 
på Guds Forsyn” idet han følger sit valgssprog: ”quid-
quid agis, prudenter agas, et respice finem”, hvad du end 
vil gøre, skal du gøre det med omtanke og hav resultatet 
for øje, at han drog af sted.

Otto opholdt sig i alt 5½ år ved Frederikshåb i Sydgrøn-
land, og det blev en periode som ”bandt hans Livsskæb-
ne”. ”Grønland mærkede ham for livet”, som professor dr. 
phil. Jes Asmussen sagde i sit foredrag om Otto Fabricius 
i Videnskabernes Selskab 1. december 1980 i anledning af 
200-året for udgivelsen af Otto Fabricius´ hovedværk ”Fau-
na Groenlandica” som udkom i 1780. Otto var da 36 år.

Omkring 1770 gik der en religiøs vækkelse over Grøn-
land. Otto havnede således ikke blandt uvillige hednin-
ge, men blandt eskimoer som var ivrige efter at lytte til 
missionæren fra København. De var så begejstrede for 
budskabet at de frivilligt meldte sig til kristendomsun-
dervisningen. Han fik hurtigt stor respekt for eskimoer-
ne, deres livsform og sprog og i sin indgroede respekt for 
en anden kultur døbte den danske missionær en grøn-
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lænder og hans to koner uden at stille krav om skilsmisse 
med den ene af dem. 70 hedenske grønlændere meldte 
sig til dåbsforberedelse. Otto blev så indtaget i eskimoer-
nes liv at han flyttede ud til dem på deres fangstpladser 
og lærte sig grønlandsk. Så var han da også helt sikker på 
at de fik ORDET. 
   Otto blev integreret, og da han var et indlysende sprog-
talent og også en flittig mand udgav han en Grønlands-
grammatik (1791) og oversatte Det ny Testamente (1794) til 
grønlandsk. Så var han helt sikker på at de ikke bare fik, 
men også forstod Ordet. I 1804 udgav han en grønlandsk 
ordbog. Han var således missionær på en helt ny måde 
idet han meget hurtigt opgav at missionere fra eet sted, 
nemlig missionshuset, han ville møde eskimoerne der 
hvor de boede og for at komme ud til dem på fangstste-
derne lærte han sig at ro kajak.

I den forbindelse lærte han også at fange sin egen mad. 
Grønlænderne var så glade for ham at de døbte ham 
erisâlik, ham i vandskindsdragten, i sælfangerdragten – 
for han levede deres liv.

Da han nu også var zoolog og led af ”granskesyge” så-
dan beskriver han sig selv i sine erindringer, havde han 
naturligvis sit udstyr klar så han kunne studere dyrene.

Og de skulle studeres tæt på, men han havde ikke no-
get mikroskop så han brugte et marmeladeglas som lup. 
Den 4. juni 1774 sejlede han ud til Kvanefjordens hav i 
selskab med Nukaaraq, der senere blev døbt Ludvig Møl-
ler, for at fiske efter den eftertragtede Scorpus Alaktus 
Dominas.

Han fiskede hele dagen sammen med Nukaaraq, og 
en dag hvor de fiskede stod pastoren pludselig og gloede 
ned i gabet på en hval hvilket ”frembrød et herligt Syn”. 
Han har været i livsfare mere end én gang når han med 
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sin kajak lagde sig klods op ad hvalerne.

Efter de fem år på Grønland begyndte han at søge præ-
stekald. Efter 13 resultatløse ansøgninger besluttede han 
at søge et embede i Norge. Det lykkedes. Drangedal Kald 
i Telemarken. Her blev han sognepræst fra 1774-79. Et 
besværligt sognekald blandt ”trættekære bønder”. Her 
skrev han Fauna Groenlandica, den første samlede vi-
denskabelige fremstilling af Grønlands dyreverden og 
omfatter i alt 473 arter, forfattet på latin, som dengang 
var det internationale videnskabelige sprog. Den begyn-
der med de højeststående og slutter med de laveststående 
arter. Efter at have beskrevet den sidste art, en havsvamp, 
slutter den latinkyndige og gudfrygtige forfatter med 
ordene: ”Remota etiam DEUM enunciant” ...himlen for-
kynder Guds ære (...om hans hænders værk melder hvæl-
vingen dag efter dag, nat efter nat... uden ord og uden 
tale, uhørlig er dens stemme, men dens røst går over al 
jorden, dens tale til verdens ende. For solen har han rejst 
et telt i havet). (Jobs Bog 12,7-9, og Salmernes Bog 19,2).

Lige som det var tilfældet med Niels Steensen 100 år 
tidligere, fylder hans indsigt i skabningens mangfoldig-
hed og mysterier ham med ærefrygt og beundring for 
Skaberens visdom.

Otto Fabricius forlod Grønland 18. april 1773 og gik 
”ikke uden rørelse” om bord på skibet der skulle føre 
ham tilbage til København – bort fra det land som han 
havde ofret så meget af sin bedste kraft (Mindeskrift O.F. 
ved Bjørn Kornerup m.fl.).

I 1942, ved Frederikshaabs 200-års jubilæum, afsløredes 
et mindesmærke for ham uden for byens kirke. Det var 
grønlænderne der havde taget initiativet og betalt for 
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det. 200-års dagen for hans ankomst til byen blev fejret 
med en højtidelighed ved dette mindesmærke 14. juli 
1968. Hans sidste forelæsning (1.6.1820) i Videnskabernes 
Selskab handlede om ”Fimrehårsbevægelser” som iflg. 
professor Adolf S. Jensen var ”en af hans smukkeste op-
dagelser”.

Omsider fik han kaldet som sognepræst ved Vor Frelsers 
Kirke på Christianshavn og boede i en gård i Prinsesse-
gade nr. 52 med sin kone og sine 15 børn, heraf ni sønner, 
hvoraf én var dødfødt. Fem af børnene døde som små. 
En kendsgerning der bedre end mange ord illustrerer 
dagliglivets vilkår på den tid. Da Otto holdt sin jubelpræ-
diken den 23. marts 1818 bestemte kongen, Frederik VI, 
at han skulle bære en biskops titel og rang. Ved samme 
lejlighed blev han æresdoktor ved det teologiske fakultet.

Han udgav zoologiske afhandlinger lige til sit sidste le-
veår, og på sit dødsleje var han optaget af at læse korrek-
tur på en grønlandsk oversættelse af Første Mosebog. Ef-
terhånden som årene gik følte han sig svagere og svagere. 
Turen i Grønland havde været hård ved helbredet. Han 
havde stærke anfald af gigt med smerter i ryg og knæ og 
med lamhed i fødderne som af og til hindrede ham i at 
komme op og ned ad prædikestolen.

Nogen stor prædikant var han ikke, og han var også 
”brystsvag” så hans stemme kunne ikke rigtig høres i 
det enorme kirkerum. Han var selv helt klar over at han 
ikke var et oratorisk talent (som hans tipoldebarn, Lars-
Børge, heller ikke var det) og sagde om sine manglende 
talegaver at han kun havde ”sit simple, men velmeente, 
christelige Foredrag” at byde på. Han var i øvrigt ven-
ligt indstillet over for N.F.S. Grundtvig. Otto hørte såle-
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des til de præster der ikke ville underskrive klagen over 
Grundtvigs dimisprædiken i København: ”Hvi er Herrens 
Ord forsvundet af Hans Hus”. Et skarpt angreb på den ratio-
nalistiske prædiken i samtiden. Den prædiken indbragte 
Grundtvig en irettesættelse fra universitetet.
   Grundtvig stod også senere på venskabelig fod med 
Fabricii hus i Prinsessegade. I 1819 henvendte han sig til 
Otto for at blive hans kapellan hvad han dog ikke blev. 
Først ved Ottos død i 1822 blev Grundtvig præst ved Vor 
Frelsers Kirke. (Måske har Otto syntes at buldrehovedet 
Grundtvig var lidt anstrengende).

Allerede i 1805, som 61-årig, var Otto så svag, at han måt-
te bede sig fri for at ”give møde” ved bispevielser og præ-
steordinationer, og da han 1821 havde ligget syg i over 
to måneder og ofte blev plaget af ”Hoved-Svingel” og 
undertiden styrtede om på gaden, blev han af kancelliet 
fritaget for de pligter som var en del af hans arbejde nem-
lig at fungere som censor ved teologisk embedseksamen 
og bispeeksamen. Han døde 20. maj 1822, 78 år gammel. 
Den 28. maj blev han begravet ”under stor deltagelse” på 
Søndre Hovedkirkegaard.

Der er bevaret tre portrætter af Otto. De viser os bil-
ledet af en ærværdig olding, ret spinkel og vistnok ikke 
særlig høj. Ansigtet skarpt skåret, store, tunge øjne, smal 
mund og hvide lokker under den sorte kalot giver en 
forestilling om en tænksom og meget alvorlig mand.

Han var oplysningsivrig, det 18. århundredes mand, ret-
troende, grundærlig, fyldt af en stærk trang til at virke 
til gavn for sine medmennesker, idealist, jernflittig og 
”granskesyg”. Men i religiøse spørgsmål takker han sin 
gud for at ”Han har bevaret ham fra at vige bort fra den 
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evangeliske Bekendelse”.

Før Otto tiltrådte som præst ved Vor Frelsers Kirke måtte 
han dog lige tage imod et embede som præst ved Vajsen-
huset i København. Det blev stiftet af Frederik IV, 21. juli 
1727. Forbilledet for Vajsenhuset var Franckesche Stiftun-
gen i Halle, grundlagt af August Hermann Francke, tysk 
teolog og filolog. Som pietist mente han at kristentroen 
skulle udtrykkes både i ord og handling. Vajsenhuset 
og dets forbillede i Halle var både skole og plejehjem for 
forældreløse børn. Christian VI videreførte pietismen i 
Danmark. Han var ikke nogen populær konge selvom 
han sørgede for at almuens børn kom i skole, og at vi fik 
et socialvæsen i Danmark. Kaster man et blik på dets hi-
storie, særlig i det 18. århundrede, vil man hurtigt opdage 
at det har haft en overordentlig stor betydning i mange 
henseender. Vajsenhuset kom snart til at spille en betyde-
lig rolle som et af brændpunkterne i den pietistiske væk-
kelse herhjemme.

Her mødtes de gudeligt vakte kredse til bibellæsninger 
– som man også gjorde det i Lars-Børges barndomshjem, 
farmor var stærkt troende – og andagtsmøder, de såkald-
te konventikler, som ofte blev ledet af den ejendommelige 
præst Enevold Ewald, far til digteren Johannes Ewald. Fra 
bogtrykkeriet udgik oplag på oplag af bibeloversættelser, 
salmebøger, katekismer og andagtsbøger ”Vajsenhusbø-
gerne” som i høj grad bidrog til at sprede den pietistiske 
bevægelse over hele landet.

Selv efter at pietismens førerstilling var brudt herhjem-
me var Vajsenhuset i lange tider ved hele sit religiøse 
virke, sine bogprivilegier og ved sin fastere eller løsere 
tilknytning til missionsarbejdet et midtpunkt i det kirke-
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lige arbejde.

Vajsenhuset havde oprindelig til huse i det gamle Rid-
derakademi på Ny Torv, men efter Københavns brand i 
1728 blev det genopbygget efter en langt større og mere 
pragtfuld målestok, blandt andet udstyret med en an-
seelig kirke, med trykkeri, boglade og apotek helt som 
forbilledet, Franckes Waisenhus i Halle. I 1771 ophævede 
Struensee stiftelsen, men efter hans barske henrettelse 
blev den genoprettet.

I dette genoprettede Vajsenhus blev det Stiftelsens 
præst der fik den afgørende betydning i ledelsen, mens 
inspektøren, der tidligere havde haft den førende stil-
ling, trådte i baggrunden.

Sådan var forholdene da Otto Fabricius 1783 blev kaldet 
til præst ved Vajsenhuset. Det nye arbejde blev nu ikke 
helt let for ham idet stiftelsen befandt sig i en forfalds-
periode og trods alle anstrengelser formåede han ikke 
at standse tilbagegangen. I 1787 måtte han indrømme at 
stiftelsen var i ”et slet Udraab” og samme år indberettede 
han til direktionen at der gik det ”Aalmindelige Rygte” 
at ”Stiftelsens Ungdom skulle være igaaet med at bande”.

Efter seks års anstrengende arbejde ved Vajsenhuset 
kunne Otto omsider tiltræde som præst ved Vor Frelsers 
Kirke på Christianshavn.

I 1790 var der 8.265 indbyggere på Christianshavn, men 
kun ca. 4.000 kunne regnes til den danske menighed. 
Resten af befolkningen, der var meget blandet, hørte ind 
under Tugthuset eller Militæretaten, eller også var de jø-
der, katolikker eller reformerte. Otto virkede ved denne 
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kirke i over en menneskealder (1789-1822).

I en anmeldelse af Zoologisk Museums Årbog skriver 
Johannes V. Jensen om Otto Fabricius: ”...denne fremra-
gende mand der forenede en Teologs Nidkærhed med en 
Naturforskers åbne Blik og systematiske Iagttagelsesev-
ne...” og slutter med at sammenligne ham med Grundt-
vig, Kingo, Absalon: ”...en lignende Forening af viril og 
åndelig Kraft har udmærket Otto F...I Udlandet har vi 
haft Ære af ham. Lad ham ikke blive glemt her.”
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Pater Familias

Lars-Børge, far, var Otto Fabricius´ udtrykte billede. Skul-
le man tro på reinkarnation var der her tale om vægtig 
bevisførelse. Lars-Børge lignede sin forfader i sind og 
skind, Også han havde en stærk tro på Den Almægtige, 
også han havde en stærk trang til at missionere dog ikke 
for den evangeliske lutherske men for den sande katolske 
tro, og også han var far til en stor børneflok.

Lars-Børge var et meget lukket menneske, så det kan 
undre en at han alligevel kunne påvirke en hel familie 
på den måde. Han gik hver dag hjemmefra ved 10-tiden. 
Han havde aldrig travlt. Ingen vidste hvad han lavede, 
kun at han var jurist, og at han sad i et ministerium; man 
mener det var Arbejdsministeriet, men ingen af børnene, 
endsige mor, hans hustru, som han fejrede guldbryllup 
med, har kunnet fortælle om det var her, eller om det 
måske var i Socialministeriet han havde sin gang. Lars-
Børge var den forsvundne fuldmægtig.

I en årrække, mens han skrev sit digre værk om ”Dansk 
Musikliv omkring Jacob Christian Fabricius” (hans far-
far), havde Lars-Børge sin faste plads på Det kgl. Bibliotek 
hvor han tilbragte de fleste af sine arbejdstimer i ministe-
riet. Den forsvundne fuldmægtig var gledet ind på sin 
plads under den grønne lampes skær hvor han beskæf-
tigede sig med noget der interesserede ham. Det mini-
sterielle blev klaret mellem kl. 11-12. Hans utålmodighed 
var ham således også til nytte. Det arbejde han fik penge 
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for og som gjorde at hans otte børn ikke ligefrem sultede 
talte han aldrig om, det interesserede ham overhovedet 
ikke, og jeg tror han i grunden var flov over at lave noget, 
hver dag, der var så kedeligt.

Og når noget er kedeligt, taler man ikke om det, mente 
han nu. Han udførte det arbejde han blev betalt for og kun-
ne så beskæftige sig med det der interesserede ham nemlig 
musik, katolicisme og historie, især Danmarks historie.

Han vendte hjem fra sit kedelige arbejde hver dag på 
samme tid, og når han kom hjem, røg alle børnene op 
på deres værelser, vi gemte os bag lukkede døre ”udyret 
kommer”, blev der råbt, og for ikke at støde ind i ”udyret”, 
dette legemliggjorte uvejr, holdt vi os væk indtil midda-
gen kom på bordet. Men selvom arbejdet kedede ham, 
var det kontor han sad i ikke kedeligt.

En enkelt gang havde mor været inde og se det, men da 
hun havde en meget dårlig orienteringsevne, hun kun-
ne blive væk på Landskrona Færgen, og da hun engang 
besøgte mig første gang i min nyerhvervede lejlighed i 
Hellerup kørte hun over Hillerød hjem til Brønshøj fordi 
hendes kompasnål svigtede. Da hun kunne fare vild på 
en færge forstod vi at hun selvfølgelig ikke kunne sige 
hvor han arbejdede. Så da mor fortalte os om fars arbejds-
plads, var det kun indretningen hun havde heftet sig ved, 
fx at der var tykke, ægte tæpper på gulvet. Hvor det var, 
forblev uopklaret.

Nå jo, hun kunne også fortælle at der var en nydelig 
udsigt over Holmens Kanal; men sted og hvad han i det 
hele taget lavede der, nej, det vidste hun ikke, og hun var 
også ligeglad.
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Lars-Børge var en mærkelig mand – både forud og bagud 
for sin tid. Han vidste alt om historie, især Danmarks hi-
storie, og var et levende leksikon. Omvandrende er han 
ikke længere. Lige efter sin 90-års fødselsdag, 3. juledag, 
sagde den gamle katolik: ”Nu vil jeg møde min Skaber” 
hvorefter han lagde sig til sengs og udåndede tre uger efter.
Et halvt år før han fyldte 90 blev han indlagt på hospi-
talet med tarmslyng. Lægen vurderede det var på tide 
at indkalde hans børn som indfandt sig ved midnatstid. 
Vi fik en natlig samtale med lægen som ikke mente at 
far ville overleve natten. Da vi nu forstod at det lakkede 
mod enden, hidkaldte vi en præst, den gamle og trofaste 
katolik skulle jo ikke forlade denne verden uden at få en 
bøn med på vejen fra den kirke han havde ofret så meget 
af sit liv (og sine penge) på.

Præsten hidkaldt fra Sankt Ansgar Kirke, gav ham dog 
kun De Syges Salvelse og ikke Den Sidste Olie idet han, 
i modsætning til lægen, ikke mente at tiden endnu var 
inde for Lars-Børge Fabricius. Sognepræsten mødte op 
på Bispebjerg Hospitals gerontologiske afdeling med lilla 
silkestola over skuldrene, læste højt fra Messebogen og 
udvalgte steder fra Det Nye Testamente for Lars-Børge 
som lå med lukkede øjne og lignede en der så absolut var 
ved at forlade denne verden. Andagten blev kortvarigt 
forstyrret af en pligtopfyldende sygeplejerske der ikke 
var klar over at hospitalsstuen midlertidigt var omdan-
net til kirke. Hun mente at patienten netop på dette tids-
punkt havde brug for et bækken.

Ved synet af præsten i delvist ornat i fuld gang med 
liturgien havde hun så meget situationsfornemmelse at 
hun bakkede ud med uforrettet sag og tomt bækken. Det 
var nok ikke lige nu patienten skulle på potte.



29

Efter at have forrettet sin lille andagt og salvet den sy-
ges pande forlod præsten hospitalet.

Klokken var blevet to om natten, og vi børn skiftedes til 
at holde vagt ved hans seng. Jeg kørte hjem, op til mit 
sommerhus i Odsherred, men blev et par timer senere 
vækket af en telefonopringning fra Hans, den elskede 
førstefødte, som med oprevet stemme nu kunne fortælle 
at ”...hospitalet var begyndt at give far penicillin. Altså, 
nu har jeg taget afsked med ham. Jeg orker ikke at tage 
derind og gøre det igen”. 
   "Jamen hvad vil du have jeg skal gøre?", spurgte jeg,    
   ”jamen ka´ du ikke sige til dem at de skal lade være med 
at behandle ham".

"Altså Hans, han ligger jo på et hospital, der slår de 
ikke mennesker ihjel... hvis du ikke bryder dig om at de 
giver ham penicillin, må du altså selv ringe derind og 
bede dem tage livet af ham”.

 Jeg kører tilbage til Bispebjerg hospital og sætter mig ved 
fars seng. I nogen tid er der stadig helt stille, men så be-
gynder der at ske noget i sengen. Den næsten livløse be-
gynder at røre på sig, og inden længe sætter han sig op, 
hiver alle de slanger ud han er koblet op til og siger med 
fast stemme: ”Nu vil jeg hjem!”.

Vi, hans børn, modtager beskeden, helt udmattede af 
modsatrettede følelser. Hans sagde bare højt hvad vi an-
dre tænkte. Men hjem ville han, og det kom han. Til ple-
jehjemmet. Hjem at sidde i stolen som han var lænket til 
idet han hverken kunne stå eller gå.

Vi var uforståeligt kærlige ved ham i alle de år han sad 
på plejehjem, og det var ikke ligefrem fordi han fedtede 
for os. Der var ikke mange dage hvor han ikke fik besøg 
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der i øvrigt udformede sig som en audiens. Man dukkede 
op på hans værelse hvor han sad anbragt i en højrygget 
blødt polstret stol ved siden af et ovalt mørkt poleret bord 
hvorpå der lå stabler af bøger og aviser. Han havde ikke 
noget fjernsyn og ingen radio idet han ikke gad høre og 
se på alt det ”sludder og vrøvl”, og han foretrak at man 
ikke kom når han skulle spise, heller ikke når han fik te 
serveret. Han ville spise alene.

Man sagde "goddag", satte sig på en stol foran ham så han 
havde en chance for at høre hvad man sagde ved at aflæse 
mundbevægelserne. Så det gjaldt om at artikulere tyde-
ligt. Hans hørelse var meget dårlig, og han gad ikke at 
bruge høreapparat. Vi havde ikke mad med, det fik han 
på plejehjemmet, og han var ikke afhængig af hverken øl, 
spiritus eller cigaretter. Han blev glad hvis man kom med 
en buket blomster som man gerne måtte anbringe foran 
billedet af hans afdøde hustru, vores mor, som efter sin 
død fik en opmærksomhed fra sin mand som hun ikke 
fik mens hun var i live.
   Derefter havde man noget der kunne minde om en 
samtale, men hans dårlige hørelse gjorde samtalen an-
strengende for både den lyttende og den talende. Efter 
ca. et kvarters tid sagde han "tak for besøget", hvilket be-
tød at audiensen var slut. De små lette samtaler evnede 
han ikke. Og vi børn orkede ikke de store samtaler. Ikke 
mindst fordi det var så anstrengende bare at gøre sig for-
ståelig. Vi havde ikke noget imod at aflægge disse visitter 
fordi han aldrig krævede at vi skulle blive i flere timer. 
Han brokkede sig aldrig over at vi gik. Hvilket vi dog 
indimellem opfattede som fornærmende. Marie besøgte 
ham hver onsdag på samme tidspunkt, og besøget ud-
foldede sig inden for en tidsramme på ti minutter. Hun 
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var et utålmodigt gemyt og lignede på den måde sin far. 
Og os andre. Men det blev dog for meget selv for hende 
da han, idet hun lige var kommet ind ad døren og fået 
anbragt sig i stolen foran ham, sagde "tak for besøget", i 
betydningen: "og nu kan du godt gå".

"Altså far, jeg er lige kommet, og jeg går ikke lige nu". 
Så hun blev siddende, men samtalen blev derefter, og da 
der var gået 11 minutter gik hun. Og han gentog sit tak 
for besøget, lettet over at blive alene igen så han kunne 
læse videre i den stak af bøger der voksede med tiden.

Han ønskede sig altid bøger til både fødselsdag og 
jul, og plejepersonalet vred sig ved hver bog der blev 
lagt oven på den i forvejen store bogbunke på det mørke 
ovale mahognibord med rokokobenene. Men hans ene-
ste underholdning var at læse. Ikke bare bøger, men også 
aviser, og da han var interesseret i historie ikke mindst 
Danmarks historie bad han mig en dag om jeg ikke ville 
sørge for at han fik et abonnement på Flensborg Tidende. 
Danmark til Ejderen, og Skåne, Halland og Blekinge til-
bage til Danmark.

For at forstå denne mand, der satte otte børn i verden 
selvom han ikke var egnet til at drage omsorg for bare 
et enkelt barn, endsige sig selv, skruer vi tiden tilbage til 
3. juledag 1916 hvor han blev født som nummer to af tre 
børn. Også han var mellembarn. Han voksede op under 
herskabelige former midt i København lige over for Kon-
gens Have som var hans skolevej. I dette hjem, en beske-
den 22 værelsers lejlighed, var der orden i tingene, og 
små børn blev betragtet som ufuldkomne voksne.

Den særprægede opdragelse indebar pottetræning ind-
til der var ”resultat”. Han mor, farmor, havde et nærmest 
religiøst forhold til peristaltikken. Under udarbejdelse af 
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”resultatet” måtte han ikke forstyrres.
Dér, ude på toilettet – med grønt, højluvet tæppe rundt 

om toiletkummen, låget på toiletsædet ligeledes i mave-
pinegrønt og højluvet, små, grønne håndgjorte brodere-
de poser med vat hang på de grønne vægge, alt her var 
i en grøn farve der nok ville kunne bidrage til et hurtigt 
”resultat” – kunne den lille, lyskrøllede dreng sidde og 
trunte, helt alene, aldeles uforstyrret, indtil mor (eller 
barnepigen) aflagde inspektion for at udtale sig om hvor-
vidt ”resultatet” var tilfredsstillende eller ej.

De tvangsprægede toiletvaner fulgte ham hele livet. Jeg 
husker hvordan vi sprang rundt om de to toiletter der var 
inde i det store gule hus for at komme til. Far okkuperede 
altid det ene. Længe, med dagens avis, som var varm når 
han omsider overlod den til os.

Lars-Børge talte lige til sin død med en næsten barnlig 
hengivenhed om sine forældre, han havde ”intet at kla-
ge over”. Han dedikerede senere sit digre værk ”Træk af 
Dansk Musikliv omkring Jacob Christian Fabricius” til sine 
forældre. At han havde brugt syv år på at skrive bogen 
og dermed også været en udfordring for sin familie i den 
lange skriveproces, ikke mindst for sin hustru, glemte 
han da han skrev sin tilegnelse. 
   Og var han optaget af Danmarks historie, var han ikke 
mindre optaget af slægtshistorie, ikke bare sin egen, men 
slægtshistorie som en art dokumentation og begrundelse 
for at man var til. En aften hvor Gerd var på besøg der-
inde, vi befinder os i slutningen af 1950 érne, blev jeg klar 
over, da han endnu en gang fortalte om min tiptipoldefar, 
Otto, missionæren, at her sad en reinkarnation af Otto 
Fabricius - ikke mindst da han viste os endnu et billede af 
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den gamle biskop med sort kalot, krum næse og kæmpe 
øjne, som man har det i den familie. Han viste også et 
billede af mig som baby. Det hele var kæmpe øjne. Men 
ingen krum næse.

Tilbage til begyndelsen af 1920 érne. Lille Lars-Børge er 
nu skolemoden og skal i Krebs´ Skole – og skoleturen går 
gennem Kongens Have – hvor han var den flinke, dyg-
tige og opmærksomme elev. Her sad drengene fra det 
bedre borgerskab som blev undervist af datidens førende 
tugtemestre. Det skulle imidlertid ikke afskrække ham 
fra senere at sende sine piger i pigeskole hos nonnerne 
på Den Franske Skole og sine drenge ind til jesuitterne i 
Stenosgade på Vesterbro, hvor man håndhævede en fy-
sisk levende pædagogik.

I fritiden gik turen en gang om ugen over til Hans Bechs 
Danseinstitut. Lars-Børge, kaldet Lasse af sine kamme-
rater, fik laksko på og silkeskærf om livet. Hans svenske 
mors pyntesyge skelnede ikke småligt mellem hankøn 
og hunkøn. Silkeskærf, lyse, lange krøller og sorte lak-
sko, sådan syntes hun en lille dreng burde se ud når han 
skulle ud på dansegulvet. Men Lasse lærte at danse og 
føre en dame. Elegant og selvfølgeligt.

Senere gik skolevejen over til Metropolitan Skolen som 
dengang lå på Vor Frue Plads. Her på gymnasiet under-
viste lektor Blomme, udødeliggjort i Scherfigs Det For-
sømte Forår. Lille Lasse, som i mellemtiden var blevet stør-
re, sagde at Blomme ikke var den ondskabsfulde mand 
som Scherfig gjorde ham til. Men Blomme var vel kun 
ond over for de svage og ikke over for en kvik dreng som 
kunne svare for sig. 
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På skolen var der til gengæld en fransklærer som brugte 
sit nøgleknippe som våben over for dumme elever der 
ikke kunne udtale de franske nasaler.

Lars-Børge fortalte at man kunne høre hvordan det gik 
for sig inde i klasseværelset ved siden af når nøgleknip-
pet ramte et kranie selvom det på en lille dreng var blødt.

Lasse blev student og kastede sig nu over jurastudiet som 
han overhovedet ikke interesserede sig for, han ville al-
lerhelst have været musiker, men, som han sagde i klar 
selverkendelse, så var hans blafrende nervesystem ikke 
justeret sådan at han kunne tåle det pres som altid ligger 
på udøvende kunstnere. Hans anden store interesse var 
historie, men det ville han ikke studere, fordi han ikke 
ville ende som gymnasielærer, ”jeg ville ikke egne mig til 
at undervise”. Han blev ikke modsagt.
   Det blev så juraen han kastede sig over. Som fader (over-
retssagfører) så søn, og det med en iver så han blev fær-
diguddannet jurist som 23-årig. Og så kom Lis ind i bil-
ledet. Hun var tandlægestuderende og han forelskede sig 
i hende på stedet, som han så sødt sagde engang i et sjæl-
dent anfald af åbenhed. Lis, den høje, mørkhårede, lang-
benede dulle med et uudgrundeligt udtryk i de grønne 
øjne. 
   Om sit første møde med den mand hun skulle dele et 
langt liv med, sagde hun engang til mig, mens vi sad på 
græsset og drak te og spiste boller: ”Da jeg mødte far var 
jeg ikke forelsket i ham, jeg vidste bare at ham skulle jeg 
giftes med”.

Det store bryllup fandt sted i Sankt Ansgar Kirke i Bred-
gade efter at både brud og gom som henholdsvis 22- og 
23-årig havde taget deres uddannelser og var konverteret 
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til den katolske tro. Den katolske biskop Theodor Suhr 
forrettede vielsen. Bryllupsrejsen blev ikke munter idet 
de begge fik Roskildesyge og brækkede sig fra de indlo-
gerede sig i en idyl i Jægerspris og til de tog derfra igen 
nogle dage senere. 
   En foruroligende begyndelse i en foruroligende tid i 
Europa. Man talte om den ”stærke mand” dernede i Tysk-
land som sørgede for at alle kom i arbejde. Men Roskil-
desygen forhindrede imidlertid ikke, at et barn kom til 
verden ni måneder efter bryllupsrejsen. En dreng var det 
ikke til faderens store skuffelse, men af en pige at være 
var hun nu ikke værst, måtte han indrømme. En lille per-
le der skinnede i mørke farver. Hun var et usædvanligt 
barn, og så smuk at folk på gaden standsede op for at se 
på vidunderet.
   Hun var begavet, talentfuld, kunne alt hvad hun satte 
sig for, om det var at tegne, male, spille, synge, løse ma-
tematikopgaver, skrive stile, hvad som helst og den dyg-
tigste i klassen, kort sagt et barn som ethvert forældrepar 
kunne ønske sig. Derudover var hun sjov og skarp i re-
plikken, som sin mor. Jeg var lidt bange for min storesø-
ster, der var fem år ældre end mig. Når Christina sagde 
at jeg skulle sætte mit lange hår op, gjorde jeg det. Når 
Christina sagde at jeg ikke skulle sætte håret op, gjorde 
jeg det. Når hun så sagde at nu skulle jeg sætte håret op 
igen, gjorde jeg det.

Christina var lille af vækst, men myndig. Da hun nu 
kunne alt hvad hun satte sig for – og altså også terrorisere 
sin lillesøster – kunne hun også tjene penge. Hun fandt 
en snedig måde at gøre det på - nemlig ved at male akva-
reller af folks huse.

Hun gik tur på villavejene, fandt et hus hun havde lyst 
til at male – et af passende størrelse og udseende som 
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vidnede om at der var penge at hente – og gik i gang på 
akvarelpapir af god kvalitet og 1. klasses akvarelfarver, 
Caran d Áche.
   Så gik hun hen til det udvalgte hus, ringede på døren, 
skruede de grønne stjerneøjne på og spurgte ejerne om 
de ikke havde lyst til at købe en akvarel af deres smukke 
hus. De kunne købe kunstværket for 75 kroner. Mange 
penge dengang i slutningen af 1950 érne, og folk sagde al-
drig nej. De var kun smigrede over at den søde pige havde 
udvalgt netop deres hus. Der må hænge en del akvareller 
i området omkring Utterslev Mose med hendes signatur.

Mellem Christina og mig kom sønnen, Hans, i november 
1943, den længe ventede, ham der kunne føre slægtsnav-
net videre. Det kunne en pige ikke. Så gik der lige tre år 
inden den næste, jeg, dukkede op i slutningen af septem-
ber 1946. Hans kom til verden mens der var krig, og Lars-
Børge havde travlt med at forsvare sit fædreland, samt 
andre lande såsom Finland – mod kommunismen – der i 
vores familie kunne lignes ved en sygdom. Så han var en 
ikke helt stabil leverandør af det nødvendige materiale 
til videreførelse af slægten. Derfor er der tre år mellem 
Hans og mig.

Men da Lars-Børge vendte hjem fra sine krigsindsatser, 
lagde han våbnene og gik i gang med at mangfoldiggøre 
sig. Jeg var efterkrigsbarn, resultatet af en julefrokost, el-
ler var det en nytårsaften, som far engang fortalte mig 
med et svedent smil i et øjebliks fortrolighed. Men nu var 
leverandøren i hus, og børnene begyndte at strømme til.

Marie, 18 måneder efter mig, Thomas 13 måneder efter 
Marie, så gik der fire år inden Lene blev født i 1952, han 
må vel have været på rejse igen, Frederik, 21. marts 1956 
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– på Bachs fødselsdag – fire år efter Lene og endelig Pia 
fem år senere, i 1961.

Mor var nu 44 år, og hun har åbenbart syntes at hun var 
blevet for gammel til at være gravid. Helt usædvanligt 
følsom aflagde hun nemlig besøg, i lilla/brunstribet gra-
videbusserone, maven var allerede stor, på børnenes væ-
relser for at få deres reaktion på at der nu igen var et barn 
på vej. Da hun spurgte mig om hvad jeg syntes, var sva-
ret: ”Er du flov?”.

Pia blev den sidste, men den første der døde, 15 år gam-
mel. Det var en sorg som familien aldrig forvandt. Hun 
var et smilende barn som alle elskede, køn, dygtig og me-
get, meget morsom, og den eneste af børnene der kunne 
dæmpe fars latent irritable væsen. Hun efterabede ham 
så han ikke kunne lade være med at grine; mens vi andre 
holdt vejret. Virkede det, eller virkede det ikke?

Pia var leveringsdygtig i alle Dirch Passers og Ulf Pil-
gaards monologer. Hun lå på maven ved siden af bånd-
optageren og lærte sig dem ord for ord og kunne derefter 
levere dem så hendes søskende lå flade af grin.

Der stod lys omkring hende. Jeg blev, som 15-årig, hen-
des gudmor. Måske lige ung nok til at tage ansvaret for et 
lille barn; men det skulle vise sig at det heller ikke var et 
forhold der varede ved. Der findes et fint fotografi af de 
to, den 15-årige står med opsat hår og sine første højhæle-
de sko og smiler til fotografen med gudbarnet på armen. 
Stort barn med lille barn.

Pia blev syg som 12-årig, tabte sig voldsomt, fik allergiske 
reaktioner over for græs, enhver form for pollen, fik ån-
dedrætsbesværligheder, blev indlagt på Rigshospitalets 
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afd. for Cystisk Fibrose, blev udskrevet, blev atter indlagt 
og sådan gik det frem og efterhånden kun tilbage i nogle 
år. En morgen holdt hendes hjerte op med at slå. Lægerne 
kæmpede for at få gang i hjertet igen. Mor havde denne 
sommer været i Lourdes, katolikkernes valfartssted, og 
hentet en dunk helligt vand med hjem fra kilden. "Den 
svindelbutik", som onkel Johannes udtrykte det. Hun bad 
lægerne stoppe genoplivningen og hældte nu det hellige 
vand ud over Pia. Hun blev 15 år. Overlægen på afdelin-
gen græd.
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 For Gud, konge  
og skåneland

Religionens bud stod med flammeskrift over hjemmet. 
Den sande, den katolske kirkes bud blev fulgt med en 
nidkærhed som kun fanatikere kan praktisere religion. 
Vi børn lærte hurtigt, at der fandtes dødssynder, hoved-
synder, bisynder – dødssynderne var decideret angst-
fremkaldende fordi helvedet og skærsildens hede så liv-
fuldt blev beskrevet i præstens prædikener som vi med 
slunkne maver lyttede til hver søndag morgen.
   Dødssynderne måtte man forhindre, og det gjorde 
man ved at lægge vejen om ad en skriftestol hvor man, 
på knæ, fremlagde synderegistret for pateren i tjeneste. 
Han sad omme på den anden side af gitteret – helt som 
Fellini har vist det i Amacord ( MIG OG MIN FAMILIE) 
for bagefter at få ABSOLUTIONEN, tilgivelsen, den man 
ikke kunne leve ude. Fik man den kunne man undslippe, 
om ikke skærsilden, så dog helvedets flammer, hvor man 
ville brænde til evig tid.
   Utryghed var et andet ord som kan beskrive tilstanden 
i vores hjem. Fars voldsomme stemningsskift var ener-
verende. Hvornår var han gal, rasende, hvornår var han 
huld og mild? Hans børn lærte hurtigt at indordne sig 
under de voldsomme, for ikke at sige sygelige stemnings-
skift. Heftigheden af hans udbrud tærede og satte sig som 
en kronisk nervøs tilstand hos alle børnene. ”Far kan ikke 
gøre for det” sagde mor, med en blå North-State hængen-
de i mundvigen, mens hun tilberedte sovsen til 10.
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Men han var en mand som altid kunne beskæftige sig 
selv. Et af hans positive træk. Han krævede aldrig under-
holdning, han var egentlig helst fri for andres selskab, 
han var, som han sagde: ”Kun konversibel af tvang og 
ikke af trang”. At han med den indstilling satte otte børn 
i verden skyldtes den katolske kirke – og mandens ”drif-
ter” som mor engang fik sagt det. Man mærkede hvad 
hun syntes om dem.

Ud over tro og musik var han lidenskabeligt optaget af 
historie, især Danmarks historie så han var medlem af alt 
der kunne bringe det tabte land tilbage til dets retmæs-
sige ejer, nemlig Danmark, og således var han medlem 
af Dansk-Skånsk Forening som indimellem arrangerede 
udflugter til Hven.

Et år slæbte Lars-Børge sine tre ældste børn, Christina, 
Hans og mig med, så vi kunne se Tyge Brahes observato-
rium. Når han fortalte historien for sine tre børn undlod 
han at fortælle at Brahe også var astrolog og i denne egen-
skab Kong Christian IV ś rådgiver. Astrologi og læren om 
Den Sande Tro var to inkongruente størrelser. At han se-
nere skulle få sig en svigersøn der ikke bare var buddhist, 
men også en dygtig astrolog, var skæbnens blide ironi.

Alle medlemmer af Dansk-Skånsk Forening var origina-
ler med tilsvarende sære interesser, ud over den at Skåne 
jo var dansk land og skulle leveres tilbage til Danmark 
hvor det kom fra, såsom snegleforskning og lignende in-
teresseområder der i dag ville blive betragtet som tids-
spilde.

Men her i samvær med hinanden kunne de frit ud-
veksle (unyttige) forskningsresultater og diskutere det de 
var fælles om nemlig indlemmelsen af det tabte land og 
i pauserne lære noget om sneglenes parringsadfærd og 



41

deres betydning for menneskets ditto.
Da jeg mange år senere kunne fortælle far, nu på pleje-

hjem, at broen over Øresund stod færdig, var hans kom-
mentar: ”Så ligger København atter midt i Riget”.

Hans lidenskabelige forhold til fædrelandets historie 
blev demonstreret for mig og mine søskende da vi den 
26. februar 1958 kom hjem fra skole og så at flaget stod på 
halv i den store have. Med hjertet oppe under tungen løb 
jeg ind ad døren og fandt mor i hall én ved siden af tele-
fonen. Med tynd pibestemme spurgte jeg hvem der var 
død hvortil mor svarede: ”Åh, det er far, han er komplet 
sindssyg”. Hvad..?.
   Husets unge pige, den lange, ranglede og rødhårede 
Ellen, sådan fortalte hun sin frue det, var ved 10-tiden 
om formiddagen, hvor husherren endnu ikke var taget på 
kontoret, blevet kaldt ud i haven sammen med Lene, fem 
år, og Frederik, to år.

Her stod herren ved flagstangen med sammenbidte, 
blege læber. Da Ellen havde taget opstilling foran flag-
stangen med et barn i hver hånd, hejste han flaget, bør-
nene øjne fulgte flaget der langsomt gled op mod toppen 
hvorefter han nu sænkede det alt imens han ”sagde noget 
om Skåne... Hal... – et eller andet – Blekinge... eller hva´ 
det nu var ...”

Mor fattede essensen, greb det sorte telefonrør af ba-
kelit, drejede hans nummer til kontoret for at bede ham 
forklare hvorfor flaget stod på halv. 

 ”Joh, det var jo en sorgens dag. 300 årsdagen for Roskil-
defreden hvor vi mistede Skåne, Halland og Blekinge”...    

”Du er komplet sindssyg”, skreg hans kone og knal-
dede røret på.




