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INDLEDNING

I stuen står en smuk antik kiste.
I den ligger i en aldeles håbløs uorden en masse fo-

tos.
Sammen med dem ligger der også et fotoalbum, hvor 

billederne omhyggeligt er ordnet kronologisk.
Sat i rækkefølge med tekst og grundige forklaringer, 

et album som min mor gennem årene samvittighedsfuldt 
klæbede billeder ind i, af mig og min søster, af min far og 
sig selv, af vores store familie, af venner og begivenheder 
- i Tivoli, på rejser, fra huset på Jens Jessens Vej 17 på Fre-
deriksberg og i vores sommerhus i Kulhuse for enden af  
”Sandvejen”, titlen på denne bog.

Jeg har aldrig været særlig ferm til det der med at 
klistre og ordne billeder ind i en bog, og nu er det også 
for sent, for alle de løse billeder er udaterede, og en hel del 
mennesker og begivenheder på billederne er ikke længere 
helt genkendelige. Mange af negativerne er beskadiget eller 
forsvundet, hvis jeg da nogen sinde har haft dem.

Mine fotos har det som mine erindringer om min 
ungdom. Noget er velordnet og kronologisk, og teksten 
står præcis, andet er tåget og uidentificerbart, og mellem 
disse yderpunkter er der tydelige, knivskarpe intermezzoer, 
begivenheder og følelser, som jeg aldrig forvinder, eller som 
aldrig forsvinder. 

På ganske samme måde som med fotoerne er der på 
uforklarlig vis spring i tiden. 

De efterfølgende glimt i en række korte, anekdotiske 
kapitler strækker sig i tid, frem til jeg bliver omkring tre-
dive år i 1978. Kun hist og her er der spinkle tråde frem til 
tiden i dag, og erindringsglimtene holdes indbyrdes sam-
men af hensigten med at skrive dem:

Endelig at rette op på min dårlige samvittighed, at 
fremkalde  negativerne, sætte navn og tid på blegnende fo-
tos - de af dem, der overhovedet lader sig fremkalde eller 
tyde af en lunefuld erindring - og sætte dem i albummet. 

Den opmærksomme læser vil straks opdage, at afsnit-
tene om svømmetimen i Damsøbadet, den magiske skøj-



8

teaften i Lindevangsparken, dele af afsnittene vedrørende 
mine erindringer fra min tid på Sankt Jørgens Gymna-
sium, særligt om gymnasiets daværende rektor, rektor FT 
Mouridsen, samt en rigtig ”røvertur” til Korsika er skåret 
over en lidt anden ”læst” end resten af bogen.

Forklaringen herpå er den enkle, at jeg under min 
omfattende kildesøgning var så heldig på loftet at støde på 
en hel del gamle, støvede og ret livlige smalfilm, som ingen 
har set i en menneskealder, og hvis indhold jeg har valgt at 
lade træde i stedet for de frosne negativer. 

Særligt om afsnittet fra min tid i Boligministeriet be-
mærkes, at det hovedsageligt hviler på et omfattende og 
hidtil hemmeligholdt referat, og også her er stilen i bogen 
derfor helt bevidst brudt.

Meget er fra en tid, hvor der var sporvogne, hvor der 
var bankestativer i baggården, og hjemmegående mødre 
sorgløst parkerede barnevogne og hunde uden for slagteren 
på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, og drenge gik med 
plusfours og resolut blev anbragt på et bræt over armlæ-
nene på frisørmester Eriksens sorte stol og der klippet kort-
hårede - og det helt om i nakken.

- Lad være med at bøje hovedet!
Jeg hører endnu Eriksens møgsure, kommanderende 

stemme og mærker, hvordan de afklippede hår klør ned ad 
ryggen hele vejen hjem.
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KAPITEL 1

SANDVEJEN

Sommerdage i 50’erne

For enden af det, der går under betegnelse af ”Sandvejen”, 
lå ”Præstegården”. Vel omkring to kilometer fra ”Sæteren”, 
navnet på sommerhuset.

”Sandvejen” havde fået sit tilnavn med rette. Den løb 
fra det store militære område, der strakte sig ind til Jæ-
gersprislejren i sydøst, snoede sig forbi ”Den Hvide Gård”, 
passerede ”Den Store Høj” og gik så til højre for ”Sæteren” 
og til venstre for Frøstrups ned til ”Trekanten”, forbi Berg-
Sørensens, og efter et fald på ca. fem meter lagde den sig 
til rette mellem ”Den Gule Gårds” marker, slog et elegant 
herresving venstre rundt om gårdens tre faldefærdige læn-
ger, skyndte sig forbi Lauras lille husmandssted, hvor jord-
bærrene blev købt ind, og endte oppe ved landevejen, hvor 
”Præstegården” lå på toppen af en lille bakke, lige nord for 
kirken.

Og sandet, det var den. Hvor andre uasfalterede veje 
i området enten var dækket med grus, der havde gjort dem 
hårde og farbare, eller var delvist beklædt med græs i det 
mindste med to distinkte hjulspor, bestod ”Sandvejen” for 
det meste af det fineste, ja, sand, uden rigtigt klare spor, 
med alle de ulemper dette nu engang indebar for de vej-
farende, både i tørke og efter regnbyger, hvor store huller 
dannede de mest utrolige vandpytter.

Heroppe ved ”Præstegården” under det eneste træ, 
der var stort nok til at give lidt kølighed, hentede jeg og 
mine fætre og kusiner hver anden dag mælken fra mejeriet 
og stillede de tomme flasker til ny bestilling.

Ad vejens bløde og hede sand døjede jeg på hjem-
turen med at bære de store, uhåndterlige, klare, hvide fla-
sker med deres blå, grønne, gule eller røde metalskinnende 
kapsler tilbage til ”Sæteren”, for selvfølgelig  havde vi nok 
engang glemt indkøbsnettet, trods formaningerne. Og ve-
jen var næsten uden skyggende træer.
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Det var nu ikke så galt endda. Vi havde sommerferie, 
og vi var mange, både Peter, Pia og Birgit og ... ja, flere 
endnu til at deles om de få opgaver, og for mig blev plig-
terne sammen med dem hurtigt forvandlet til spændende 
udflugter. På den måde fik jeg del i og adgang til at deltage 
i mine store fætre og kusiners betydningsfulde gøremål.

Sommetider kunne jeg nu alligevel godt mærke, at 
jeg var et par år yngre. Særligt ved sengetid følte jeg mig 
nu og da udenfor, når min lillesøster og jeg blev beordret 
i køjesengene i hovedhuset i min mors værelse, mens ”de 
store” fik lov til at bo samlet i et af sæterhusene helt for sig 
selv, væk fra de voksne, længere nede på grunden.

Jeg havde svært ved at give slip på den stemning, der 
herskede i hytten mellem dem, når det blev mørkt, og de 
store lå i hver deres køjeseng, og dér stod jeg så i halvdø-
ren og kunne næsten håndgribeligt mærke den oprømte 
stemning.

Det var nu ikke for det. Jeg var egentlig godt tilfreds. 
Havde mange børn at lege med også på min egen alder, når 
jeg tænkte efter.

Ved ”Trekantens” ben ned mod vandet boede Du-
ponts i et meget smukt, hvidkalket stråtækt hus i brynet. 
Fru Dupont var læge, og jeg vidste godt, det havde min 
far og mor omhyggeligt forklaret, at hendes søn var ble-
vet lammet under den store polioepidemi i begyndelsen af 
halvtredserne og sad i rullestol.

Jeg løb regelmæssigt om morgenen gennem gransko-
ven ned til Duponts sammen med Anker, Kåre og Chri-
stian, og så deltog vi i deres morgensang. Jeg vidste, at der 
altid bagefter vankede et par bolsjer, og mens vi sang, stod 
jeg og skottede stjålent over til de andre. Sådan stod vi og 
undertrykte den flove fnisen over vores fælles prostitution.

Ved eftertanke har jeg vist egentlig fortrængt, at vi 
fire til sidst meget venligt, men alligevel lidt ydmygende, 
jeg har svagt følelsen i mig endnu, blev bedt om ikke oftere 
at deltage. 

Vi havde nok også været et nummer for ugudelige.
Og så syntes jeg også, at det havde været noget så 

uhyggeligt med drengen i rullestolen. Jeg havde set på 
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ham, men han kunne kun sige nogle få lyde, som ikke lød, 
som om de kom fra et rigtigt menneske.

Jeg havde hørt min mor og mine fastre tale om, at 
lægerne nu var temmelig sikre på, at hvepse kunne overføre 
poliosmitten, og hvepse var der mange af omkring ”Sæte-
ren”.

Store grå hvepseboer sad under tagskæggene på de 
mange større og mindre græsbevoksede sorte sæterhytter, 
hvis samlede klynge rundt om hovedhuset udgjorde som-
merhuset, eller snarere husene.

Og spændende syntes jeg, det var, når altmuligmand 
Withen, som også ordnede nedgravningen af lokumsspan-
den, hvilket jeg og de andre børn fulgte med stor interesse, 
kom og skar hvepseboerne ned i en sæk og brændte dem 
med petroleum.

Jeg fulgte de dramatiske begivenheder inde fra vin-
duet, og det forhøjede gyset, at alle vi børn på det stren-
geste havde fået forbud mod at være udendørs, så længe 
slaget stod.

Jeg fulgte opmærksomt min mor, mens hun med stor 
heftighed jog hvepse ud af køkkenet, som var de pesten 
selv. En særlig forskrækkelse fik hun, da hun en dag åbnede 
en dåse med marmelade, og en stor, sort sværm steg op af 
dåsen. Den unge pige, min mor og mine fastre, af hvilke 
flere var beskæftiget i køkkenet med frokostforberedelser-
ne, skreg og daskede vildt om sig med viskestykkerne. Jeg 
skreg også. Men det var af usigelig henrykkelse.

Var Duponts dreng end lammet, var i alt fald jeg og 
mine tre legekammerater, lektor Berg-Sørensens drenge 
Anker og lillebroren Kåre og arkitekt Skrydstrups Chri-
stian, de, i Guds nåde, lykkelige indehavere af hver sin lille 
sunde drengekrop, båret på tynde, sommerbrune og godt 
forrevne ben, sparsomt dækket af de ultrakorte bukser, vi 
rendte rundt i i al slags vejr. Kun forlangte min mor sko el-
ler sandaler udskiftet med gummistøvler, når der var udsigt 
til heldagsregn.

Sådanne dage kunne jeg meget vel finde på at hugge 
en af tremmebænkene fra et af soveværelserne - skændene 
tog jeg så bagefter - trække den ind mellem grenene ved 
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indgangen til ”Røvergangen”, der førte fra grunden ned til 
stien forbi brombærkrattet mod Isefjorden, og så dækkede 
jeg den til med hø fra Christiansens gård.

Jeg og de andre kravlede ind i vores hjemmelavede 
hule, og der lå vi og gassede os,  mens det øsede ned uden-
for. Jeg indsnusede den herlige, søde duft af vådt hø, og 
sammen lå vi og nød varmen og den isolerede stemning.

Irriteret gennede vi min lillesøster og en grædende 
Kåre hjem, for helt rigtigt var der kun plads til os tre, mig, 
Anker og Christian, og endda var Christian så umanerligt 
klodset med sine lange ben i gummistøvlerne. Han spar-
kede som et nyfødt råkid hæmningsløst til alting inde i 
hulen og grinede bare dumt med de sølvbelagte fortæn-
der, når anføreren - jeg havde for længst erkendt, at det 
ubestridt var Anker, fordi han var bedst til højdespring, 
spydkast og løb og sådant - skældte ham ud og kaldte ham 
en klodsmajor.

Christian var også den eneste, der drak sit eget tis, 
da vi havde tisselængdekonkurrence på ”Sandvejen”. Han 
stod der i sine røjsere midt i vandpytten og lavede et impo-
nerende strint, så højt, at han kunne drikke af fontainen. 
Jeg, Anker og Kåre stod og grinede fjollet til hinanden.

Jeg anede nok, min alder til trods, at Christian var 
lidt anderledes.

Jeg blev nu og da overrasket, når Christian gik hjem 
i pludselig vrede, men jeg og de andre legede videre, og 
nogle timer senere, når Christian havde siddet og kukke-
luret derhjemme, og forældrene så til sidst formentlig ikke 
længere kunne holde ud at have ham inden døre i deres 
relativt lille sommerhus inde i skoven bag Berg-Sørensens, 
kom han storgrinende tilbage med sine sølvtænder, og så 
kravlede vi om kap op i de enorme gymnastiktove, som 
Anker og Kåres to sportsinteresserede større brødre havde 
anbragt i de kæmpemæssige rødfyr tæt på forældrenes sto-
re, gule murstenshus.

Eller også sprang jeg højdespring med dem med rig-
tige stænger og sand til at falde i, spillede fodbold på ”Bed-
stefars Høj”, kastede med rigtige spyd, eller vi tumlede os 
sammen i det store, udgravede sandhul bagest på den store 
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grund.
En sommer lokkede de mig ned i hullet alene, og jeg 

blev bombarderet af de tre andre med sand, ubønhørligt og 
uophørligt, så jeg ikke kunne komme op.

Til sidst fik jeg for meget, og jeg var næsten blindet 
af sandet i øjnene  og havde så meget i mund og næse, at 
jeg blev grebet af panik. Jeg troede pludseligt ikke, at jeg 
kunne trække vejret. Men de blev bare ved.

Måske var de blevet grebet lidt af den gruppestem-
ning, hvor ud af mobning opstår. Og den dag følte jeg, at 
jeg var blevet mobbet ganske urimeligt længe og hårdt.

Grædende og spyttende sand hele vejen gik jeg hjem, 
og resten af sommeren legede jeg ikke med de tre.

Min far og mor prøvede forgæves at formå mig til 
at søge våbenstilstand, men jeg havde besluttet med mit 
stive, stædige drengesind, at med den ydmygelse ville jeg 
ikke bøje mig.

I begyndelsen af august dukkede de tre drenge op en 
dag på vores grund, og jeg kunne se på især Anker, at han 
så på mig med sådant et underligt, forlegent smil, men det 
var jo klart, han var jo også anføreren.

Og snart var alting glemt. Men sommeren var alle-
rede ved at gå på hæld, og selv om jeg havde vundet en 
diplomatisk sejr, ærgrede jeg mig i mit stille sind over, at 
vores tid sammen den sommer blev så kort.

Heldigvis var sommerhuset meget af tiden fuldt af 
børn. Så egentlig kede mig gjorde jeg nu aldrig. Min fars 
seks tilbageværende søskende, deres respektive ægtefæller 
og alle deres børn udgjorde på skift et sommereldorado af 
venskaber og legekammerater, liv og glade dage, og jeg var 
heller aldrig i bekneb, havde lige ved hånden en trøstende 
faster, farmor eller tante, som kunne gøre det ud for en 
reservemor, når der en sjælden gang var gråd og tænders 
gnidsel.

Min far og mine onkler boede og arbejdede somme-
ren over inde i byen, bortset fra ca. l4 dages sommerferie, 
men de kom regelmæssigt op i weekenderne og besøgte 
koner og børn.

Om fredagen oplevede jeg altid stemningen i huset 
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som noget ganske særligt. Jeg kunne høre på de voksnes 
stemmer og lyse latter, at de så frem til den forandring, 
mændene ville bringe ind i deres sommertilværelse, og det 
smittede af.

Der opstod i mig en vis oprømthed og forventnings-
fuldhed hen mod ugens afslutning, og jeg fik lov til at være 
oppe lidt længere om fredagen og vente på, at det blev rig-
tig mørkt, så der blev brug for petroleumslamperne. Jeg 
elskede den atmosfære af intimitet og samhørighed, lyset 
fra lamperne skabte i hovedhusets bjælkestue.

Der blev også rigtig gang i telefonringeriet, og jeg 
fik lov til at dreje på den gammeldags sorte telefon med 
håndsvinget og den røde knap, hver gang de voksne kom 
i tanker om noget. Pigerne på den lokale central må ha’ 
vidst, at noget var i gære, og jeg hørte, at kvinderne adva-
rede hinanden om, at de nok lyttede med.

Kvinderne stolede i øvrigt heller ikke helt på, at 
mændene nu også huskede det hele, og det kunne såmænd 
være vigtigt nok, for sommetider var en hel del af maden 
i sommerhuset blevet fordærvet i varmen. Der var til at 
holde maden kølig kun et kælderrum med en lem i gulvet. 
Køleskabe hørte kun hjemme i byen.

Jeg og min søster havde udviklet en slags sjette sans 
- så meget så vi frem til den forestående begivenhed - og 
med den kunne vi høre min fars store, opsigtsvækkende 
”Oldsmobile” med den udvendige klap, det store reserve-
hjul og den åbne kaleche, allerede på de første meter af 
”Sandvejen”, helt oppe ved ”Præstegården”.

- Nu kommer Far og Onkel Ole, jublede vi, sådan 
hen ad 4-tiden om lørdagen, godt to timer efter, at de to 
mænd havde lukket kontoret i Store Kongensgade i byen 
for weekenden.

- Jeg kan da ikke høre dem, sagde min mor og mine 
fastre samstemmende. Men jeg kunne, og min søster. Den 
utroligt svage rumlen langt, langt borte nåede vores trom-
mehinder, længe før de voksne fornemmede den. Og det 
slog aldrig fejl.

Gradvis blev den svage rumlen stærkere og stærkere, 
og med ét så jeg i triumf køleren af den store, sorte og skin-
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nende vogn komme til syne op ad ”Alléen”, og jeg fór af 
sted, skarpt forfulgt af min søster på sine små gummiben og 
af kvinderne, som med forklæderne blafrende omkring sig 
løb de længe ventede fædre og mænd i stormende møde.

Med sig havde de madvarer og andre rare sager fra 
byen, som min mor umuligt kunne få på landet. De eneste 
steder, hun kunne købe ind, var på de omliggende gårde, 
i brugsen og på mejeriet, og der var vareudvalget meget 
begrænset. Samtidig lå forretningerne en ganske pæn cy-
kelturs vej væk, og ”Sandvejen” var ikke nogen ideel trans-
portrute med en fyldt cykelkurv. Det vidste jeg alt for godt. 
Mere end én gang havde jeg vendt mig om og set min mor 
eller en af mine fastre kæntret i vejens forræderiske bløde 
sand og med tårer i øjnene ligge der midt mellem alle va-
rerne spredt ud over det hele.

Men jeg følte, at når først min far og onkler var duk-
ket op, så var der fest og glade dage.

Min far havde bygget en grill af gule mursten, og der 
steg de herligste dufte op i min lille solbrune drengenæse 
fra de glødende trækul og det grillede kød nede i lavningen, 
hvor grillen af hensyn til vinden fornuftigvis var placeret.

Jeg så frem til, at vi alle efter middag skulle lege ”vin-
ke-i-pant” på den store, kuperede og derfor helt uoversku-
elige grund, og her følte jeg mig rigtig på bølgelængde med 
de voksne. Rødkindet og med strålende øjne dejsede jeg 
om i køjen, når det blev så mørkt, at vi umuligt længere ku’ 
skimte de hvide lommetørklæder.

Om søndagen kunne det hænde, hvis der kom gæ-
ster, at mine far lejede Christiansens hestetrukne køretøj, 
og der sad jeg så højt oppe på ladet stolt ved siden af min 
far, mens det gik ad ”Nordskoven” til på den anden side af 
kirken.

Dér picnic’ede vi og besigtigede områdets ældste se-
værdigheder, de tre gamle kæmpeege ”Kongeegen”, ”Stor-
keegen” og ”Snogegen”, alle mere end tusind år gamle, for-
talte min far, og jeg måbede hver gang lige meget sammen 
med min søster.

Sent på eftermiddagen hentede Christiansen os så 
igen i sin vogn. Han var en rigtig bondemand, lignede 
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”Skipper Skræk”, og var meget sort i hovedet, syntes jeg.
På gården var der en distinkt lugt af gødning, me-

get ulig de lugte, som sommerhusets nærmeste omgivelser 
udsendte, og vi elskede at komme der. Jeg vidste godt, at 
Christiansens kunne lide os, og jeg og de andre unger fik 
med godmodighed lov at tumle os, lige så tossede vi ville i 
de kæmpe høstakke, selv om det gav Christiansen besværet 
med møjsommeligt at stakke dem igen.

Jeg stiftede også på disse besøg regelmæssigt bekendt-
skab med alle de dyr, som en traditionelt drevet gård var i 
besiddelse af, og Christiansens gård var skåret lige ud af 
datidens bedste bondemandstraditioner.

Lugten fra grillen og fra det våde hø blev i min be-
vidsthed kun overgået af duften fra bagerens bil, som kom 
tirsdage og torsdage om eftermiddagen. Så var jeg ikke at 
finde sammen med Anker, Kåre og Christian og heller ikke 
på stranden, hvor jeg ellers elskede at komme.

På de to tidspunkter var den lille hyggelige bager-
mester med de røde æblekinder og de tusind rynker i sit 
pudsige gammelmandsansigt det store attraktionsnummer, 
og når han åbnede den brune bagdør ind til herlighederne, 
stod duften af det hjemmebagte brød, kringlen, chokolade-
bollerne og napoleonskagerne mig lige i møde.

Jeg måtte få enten en napoleonskage eller en choko-
ladebolle med gul creme, og jeg tog mig god tid. Jeg var 
hver gang i et smerteligt dilemma. Til gengæld var hver 
mundfuld værd at vente på.

Bageriet lå ensomt i kanten af det militære terræn på 
vejen lige efter Jægerspris, og jeg kan ikke huske, at min 
far nogen sinde er kørt forbi på vej op til sommerhuset, 
uden at han helt rutinemæssigt er standset for at købe et 
friskbagt landbrød, som bagerens søde kone trak ud af den 
dybe, murede ovn med den lange træstang og det flade en-
destykke.

Et frisk landbrød med et stykke ”jødepølse” fra slag-
teren i sølvgadekvarteret, og min far var tabt for omver-
denen. Jeg kan endnu se ham sidde på den indbyggede 
blankmalede slagbænk i sommerhusets køkken og tavst 
gumle det bedste, han formåede, endnu før vi helt havde 
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fået pakket alting ud.
Men der var flere ritualer på turen op til sommerhu-

set og hjem derfra, som jeg hver gang så frem til.
Der var det særlige bump, hvor min far skulle speede 

op, så vi følte det, som om vognen et kort øjeblik fløj, og 
jeg og min søster grinede himmelhøjt og jublende, sådan 
kildede det i maven.

Og når ”Oldsmobilen” kørte ind i den lille by, hvor 
flere velassorterede isudsalg - også Poulsens vaffelbageri - lå, 
istemte jeg og min søster hver gang med én mund: 

- Vi vil ha’ is i Jægerspris - is, is i Jægerspris. Med 
årene blev ritualet så indarbejdet, at det ville have været 
ganske utænkeligt, om ikke min far havde standset foran 
iskageboden.

Isen var indpakket i rødt, blåt eller grønt sølvpapir, 
og under det mørke chokoladeovertræk smagte den godt 
og koldt af vanille og rigtig fløde.

En aften, da vi kørte videre mod byen, stadig med 
ispindene i hånden, spurgte min lillesøster eftertænksomt 
med den for børn så ubestikkelige logik:

- Men far, hvorfor hedder det egentlig JERES Pris? 
Det er da VORES Pris!

 Jeg havde nær slået hovedet mod kalechestativet, da 
bilen tog en række faretruende sving fra side til side under 
den overgivne latter, bemærkningen udløste hos min far.

En dag tog min far og mor pludselig af sted mod 
byen, og jeg vidste, at noget ikke rigtigt var, som det skulle 
være. Min far havde standset ved ”Trekanten”, og vi var alle 
steget ud.

Tavst havde min far knuget mig så hårdt, så hårdt ind 
til sig. Og var så steget ind med min mor og var kørt bort. 
Jeg stod tilbage med mine små fingre så langt inde i min 
fasters trygge, varme hånd, som det var mig muligt, og for 
første gang i mit korte liv vidste jeg, at jeg rigtigt sørgede.

Den varme og trygge sommertid var pludselig ikke 
mere.
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KAPITEL 2

BROMBÆRSKRÆNTEN

Vi kunne simpelthen ikke få øjnene fra arret, min far af-
slørede, når han havde skiftet fra det grå kontorjakkesæt 
til sine mørkeblå uldbadebukser. Det var ildrødt og gik fra 
midt på hans hårede brystkasse ned under armen og helt 
om til midt på ryggen. Og på hver side af den brede, røde 
streg var der ildrøde prikker hele vejen langs med som en 
lynlås.

Lægerne på Øresundshospitalet havde åbnet op og 
fjernet det meste af hans venstre lunge. Datidens sundheds-
væsen tillod ikke en sikker diagnose på grundlag af rønt-
genbilleder alene, så den eneste sikre metode var fjernelse 
af lungen og efterfølgende vævsbestemmelse. Lykkeligvis 
viste det sig, at det var en godartet svulst, men operatio-
nen havde varet mange timer, og det tog min far lang tid 
at komme sig. Resten af sit liv var han kortåndet, og det 
gjorde det heller ikke bedre, at han snart genoptog sine ry-
gevaner. Han røg altid, og alt ved ham var forbundet med 
Chesterfield-cigaretter. Som en tryllekunstner kunne han 
altid trække en ukrøllet pakke cigaretter ud af bukselom-
men, uanset hvor meget han ellers havde tumlet sig sam-
men med os børn i sommerhusets gule sensommergræs.

Min far, Victor Boxenbaum, var nummer 5 af en 
børneflok på i alt 10 børn. Hans forældre var jødiske ind-
vandrere fra Polen. I 1904 var min farfar,  Jankel Selman 
Moschovitsch Boksenbaum, 27 år gammel, og hans unge 
forlovede, min farmor, Pauline (Perle) Lea Goldschmidt, 
kun 17 år gammel, flygtet fra deres hjemland og antise-
mitismen. Min farfar, som var skrædder, nærede sammen 
med tusindvis af andre jøder den klassiske drøm om at slå 
sig ned og friste et bedre liv i Amerika. I stedet slog de sig 
ned i Blaagaardsgade nr. 44 på Nørrebro, hvor familiens 
tolv medlemmer samt skrædderværksted deltes om en fire-
værelses lejlighed. 

Min far mødte min mor i S-toget på vej fra Køben-
havns Hovedbanegård ud til Ordrup cykelbane i Char-
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lottenlund. Hun fortalte med drømmende øjne, at hun 
sammen med en veninde var steget ind i toget, og ud af 
øjenkrogen havde hun set denne tiltrækkende, mørke unge 
mand i det modsatte hjørne af kupéen. Med en afvæbnende 
latter lod hun mig vide, hvordan han inden Ordrup havde 
opgivet sin ensomme plads i hjørnet.

Min mor, Anna Gerda Hahne Christensen, var en 
vaskeægte købmandsdatter og havde to ældre brødre. Fa-
milien stammede fra Jylland. Min morfar, Christen Hahne 
Christensen, var af slægten ”Sand” fra Stauning og stam-
mede fra Bousø i Stauning. Min mormor, Jenny Petra 
Beck, kom fra Dalagergaard i Borris Sogn. I mange år og 
frem til de døde, boede de i Gl. Rye Sogn ved Silkeborg, 
hvor de drev både Gl. Rye Kro og den stedlige købmands-
forretning.

Efter det traditionelle ophold på husholdningsskole, 
som gav min mors naturlige husmoderlige instinkt en vel-
signet ansporing, uddannede hun sig som tegner, og i sine 
yngre år ernærede hun sig i København med layoutopga-
ver bl.a. for københavnske modemagasiner. Hendes værker 
stod i mange år i en stor trækasse i kælderrummet ved siden 
af det kølige rum, hun brugte til  de fyldte syltekrukker. 
Det var nu syltekrukkerne, som kom først i min barndoms 
bevidsthed.

Der var nok at tage af til syltning. Uden for som-
merhusets køkkenvinduer i en lavning trivedes rabarber 
og buske, der bugnede med ribs, solbær og stikkelsbær. 
Jordbærrene kom fra Lauras lille husmandssted, og i vil-
lahaven på Jens Jessens Vej nr. 17 på Frederiksberg var der 
tilplantet med bugnende Cox Orange-æbletræer i skellet 
ind til vores evigt sure naboer, Brøndum Møllers, lige bag 
det flotte trægyngestativ, min far havde fået vores altid til-
stedeværende snedker, Vroldby, til at opsætte. Opsætnin-
gen af gyngestativet fandt nåde for min mors blik, fordi 
det foregik i fri luft. Hun påstod, at Vroldby lugtede. Men 
den gamle mand og jeg var legekammerater, og jeg brugte 
dage i hans selskab i kælderen, mens han byggede min fars 
vinreoler i pejsestuen. Han spiste kun rosiner til frokost 
og drak mørkt hvidtøl, havde langt gråt hår, som hele ti-
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den faldt ned i panden, og som han redte tilbage med en 
stålkam. Hans gule tommestok stak op af hans blå, slidte 
kedeldragt, og hans lille blå og flade blyantsstump, som 
han spidsede med en lommekniv, var gemt bag øret og det 
grå hår. Det bedste var de små, sorte mentollakridser, han 
gav mig fra den lille, grønne metalæske, han altid havde i 
lommen med det alt for lille hul, og mens vi holdt lakrids-
pause, sang vi sammen den sang, han havde lært mig: 

De halte de hoppede, de benløse sprang. 
Åh ja, sikken dog et grin, 
de blinde sad udenfor og glanede derind.

Men den bedste frugt var og blev brombærrene fra 
det enorme krat på skråningen, der vendte ud mod Isefjor-
den lige vest for sommerhusets hovedhus. Brombærrene 
modnedes først omkring midten af august, men vi tog efter 
skoleferiens afslutning ofte på weekend til sommerhuset i 
det solrige augustvejr og altid alene - det var den tid på året, 
mine forældre forbeholdt at være for sig selv, uden resten 
af familien - og det betød, at brombærrene var forbeholdt 
min søster og mig til lige deling. Der blev ikke brug for 
min fars salomoniske og altid anvendte: ”Den ene deler, og 
den anden vælger”, for der var nok. Et kilo brombær blev 
ligeledes fordelt på tøjet til min mors fortvivlelse. Resten 
af brombærsaften skjulte de utallige rifter, vi uundgåeligt 
pådrog os undervejs.

På mit skrivebord står en lille messingklokke med 
inskriptionen: ”La Campanella della Fortuna S. Michele 
Capri”. Den hører uløseligt til landskabet omkring huset 
og især til toppen af den bakke, som brombærkrattet mun-
dede ud i. 

Ad en lille sti fra toppen af bakken snoede vejen sig 
ned til stranden, bådehuset og ”Den Store Sten”, som blev 
oversvømmet i efterårsstormene og ellers var vandstands-
måler for badeture. Og dernede tilbragte vi - med dati-
dens dødsforagt for vor tids advarsler om umådeholden sol 
- sommerens lange, varme dage med jagt på krabber, glasål, 
rav og mærkelige sten. Min mor kreerede af vores fund de 
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