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Intet varer evigt – kun fodsporene på månen. 

Og nu er forfatteren Oscar K. gået samme 

vej som hele sin slægt af K.’ere fra byen  

Breslau, der i vore dage ligger i Polen og hedder  

Wroclaw. Meddelelsen bliver givet i bogform.

Lighuset i Breslau er en anekdotisk revy 

over tiders og slægters gang fra vel omkring 

midten af forrige århundrede til engang i nu-

tiden, hvor Oscar K. endeligt lukker sine øjne. 

Den præcise dato kendes ikke. Og det er må-

ske godt det samme.

Mit bekendtskab med "guren Oscar K. da-

terer sig 16 år tilbage. En forårsdag ringer der 

en mand, som hedder Ole, til mig fra Spanien. 

Han vil lige for god ordens skyld oplyse, at 

han ikke er et polsk børnehjemsbarn, og at 

han heller ikke er en hund. 

Han ER Oscar K.! Jeg siger tak, og siden 

den tid har Ole Dalgaard været ”min mand”, 

hvad enten det var under eget eller fremmed 

$ag. En søgende sjæl. Stedvis vild. Altid værd 

at følges med. Og så noget mere. Der er altid 

mere.

Tilbage til rødderne

Oscar K. vil du spørge! Hvem var det? 

Det var Ole Dalgaard. Han har et cv så 

langt, som Rundetårn er højt. 

Jeg siger for sjov til ham, da vi mø-

des, at nu har han da prøvet det hele 

med undtagelse af syngespil. Det er 

han ikke enig i. For det HAR han lavet. 

Men i den møre ende af vores samtale 

indrømmer han dog, at han aldrig har 

været i Breslau/Wroclaw.

Så her i den mørke vinter er Børn & Bø-

gers udsendte draget til Juelsminde. Et sted, vi 

begge to har betrådt i vores barnesko. Nu bor 

Ole Dalgaard i et sommerhuslignende række-

hus af træ med temmelig lidt plads i forhold 

til de herskabelige omgivelser, som han forlod 

i Spanien sammen med fru Dorte Karrebæk.

Og i stedet for Middelhavet kan han nu 

skue ud over en stump af Horsens Fjords ud-

munding ved Snaptun. Faktisk kigger Ole Dal-

gaard lige over på den plet land, hvorfra hans 

verden går. Det er smukt.

To spørgsmål ligger intervieweren på sin-

de. 

For det første at få et slags overblik over 

antallet af krænkelser, (det er så moderne), 

eller i hvert fald en forklaring på, hvorfor det 

var nødvendigt at skrive bøger med billeder 

i, som ligner børnebilledbøger så meget og 

handler om bedemænd for børn, om medli-

denhedsdrab, om barndommen som en inter-

neringslejr, om abortdøde fostre i limbo lige 

under Vorherre.

Om de syv år som rystede børnebogen – blandt andet.

Af Steffen Larsen

Ole Dalgaard er flyttet til-

bage til Juelsminde, hvorfra 

han kan skue ud over Hor-

sens Fjords udmun-

ding ved Snaptun 

og lige over 

på den plet 

land, hvor-

fra hans 

verden 

går. 

Det er 

smukt.

Snak med en afdød


