
Oh, mein Papa! 

 
Af: Olaf Bak, Bramming 

 

Det er de færreste fædre beskåret ved et barns fødsel, at blive beæret med en hyldestsang, 
oven i købet én som senere bliver en næsten verdenskendt schlager. 
- Men noget sådant oplevede faktisk nu afdøde cirkusdirektør Robert Daniels. 
Som udførligt omtalt af Gerda Pedersen m.fl. i ”Lokalhistorisk årbog 1994” boede Daniels 
familien i Vejrup i en årrække fra 1930-erne. 
Midt i 1950-erne flyttede Robert Daniels fra Vejrup ind på ”Solgården” Bramming og her 
boede han til sin død (på Ribe Sygehus) i februar 1958. 
Men vi vender tilbage til Solgården, for det er her historien om ”Oh, mein Papa” fortælles 
af Robert Daniels selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oh, mein Papa. ved hjælp af digre scrapbøger lod Robert tankerne gå tilbage til 1914 da 

han i Zürich fik en sang.             Foto i Byhistorisk arkiv 

 
Som led i det journalistiske arbejde på dagbladet Vestkysten sad undertegnede, i anledning 
af Robert Daniels nærtstående 75- års fødselsdag, en decemberdag i 1957 i Roberts lille  
stue, hvor han, ved hjælp af digre scrapbøger og fotos, lod tankerne gå tilbage i tiden. 
Da han opholdt sig i Zürich i 1914 med sit cirkusnummer, engageret af et Rumænsk cirkus 
der her gav forestilling. En aften sad man i festligt lagfor at fejre den rumænske cirkusdi-
rektørs fødseldag, da der midt under festen indløb et telegram til Robert Daniels om, at 
hans kone Martha var nedkommet med en søn, som senere fik navnet Robby. 
 
Stemningen blev ved denne meddelelse selvsagt endnu højere i fødselsdagskredsen og en 
af de damer der deltog, henvendte sig til Robert og idet hun halvt sang og halvt sagde, ”Oh, 
mein Papa, du bist mein schöne ideal” En musikker, hvis navn Robert Daniels den dag an-
gav som Buchhardt, der var tilstede ved festen, opfangede ordene og melodiantydningen, 
gik hjem og komponerede den sang, der nu er kendt i næsten alle lande. 
Således lød, den dag i 1957 den gamle cirkusdirektørs udlægning af omstændighederne 
omkring den kendte og populære sangs tilblivelse. 
 
Olaf Bak, f. i Bjerring 1922 Fmd. for Bramming Byhistoriske arkiv. 
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