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LIVSERINDRINGER 3. del af 8 

Af Karsten Thorborg, maj 2012 

 

Bentes og min hjemmeside: google> thorborg-liisberg (www.kt.mono.net) 

 

 
 

Nygifte 

 

Bentes forældre holdt brylluppet. Det foregik i Linå kirke d. 22. okt. og der var storstilet fest på 

motellet Gl. Kjærsgaard som de ejede, men forpagtede ud. Der var 33 gæster. Vi tilbragte 

bryllupsnatten på Hotel Hvide Hus i Skanderborg og gav hinanden morgengave - det viste sig at 

være en Parker fyldepen, en til hver! Fars gode bekendt fra rigsdagsarbejdet, Svend Thorsen, havde 

indflydelse i et ejendomsselskab med almennyttige boliger, og han hjalp os til en 1½-værelses 

lejlighed på Lyshøjgårdsvej 71,3 th, lige ovenover Valby S-togstation og den tilhørende 

busholdeplads. Det var støjfyldt, småt og billigt, og vi var unge og forelskede. Længere nede i 

opgangen boede Margit og Poul Winther med deres lille søn Thomas. Dem kom vi meget sammen 

med.  
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Med Bente kom der et bredere musiksortiment ind i mit liv. Jeg havde hidtil mest hørt klassisk 

musik - det var vel nærmest et led i mit overordnede dannelsesprojekt - men Bente havde et 

umiddelbart og åbent sind for tidens mere letflydende musik. Det var ikke fordi der havde været 

megen plads til verdslig musik i hendes barndomshjem, men hun havde rytme i kroppen. Tom 

Lehrer, Dan Anderssons viser med Sven-Bertil Taube, Theodorakis (f.eks. ”Toget til Katerini kører 

kl 8” med Agnes Baltsa) og diverse bluessangere hørte vel til vores fælles gods, men nu kom 

Johnnie Ray med ”Just waking in the Rain”, melodierne fra ”Easy Rider”og Patsy Cline til. The 

Beatles hørte vi første gang hos min kollega Johny Leisner, så det har været først i 70erne. Senere 

hørte vi også (svensk) spillemandsmusik, Benny Andersen med Poul Dissing, Miles Davis: 

”Summertime” og ikke mindst latinamerikanske rytmer. Bente var heldigvis mindre eksistentielt 

højbenet end jeg. 

 

          
 

Stuen i vores første lejlighed på Lyshøjgårdsvej 73 i Valby, 1967 

 

Breve fra Bente  

Århus 17/12 1966: 

Kære Karsten! Dette for at fortælle dig, hvor glad jeg er for ”De tre” [af Bergliot Ibsen f.- 

Bjørnson]. Den hører til en af de allerdejligste bøger, jeg har læst. Den er på en gang så uendelig 

smuk og så uendelig trist. Man kan ikke andet end føle hengivenhed for de tre, der skildres med en 

sådan kærlighed, forståelse og varme, men ikke mindre kommer man til at holde af Bergliot Ibsen, 

der forstår at træde i baggrunden for at de andre kan få liv, og dog er bogen lige så meget om 

hende, gennemlyst af hendes varme og personlighed. Respekten både for hende og Suzannah Ibsen 

er stor. Jeg får lyst til at bringe et citat fra bogen, det stammer fra en af Henrik Ibsens venner: 

”Henrik Ibsen og Sigurd Ibsen er interessante mennesker, men fru Ibsen er ikke den mindst 

interessante.” Også skildringen af forholdet mellem Ibsen og Bjørnson er spændende, og det virker 

troligt, når B. Ibsen konkluderer, at de var som lys og mørke, Bjørnson, der på sit dødsleje siger: 

”jeg hører livet til” og taler om ”den store hvidhed”, og Ibsen, der taler om ”det store mørke”, den 

ene, som ”troede på alt og alle”, den anden ”som ikke troede på nogen eller noget”, men at de 

hørte sammen, og i virkeligheden også følte det selv. … 

På snarligt gensyn; jeg kommer som aftalt til Gentofte søndag aften (ca. 18.00). Det bliver dejligt at 

se dig igen, det er jo dog hos dig, jeg hører til. 

Tak for bogen. 

Din Bente 

Valby den 20-2-67 

Kære far og mor! I går aftes inden jeg faldt i søvn tænkte jeg på sådan et godt brev. Jeg ved godt, 

hvad det var, jeg ville skrive, det var noget om jeres og mit barndomsmilieus betydning for mig. Det 
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er sjovt, men jeg kunne ikke tænke at bytte min baggrund med nogen anden. På en eller anden måde 

har den været meget sund og livsnær. Man kan sige, at jeg ikke har den samme kulturelle baggrund 

som f.eks. Karsten – det er også rigtigt, men skulle jeg vælge, valgte jeg stadig den jeg har. Det har 

noget at gøre med følelse og intellekt. I Karstens familie, og som jeg også har set det i så mange 

andre hjem, er det først og fremmest intellektet der er blevet plejet, hos os har der været en 

umiddelbar fornemmelse og kontakt os imellem, som jeg ikke har fundet mange andre steder. Dette 

gør også at vi på trods af den afstand der er imellem os, føler for hinanden og har det godt med 

hinanden. Sådan noget – blot bedre formuleret var det jeg udklækkede før søvnen indfangede mig i 

går. 

Vi har det i alle måder godt, og føler os så privilegeret som nogen. Ingen økonomiske 

vanskeligheder takket være vore fædre, et arbejde vi kan li’ og god tid og lejlighed til at udvikle os 

enkeltvis og sammen. Det er da pragtfuldt! Travlt har vi. Karsten skal til prøve på fredag, og jeg 

skal aflevere la Cour opgave allerede den 1. marts. Der er ved at komme skred i den nu, jeg håber 

det varer ved. Hvornår er det nu, I kommer til staden? 

Mange kærlige hilsener fra os begge Bente 

 

Ved læsning af brevet nu mange år efter, kan Bente ikke helt forstå den karakteristik af 

Gentoftehjemmet, siger hun. Hun befandt sig fra første besøg godt hos os og kom til at holde meget 

af mine forældre. - Det var afgjort gensidigt, kan jeg tilføje. 

 

 

Samhørighed – Bente og hendes far i Resenbro på vej hjem fra en fornøjelig fodboldkamp mellem 

menighedsrådet og sognerådet 1967. Hendes far var menighedsrådsformand i Linå sogn 
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Bentes baggrund 

 

      
 

Familien Liisberg 1948 og 1955. Marie og Peter med de 3 børn Peer, Bente og Mogens. (Fot. Johannes 

Jensen) 

 

Bentes forældre havde et privat plejehjem i Resenbro 8 km udenfor Silkeborg. Her var Bente og 

hendes brødre, Peer og Mogens, vokset op med have ned til Gudenåen. Dvs. de første år boede 

familien på selve Rødegård og havde fælles faciliteter med beboerne. Der var morgen- og 

aftensang, og der kom missionærer og fortalte fra den store verden. Børnene sov i køjesenge 

sammen med forældrene, så det var en overvældende og lidt skræmmende oplevelse for Bente at 

være på besøg hos klassekammeraten Birgit hos industrimanden Gunnar Larsen på Højkol ved 

Silkeborgsøerne. Omvendt må det have føltes noget klemt, når Birgit skulle sove hos Bente. Men 

tiderne skiftede. Peter Liisberg havde opdrift og blev i løbet af 50erne stationsbyens største 

skatteyder med eget hus overfor plejehjemmet. Bente blev student 1960 fra Th. Lang, og derefter 

var hun 8 måneder på Askov Højskole. Det var en stor tid for hende, og hun var meget omsværmet. 

Et parforhold førte det som omtalt også til. Den lærer der betød mest for hende var Tage Schou 

Hansen. Han rådede hende til ikke at gifte sig med kæresten: ”Han er ikke noget for dig”. Men det 

tog altså nogle år, før hun selv kom til den erkendelse. Efter en tid i huset hos en meget velhavende 

familie, Laderiere Jensen i Tårbæk, startede hun på Historisk Institut - det var samme år som mig. 

 

    
  

Skolefotos af os fra slutningen af 1940 og begyndelsen af 1950erne 



 5  

Hendes far havde i 1954 købt et lille gartneri ”Brolund” på den anden side af Gudenåen. Den havde 

leveret naturalier til Rødegård, men den funktion var ophørt da vi giftede os, og stuelejligheden 

havde været lejet ud, bestyreren, Adolf, boede ovenpå. Nu var lejligheden blevet ledig, og min 

svigerfar satte den i stand til sommersted for sine børn. I begyndelsen var det os der som nygifte tog 

den i brug. Mogens boede endnu hjemme, og Peer var gift med en Silkeborgpige i Aarhus. De ville 

længere væk i ferierne. Vores første Brolundsommer var i 1967 hvor vi var travlt optaget af at male, 

snedkerere og sy gardiner. Adolf flyttede ud i et selvbygget hus ved køerne og grisene i stalden. 

Han satte jordbærplanter i lange baner. Jeg fik michelindeller af at spise jordbær med fed komælk 

lige fra yveret. De jordbær vi ikke selv spiste solgte vi ved vejen.  

 

   
 

”Brolund” i Resenbro sådan som det tidligere gartneri så ud i 1956 med broen over Gudenåen. Rødegård 

skimtes for oven helt til højre. I baggrunden bakkerne. 
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Brolund i vores tid, 1979 
 
 

 
 

Tre meget forskellige herrer – Adolf, morfar og farfar, Brolund 1970 
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Fortsatte studier 
Jeg var i 1966 midtvejs i studiet og havde fået trykt en studieopgave fra året før om ”Den unge 

Viggo Hørup” i tidsskriftet ”Historie”. På Det kgl. Bibliotek havde jeg fundet en hidtil ubenyttet 

brevveksling mellem den kommende politiker og hans kusine og elskerinde Henriette Steen. Det var 

fascinerende læsning – og hvem var denne hemmelighedsfulde ”k.K.” som han skrev til? Jeg fik 

flere meget positive reaktioner på den, bl.a. fra fars forgænger som folketingssekretær, Jens Møller, 

og minsandten også fra Ekstrabladets Victor Andreasen som jeg bestemt ikke var enig med. For 

nogle år siden blev jeg ringet op af historieprofessor emeritus Kjeld Winding der syntes jeg skulle 

vide, at han havde brugt artiklen på alle sine hold på Lærerhøjskolen. Professor Povl Bagge på 

Historisk Institut opfordrede mig til at indgive den som speciale, og han var selv blandt 

bedømmerne til ug. Jeg er sikkert den eneste historiestuderende der har skrevet speciale uden at 

vide det. Det var en flyvende start.  

Far gik på pension da han i 1966 blev 70. Vi var ikke inviteret til hans afskedsmiddag sådan som 

mine ældre fornuftige søskende var det. Måske frygtede han, at jeg ville troppe op i cowboybukser. 

 

Samme år blev det muligt at tage filosofi som bifag. Det var Fin Egenfeldt der gjorde mig 

opmærksom på det, og vi meldte os begge til det nye fag der var planlagt til at vare 4 semestre. I 

forhold til det frie historiestudium var det meget bundet, men min store opgave om den tyske 

sociolog Max Webers videnskabssyn og metodelære betød meget for mig. Jeg havde hørt, at en 

medstuderende fra forprøveåret efter mig, Bernard Eric Jensen, var en kender af tysk 

kulturvidenskab, så ham henvendte jeg mig til, og han kom beredvilligt til middag hos os på 

Lyshøjgårdsvej. Det blev begyndelsen til et frugtbart samarbejde og varigt venskab. Langt de fleste 

af de ca. 50 studenter der startede på filosofistudiet faldt fra. Men Fin og jeg var blandt de 7-8 

stykker der holdt ud og tog cand. art. prøven til normeret tid i juni 1968. – Studenteroprørsåret.  

 

 
 

Nytårsaften 1966/67 i Gentoftehjemmet med Kjeld og Gerd (fot. mor) 
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Jeg hørte med varm tilslutning Ebbe Reich tale mod Vietnamkrigen ved en demonstration, men jeg 

deltog ikke i studenteraktionerne der fandt sted i foråret 1968 under kampråbene ”Bryd 

professorvældet” og ”Medindflydelse nu”. Hverken de historie- eller filosofistuderende var såvidt 

jeg husker særligt aktive. Men aktionerne accelererede en udvikling som var på vej. I løbet min 

studietid var omgangsformerne blevet mere afslappede. I begyndelsen var vi De’s med lærerne og 

rejste os når de kom ind, men efterhånden blev omgangstonen mere ligetil. I undervisnings-

ministeriet havde en ny mere effektiv og demokratisk styrelseslov for universiteterne længe været 

under forberedelse, og universitetets rektor Mogens Fog var langt hen enig med studenterne.1968 

fik vi en ny studieordning for historiefaget. Med den bortfaldt den gamle forprøve. Studiet blev 

opdelt i en række deleksamener, og kravet om et samlet overblik over den historiske udvikling faldt 

samtidig bort. Nu kunne man blive kandidat uden overhovedet at have læst om den franske 

revolution. Lærerstaben udvidedes kraftigt med det stærkt stigende studentertal og professorvældet 

svandt ind, selvom de feudale relationer længe bevaredes indenfor de faglige ”sektioner” der opstod 

omkring professoraterne med mange yngre lærere og stipendiater. Som student var det ikke længere 

nogen selvfølge, at man skulle gå op til eksamen hos fagets professorer, og de enkelte lærere kom 

kun til at kende et meget begrænset antal af de studerende. Den udvikling passede en ungdommelig 

individualist som mig fint. Jeg nød selv at kunne tilrettelægge mit studium, og fremtiden lå åben 

hvad stillinger angik. Det var en sorgløs tid. Nygift og snart far, fremgang i studierne og lyse 

stillingsudsigter.  

I sommeren 1968 var vi igen på Brolund hvor vi bl.a. skrev biografier til Kraks jubilæumsbog. Da 

vi til september genoptog studierne, skiftede Bente hovedfag fra historie til dansk, og jeg vendte 

tilbage fra Filosofisk Institut i Metroannekset til Historisk Institut på Bispetorvet. De vigtigste 

lærere var for mig den fornemt distingverede Povl Bagge og Ole Karup Pedersen der var anderledes 

ligetil. Modsat Bagge regnedes han til venstrefløjen, og han var i åben dialog med os studenter om 

den nymarxistisk inspirerede kritiske teori (Habermas f.eks.). Blandt lærerne var pudsigt nok også 

min granniece Inge Skovgaard Petersen. Hun er datter af min langt ældre fætter Nicolai Balle. Det 

var i forbindelse med en øvelsesrække hos hendes mand, Vagn Skovgaard Petersen, at jeg i 1965 

skrev opgaven om Hørup. Da jeg valgte emnet, advarede han mig mod at lade mig gribe af Hørup 

som den fascinerende personlighed han var. - Det var en advarsel jeg sad overhørig.   

 

Jeg havde forskellige studenterjobs, først og fremmest som studenterinstruktor de sidste 2 studieår, 

men jeg var også timelærer dels på Zahles seminarium, dels på Gl. Hellerup Gymnasium samt 

medarbejder på tre årgange af Haases Håndbog for skoleelever. Det levede vi af - og sparede endda 

op. 

 

Solveig 
Vi ville selvfølgelig gerne have børn, men det hastede ikke, så vi passede på i begyndelsen. Mor der 

ikke fattede den slags ”påpasselighed” begyndte at tale om adoption, men så den 24. maj 1968 da vi 

var til haveselskab nede på Udsigten 21 i anledning af tante Margrethes 80-års fødselsdag, fik vi det 

glade budskab: Bente ventede sig. Allerede dagen efter begyndte hun at skrive til den lille i en 

linjeret kollegiebog. Hun valgte efter mange overvejelser at føde hjemme på Lyshøjgårdsvej. Det 

var ikke almindeligt på den tid, men dengang måtte manden ikke være med til fødslen på hospitalet, 

og hun ville have mig med. Jeg må indrømme, at jeg var lidt betænkelig, men det overvandt jeg 

selvfølgelig. Mens Bente sad og stønnede, ringede det på døren. Det var Ilja der ville fortælle os, at 

han var blevet far. Solveig blev født kl. 3 om eftermiddagen d. 19. januar 1969. Jordmoderen hed 

fru Kragh. Det var en kæmpe oplevelse at se den lille blå unge komme ud og blive lyserød ved de 

første skrig. Det slog nærmest benene væk under mig. Mens Bente sov nat efter vel udført dåd, lå 

jeg med barnet suttende på en pyjamasknap. Bentes mor kom over og hjalp den første tid.  
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Bentes forældre hos os på Lyshøjgårdsvej for at se den lille, 1969 

 

Der var ikke megen plads i den 1½ -værelses, og den lille tilbragte de første måneder i en vaskekurv 

på en hylde i vores hjemmelavede åbne klædeskab. Det var på tale, at vi kunne flytte ind på 1. sal 

på Udsigten 28, far og mor skulle så bo nedenunder, men det var for tæt på for os, og det havde nok 

heller ikke været klogt. Så slog de over tvært og solgte huset uden at tale med nogen. Vi havde 

ingen penge, men med lidt fremsynet snilde og hjælp fra Bentes far kunne det måske være ordnet, 

så vi kunne have overtaget det, men nu var det dem der var de realistiske. For Svend Cedergreen var
 

det mindre indlysende: ”Sådan noget sælger man ikke.” Heldet var imidlertid med os. Takket være 

Ingeborg Larsen kunne vi 1. maj flytte ind i Amaliegade 21 B,2 i Frederiksstaden nær Amalienborg. 

”Morten Farums Gård” hed – og hedder – ejendommen der ligger bag forhuset med 3 baggårde. En 

gul bindingsværksbygning fra 1750erne i anden gård med udsigt til den tidligere fødselsstiftelses 

have og bagsiden af St. Ansgars kirke i Bredgade. Der var masser af plads med en stor dobbeltstue 

og to gode værelser, ét til børn og ét til os. Kun køkken og badeværelse var små og utidssvarende. 

Far var gået på pension fra folketinget, og han og mor var flyttet til en lejlighed på 5. sal i Brede 

med udsigt til Eremitagen til den ene side og Klædefabrikken og Frilandsmuseet til den anden. Efter 

deres død stod Solveig og skulle finde et sted at bo, og muligheden af at hun evt. kunne overtage 

lejligheden var oppe at vende. ”Jeg vil hellere bo i en skurvogn”, var hendes rappe svar. 
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Morten Farums Gaard, Amaliegade 21A, Vi boede i mellemhuset 21B bagved. Tegning til Information af 

vores senere veninde Charlotte Clante  
 

Solveig blev døbt i Marmorkirken 22. juni 1969. Knuds nye kone, Monika fra Schweiz, som netop 

var kommet ind i familien, bar hende, og Bentes jyske familie kom over. Solveig skreg fra først til 

sidst. 

 

 
Mor og datter nr. 1. Solveigs dåb 
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Sommeren tilbragte vi som sædvanlig på Brolund. 11. maj 1970 blev jeg færdig som cand. mag. og 

allerede 19. maj skulle jeg stille som rekrut på Høvelte telegrafkaserne. Bente tog hjem til Resenbro 

med Solveig i 2 måneder hvor hun arbejdede på Rødegård, mens hendes mor hjalp med 

barnepasningen. Da jeg kom på orlovsbesøg led jeg den tort, at Solveig ikke kunne kende mig på 

Silkeborg station. Efter rekruttiden vidste militæret ikke rigtigt hvad de skulle stille op med mig. 

Jeg havde fået udsat soldatertiden til efter min eksamen og var derfor ældre end kammeraterne. Det 

endte med, at jeg fik lov at sidde med en skrivemaskine på et materielkontor og udskrive nogle af 

Hørups breve som jeg havde fået fotokopieret. Når jeg ikke havde vagt kunne jeg tage hjem om 

aftenen. Det var ret tåleligt. En særlig vagtuge tilbragte jeg - mest i liggende stilling - på 

Østersfælled kaserne med at læse Goldschmidts store dannelsesroman ”Nord og Syd”.  

 

Hjørdis 
Hjemkommen fra Resenbro fik Bente Solveig passet hos en dagplejemor i Nyboder i 3 timer om 

dagen så hun kunne få lidt studiefred. Hun var gravid igen. Hjørdis blev født i Amaliegade kl. 10 

den 9. maj 1971. Det var lidt tidligere end beregnet, og jeg var stadig soldat. Men til alt held var jeg 

hjemme på weekend og kunne være med. Også denne gang var fru Kragh jordmoder, det hele gik 

dog lidt for stærkt denne gang. Om eftermiddagen kom min mor til.  

 

Den 15. maj blev jeg færdig med soldateriet, og vi var på Brolund om sommeren. Hjørdis blev døbt 

1. august i Linå kirke, og nu var det min københavnske familie der rejste til dåbsfest. Bentes far gav 

os en Morris Mascot så vi kunne komme omkring med børnene, men det var godt nok kun Bente 

der kunne køre den. Hjemme i Amaliegade kom Solveig nu i en privat halvdagsbørnehave hos Nete 

i Toldbodgade.  

 

 
 

Mor og datter nr. 2. Hjørdis' dåb 
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Mor og Helle på Brolund ved Hjørdis’ dåb 

 

 

Portræt af det unge menneske: tilbageblik på 60’erne og studietiden 

 

Jeg var historiestuderende med hiv og sving. Studiet optog mig, og jeg tilrettelagde det og opfattede 

det som selvudvikling. Det var vel tidstypisk i de kulturelt indadvendte 60ere, selvom jeg nok var 

temmelig udpræget i den retning. I hvert fald var det muligt hvad det måske nok mindre var både 

før og efter den tid. Det eksistentielle havde ganske vist præget efterkrigstiden, men 

eksamenskravene var til gengæld mere anonyme og håndfaste end de blev i løbet af 60’erne. Og 

sidste halvdel af 70’erne var mindre ubekymrede og studiet mere skoleagtigt tilrettelagt. Jeg 

oplevede vist ikke 60’erne som en enestående befrielse fra snærende normer og fastlåste positioner. 

Snarere voksede jeg naturligt ind i dem. Tidens fremtidsoptimisme, politiske indignation og tro på, 

at når man gjorde sit, ville der også blive brug for en i samfundet, var mit selvfølgelige element. 

Men fra gymnasiets faste skema med den store fagspredning og det udspændte sikkerhedsnet 

oplevede jeg ikke desto mindre universitetsstudiet som en befriende udfordring. Jeg var ansvarlig 

for mig selv, og hvis jeg honorerede kravene lå verden mig åben. På det tidspunkt blev 

gymnasielærere presset til at tage overtimer, og man behøvede ikke at være langt henne i studiet for 

at få et vikariat. For mig gled studium, fritid og erhvervsarbejder sammen i en højere enhed. Og så 

var jeg heldig: jeg studerede under den gamle frie studieordning og gik til endelig eksamen efter 

den nye fra 1968 hvor det omfattende ”interperiodale” lærebogsstof var afskaffet.  

Under studiet tog jeg dybe personlighedsindtryk af Hørup og Max Weber, skrev omfattende 

forelæsningsnotater hos Bagge og var en medlevende diskussionsdeltager i Ole Karup Pedersens 

timer om international politik og videnskabssyn.   
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Svend Cedergreen Bech, Povl Bagge, Ole Karup Pedersen & Bernard Eric Jensen (de 3 første fotos er fra 

nettet) 

 

Men ungdomslivet er andet end studier, det er også alderen for religiøse og erotiske kriser. Også for 

mig. Jeg var optaget af de store livsspørgsmål, læste om og af Ibsen, Nietzsche, Kierkegaard og 

(den unge) Marx og så dunkle auteurfilm af Bergman, Alain Resnais og Bunuel. (Senere i 70erne 

gjaldt det Bertolucci). Men erotikken plagede mig. Der var forelskelsen i Zita der længe blokerede. 

Jeg forsøgte mig med andre. Kjeld gjorde sig lystig over de piger der besøgte mig i 

Gentoftehjemmet, og det vakte morskab, da mor ville skænke søndagssnaps til studiekammeraten 

frk. Liisberg der i rusåret 1962 var hjemme at skrive opgave med mig, men stoppede op med et: 

”Nej, De drikker jo ikke snaps”. Da Bente forbavset sagde, at det gjorde hun skam, slap det ud af 

mor: ”Nå nej, det var jo hende den anden.” Bente overnattede også en nat hos os, og jeg lå op til 

samme væg som hun, men uhjælpeligt på den anden side. Der blev ikke lukket et øje. Jeg var 

virkelig ramt. Jeg inviterede forgæves Bente til min fødselsdag i november. Mor så min kval. Bente 

har senere fortalt, at hun havde ringet til hende og spurgt, om hun ikke nok alligevel ville komme, 

det ville glæde mig meget. Men det kunne hun som forlovet ikke, og jeg fik fortovet i hovedet, da 

hun senere på den omtalte københavnerrundtur fortalte mig, at hun var optaget. Der fulgte et par 

forvirrede år med piger der var forelskede i mig, uden at jeg for alvor kunne gengælde deres 

følelser. Det var også slemt. Men alt det fik en ende i 1965, da Bente efter sin sommerrejse til Israel 

have frigjort sig, og vi fandt sammen i Hellerup. Mine tidligste breve til hende afslører en både 

stilistisk og følelsesmæssig identifikation med Hørup i hans ungdomsbreve til Emma Holmsted.  

 


