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LIVSERINDRINGER 5. del af 8 

 

Af Karsten Thorborg, maj 2012 

 

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

 

 
 

Gisp! – Dåse på Vigsø strand 1978 
 

Trængselsår 

Men efter oliekrisen var det blevet økonomisk krisetid, og også på universitetet strammede det 

voldsomt til. 1976 blev der indført adgangsbegrænsning, og studenterindtaget faldt drastisk - også 

fordi historiestudiet i stigende tegnede til at føre til brødløshed. Da krybben var tom skærpedes de 

interne fagpolitiske stridigheder på Historisk Institut og mellem dette og de to små 

udbryderinstitutter, Samtidshistorisk Institut og Økonomisk historisk Institut. De havde udviklet 

hver deres interne kultur og værnede den mod det store og anderledes opsplittede Historisk Institut. 

Min tidligere lyse tro på fremtiden afløstes af en voksende krisebevidsthed. 

 

13/10 1976 skrev jeg: 

Det er nogle modbydelige politiske tendenser, der i disse krisetider slår igennem i det meste af 

Europa og mange andre steder. Og heller ikke på det personlige plan er der grund til at nære større 

tillid til fremtiden, hvor arbejdsløsheden truer. Jeg er ikke fri for at nære en vis frygt for fremtiden, 

og det slår ind som en påmindelse om øjeblikkets værdi. Eskapisme? Måske lidt. Sidste år var 

metodeundervisningen et vigtigt rationale for min eksistens udadtil. Jeg syntes, at jeg gjorde et godt 

stykke arbejde og følte mig i avantgarden for fagets fornyelse. Nu har jeg trukket mig tilbage fra 

instituttet og skal udføre et ensomt arbejde i 2½ år. Jeg håber, at der kommer en god bog ud af det, 
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men det går langsomt, og der er ikke særlig gode udsigter til, at jeg kan få en stilling bagefter. På 

den baggrund er der kun de eksistentielle værdier tilbage: familie, arbejdsglæde, venskaber o.l.   

 

Bernard havde en vigtig artikel om historisk metode i Historisk Tidsskrift, bd. 76: “Et bidrag til 

revisionen af metodelærens grundlag“, og den kaldte på et svar fra de marxistiske fagfæller.  

 

3/11 1976: 

Bernard har netop ringet. Hans Nicolaj har fortalt ham, at Benito [Scocozza] er blevet alvorlig 

bange for, at de lonerganske visdomme skal vinde for stor udbredelse i faget, nu hvor Bernards 

artikel er udkommet. Han har derfor skrevet et modindlæg, som han ville lade optage i [ fagråds-

studenternes organ]”Hist”, men han må have røbet planen – sikkert til Niels Finn – for der har 

været et møde, hvor Niels Finn, Hans Nicolaj og Alex har søgt at få ham fra det. Foreløbig har han 

derfor holdt indlægget tilbage. Men der er røre blandt marxisterne, for på den ene side frygter de 

mere eller mindre virkningen af Lonergan, og på den anden side er der behov for samling af alle 

gode kræfter på venstrefløjen. Hans Nicolaj og Alex underviser desuden på grundlag af mine 

papirer. Niels Finn er i øvrigt heller ikke politisk enig med Benito.  

 

Jeg tænker tilbage på tiden indtil de sidste år af 70erne som en meget lykkelig og fremgangsrig 

livsfase. Den følgende periode bragte både skuffelser og til sidst også arbejdsløshed for mit 

vedkommende. Bente blev kandidat, men så fulgte hendes pædagogikum og faderens død. Det var 

trængselsår, de sværeste vi har haft - også i vores samliv.  

 

Som familie var vi pressede fra flere sider. Vi kunne simpelthen ikke imødekomme alle de krav der 

stilledes til os. Et af dem kom fra mine nærmeste fagfæller og gjaldt kampen mod rektor Morten 

Langes forslag til en ny styrelseslov for universitetet. Den gældende styrelseslov fra 1970 havde 

givet studenter og tap'er (dvs. det praktiske universitetspersonale) medindflydelse i de styrende 

organer. Det kunne give sig udslag i alliancer mellem dem og venstrefløjen blandt lærerne, og det 

gav på sin side anledning til kritik både fra politisk hold udenfor universitetet og fra 

professorvældets tilhængere indenfor murene. Morten Lange ville med sit styrelsesforslag til den 

ene side pacificere ministeriet ved at tilbyde en effektiv selvjustits fra universitetets egen side og til 

den anden side benytte det ydre politiske pres til at give magten tilbage til de velmeriterede ældre 

universitetslærere. Han kom ikke igennem med sit forslag, men en tid så det sort ud for 

venstrefløjen.   

 

15/1 1977 lyder det f.eks. i dagbogen: 

Det går på livet løs i vores gruppe [magisteroppositionen] med møder og initiativer for at vælte 

Morten Langes reaktionære styrelseslovforslag. Det vil virkelig være katastrofalt for universitetet, 

hvis det vedtages – hvad det sikkert bliver – og sagen er netop inde i en akut fase, hvor en opinion 

imod det skal rejses. Der er brug for alle kræfter, og Hans Nicolaj og Bernard bruger mange 

kræfter. Der ligger et stadigt pres på mig for at tage aktivt del i kampagnen og det dermed 

forbundne praktiske arbejde, men samtidig skal jeg bringe mit manuskript klart med henblik på 

ansøgningen og bidrage til, at familielivet fungerer. Og Bente er også hængt op. Folkeuniversitetets 

studieskole, hvor hun er ansat, er i en knibe, hvor den måske bliver udskilt fra Folkeuniversitetet, og 

Bente sidder i lærerrådet samt i et pædagogisk udvalg. I børnehaven er de forargede over, at vi ikke 

deltager i forældremøder, og skolen forudsætter også aktiv forældredeltagelse. Vi kan simpelthen 

ikke overkomme så meget, og selvom vi anerkender vigtigheden af alle de udefra kommende krav, 

er vi nødt til at koncentrere hoveddelen af vore kræfter om familieliv og vore direkte 

arbejdsforpligtelser.  
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Og så var der arbejde der skulle præsteres: 

 

10/5 1977: 

Mit humør er dog lidt påvirket af, at jeg i går aftes talte med min kære formynder fra DNH, Kristian 

Hvidt. Jeg forelagde ham mine planer med Hørup, og dem måtte han selvfølgelig acceptere, men de 

passede ham ikke, og han var bekymret for mit renommé i historikerverdenen, fordi jeg flere gange 

har ændret planer og trækker tiden ud. Han var venlig nok men mente, at jeg burde ”krumme 

tæer”, når jeg i eftermiddag skal forklare mig på DNH’s generalforsamling. 

 

Den 5. februar 1977 var der blevet slået en lektor/adjunktstilling op, den sidste der ville blive i 

mange år. Jeg var én af 15 ansøgere og blev indstillet som nr. 3 af et fagkyndigt udvalg med Niels 

Thomsen som formand. Thomsen havde et flertal på 3 i 5-mandsudvalget for sin kandidat fra 

Økonomisk historisk Institut der havde skrevet en statistisk baseret søfartsafhandling. Torben 

Damsholt gik ind for Hans Bagger fra Slavisk Institut og Alex Wittendorff argumenterede for min 

kandidatur, men det endte med, at han af institutpolitiske grunde sluttede sig til Damsholts 

mindretalsindstilling. Han kom harmdirrende hjem til os og forklarede hvorfor. - Jeg kendte ingen 

af mine to konkurrenter, men jeg oplevede det alligevel sådan, at det var ”min stilling” der blev 

givet til en anden. Efter det jeg hørte, mener jeg stadig de med fagligheden i behold kunne have 

valgt mig.  

 

Det var ikke meget der slap ud fra udvalget, men jeg fulgte så vidt muligt med fra sidelinjen og fik 

selvfølgelig resultatet. 18/6 1977 skrev jeg i dagbogen: 

 

Jeg er efterhånden nået til den opfattelse, at Damsholt har været statsmanden i det udvalg. Overfor 

instituttet står han som den, der har valgt den bedst kvalificerede uden hensyn til snævre interesser 

på instituttet. [Anders Monrad] Møller vil blive anset for økonomernes mand og jeg for 

venstrefløjens, men Bagger står udenfor, og han har endda Nørretranders ord for at være 

doktorkompetent. Damsholt vil med sit standpunkt kunne samle alle gode kræfter, idet økonomer og 

venstrefløj står isolerede. Fra en konservativ institutionel betragtning har hans valg været det 

rigtige, og venstrefløjen har da også indset det og har sluttet op bag ham, da slaget var tabt for mig 

alligevel. Men Thomsen har haft sejren i hånden [med sit flertal i udvalget] og er desuden ingen 

statsmand. Som institutbestyrer er det meget uheldigt, han burde frem for nogen tænke 

institutionelt. Damsholts autoritet er derimod klart blevet styrket. Havde han holdt på mig, ville han 

have tabt støtten fra Steensgaard og Ellehøj, ligesom Thomsen utvivlsomt vil gøre det nu. Jeg er 

tilbøjelig til at mene, at det er sådanne institutionelle og fagpolitiske hensyn, der har været 

afgørende for dr. Kissinger Damsholt. Ved at placere Møller og mig som de næstbedste har han 

endvidere givet de to yderfløje hver deres at løbe med. Nærmere fagets regeringsdygtige centrum 

kan man simpelthen ikke placere sig. 

 

Flertallets indstilling blev da også underkendt i fakultetet. Stillingen blev derfor genopslået og et 

nyt fagkyndigt udvalg nedsat. I mellemtiden havde jeg søgt et 3-årigt seniorstipendium.  

 

5. juni 1977: 

I går var Bernard her for at kommentere mit projekt [seniorstipendieansøgningen], ….. Han 

kritiserede bl.a., at jeg i min ansøgning har skrevet, at en af mine dybeste bevæggrunde til at 

beskæftige mig med Hørup er at forstå og tage stilling til nedbrydelsen af det 19. århundredes 

idealistiske helhedsfilosofi og dannelsestanker. Han mener, at det af bedømmerne ville blive 

forstået som om at jeg ønskede at få et stipendium på nærved 400.000 kr. til at løse et privat 
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livsanskuelsesproblem. Og det har han sikkert ret i. At problemet har mere end privat interesse 

ligger nok ikke indenfor bedømmernes mere administrative og mere traditionelt faglige horisont. 

Historiens funktion som en hjælp til at besvare grundlæggende spørgsmål som: Hvem er jeg/vi? 

Hvor kommer vi fra? Og hvor skal vi hen? ligger ikke længere indenfor denne. I min privilegerede 

tilstand, hvor jeg virkelig kan tumle med mine egne eksistentielle problemer, som samtidig er et 

almindeligt identitetsproblem i meget vide kredse, kan disse problemer blive styrende, og for mig er 

de det. Det er ikke tilfældigt, at jeg skrev ”dybest liggende bevæggrunde”, for der er virkelig tale 

om indefra kommende bevæggrunde. Det er i en vis forstand dem, der styrer mig og ikke omvendt. 

Bernard ville foretrække, at jeg talte om en ”overordnet problemstilling”, hvis det overhovedet skal 

med. Og det er nok forskellen på ham og mig i en nøddeskal: han styrer sine aktiviteter ud fra sine 

overordnede og velgennemtænkte hensyn, mens jeg følger en indre trang og håber på dermed også 

at kunne gøre noget alment nyttigt. Men han har selvfølgelig ret i, at jeg er naiv ved i min 

ansøgning ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til bedømmernes horisont. 

 

I sommerferien på Brolund var der krisestemning. Mit kandidatstipendium var ved at løbe ud og 

stillingsudsigterne var mørke. Økonomien var bestemt heller ikke til at råbe hurra for, så vi valgte at 

sælge bilen. Bentes far skumlede: en Liisberg uden bil var i hans øjne som en fisk uden vand. 

Hvorfor havde jeg ikke i tide sikret mig en fast gymnasiestilling eller lignende? 

 

18/7 1977 skrev jeg: 

Bentes far har i aften sagt mig, at han altid har set det som en hovedopgave at kunne forsørge kone 

og børn. Han mener, at jeg har svigtet dem ved ikke at have sikret mig en fast stilling og ved at søge 

seniorstipendiet. Det var lige det, der manglede. Det var ikke faldet mig ind, at han kunne se det fra 

det perspektiv, men nu forstår jeg bedre, at han forleden spurgte om jeg havde søgt en fast stilling. 

Han har altså længe ment, at jeg har handlet uforsvarligt ved at slå mig igennem på løse stillinger, 

og nu fik han luft for det. Sådan sideværts, mens han og jeg så fjernsyn. Der er ingen tvivl om, at 

han vidste, hvad han sagde. Han er forbitret over, at hans datters og børnebørns eksistens er truet. 

Jeg svarede ikke, men gik kort efter hjem. Jeg tror godt, han fornemmede hvorfor, men han gjorde 

intet for at glatte ud. På det grundlag er det ingen spøg at være hans gæst på Brolund. 

 

Jeg var oppe at tale med ham dagen efter, men vort forhold havde fået et knæk, og helt galt gik det 

da jeg senere blev arbejdsløs. Foreløbig reddede jeg imidlertid skindet på næsen, for 1. oktober blev 

jeg indstillet som fagets kandidat til et af fakultetets fire stipendier - og fik det.  

 

Dagbogen lyder for 28/10 1977: 

Jeg har fået seniorstipendiet! Så er de næste 3 år sikret. Bente fik meddelelsen af Hans Nicolaj, 

mens jeg var ude, men kort efter ringede Steensgaard. Han lykønskede og gav udtryk for tillid, men 

også for bekymring. Jeg spurgte hvorfor, og han svarede, at han var bekymret for tempoet med mit 

arbejde og for, at jeg måske var gået i stå. Jeg svarede, at jeg endnu med tilfredshed mindedes, 

hvad han sagde ved sit forsvar ved doktorafhandlingen: at han var glad for, at man havde vist ham 

tillid og givet ham tid i de 10-12 år, han havde arbejdet med afhandlingen. Hertil svarede han, at 

tilliden jo også havde været overvejende for ham, siden jeg fik stipendiet, men at der udefra set 

også nok havde været grund til bekymring under hans arbejde. Hertil svarede jeg, at sådant 

arbejde, der satsede på faglig selvudvikling frem for på rutiniserede aktiviteter altid var 

krisebestemt. Jeg er meget tilfreds med den samtale. 

 

Men ubegrundet var hans bekymring desværre ikke. Ikke at jeg var gået i stå, jeg arbejdede efter 

bedste evne, men brevudgaven tog langt mere tid end forudset, og jeg var desuden familiefar med to 
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små børn og en travl kone. Det med at læse og skrive ligger mig i blodet. Jeg skal helst have et 

projekt kørende, ellers føler jeg at jeg spilder tiden. Men det vanskelige ved min stilling som 

stipendiat var, at jeg ikke længere indgik i et arbejdsfællesskab. Sådan var vilkårene, men jeg 

savnede handlerum, og fremtidsmulighederne syntes udsigtsløse. 

 

Både Steensgaard og jeg hørte til den gamle orden. Vi søgte historisk sandhed i sikker forvisning 

om dens iboende værdi, og vi stolede på at forskningen foruden erhvervskompetence også var 

menneskeligt udviklende. Som ansat på universitetet skulle forskning og undervisning gå hånd i 

hånd, og de historiske afhandlinger være frugter heraf. Straks jeg var blevet ansat, var jeg gået i lag 

med at anlægge en bogsamling for livet om min historiske periode og senere også om 

historieteorien. Men mens han var blevet ansat i en fast stilling og kunne bruge den tid der skulle til 

for at skrive sin disputats, var jeg henvist til tidsbegrænsede vikariater og stipendier, og så kom 

oliekrisen og med den økonomitænkningen. – Vel en temmelig uundgåelig udvikling set i 

globaliseringens nutidsperspektiv. Som nyudnævnt professor ønskede han i lighed med sine 

professorkolleger at få styr på de unge rebelske lærere og fagrådsstudenterne, og her hørte jeg til i 

omegnen af de rebelske. Som deltager i en initiativgruppe i magisteroppositionen mod Morten 

Langes styrelseslovforslag reagerede jeg mod tendensen til at gøre universitetet til en statslig og 

hierarkisk styret organisation og at reducere de unge læreres forskning til et rotteræs med indbyrdes 

konkurrence om at producere ”samfundsrelevant” viden. – Kort sagt det som med universitetsloven 

2003 for længst er slået igennem med ekstern og hierarkisk topstyring og udbredt akademisk 

kontraktarbejde i tidsbegrænsede ansættelsesforløb. Jeg kan ikke tro, det var det Steensgaard 

ønskede. Det ville i hvert fald ikke ligne den Steensgaard jeg husker som min friske og engagerede 

forprøvelærer fra de første to studieår.  

 

En anden konsekvens af sparetiderne var, at klimaet på Historisk Institut forværredes fra den 

hidtidige konfliktfyldte meningsbrydning til en fastlåst stillingskrig indenfor ringborge. Hidtil 

havde løstansatte såvel som fastansatte lærere og stipendiater omgåedes på lige fod i dagligdagen og 

i lærerforsamlingen. Men nu hvor det ikke længere forventedes at de løse lærere ville blive 

fastansatte, var der ingen grund til at tage dem særlig alvorligt. De faste lærere rykkede sammen. 

Det var jo dem der trods al indbyrdes uenighed fra nu af skulle forholde sig til hinanden. Men om 

nogen indbyrdes faglig debat var der ikke tale. 

 

                      
 

Hans Nicolaj Vammen, Niels Finn Christiansen, Alex Wittendorff, Kai Hørby (fotos fra nettet) 

 

Situationen på instituttet var pluralistisk, og metodeordningen var en sand kampplads. Som 

universitetsansatte fagfolk var lærerne selvfølgelig kompetente historikere. Men den store gruppe af 

mere traditionelt arbejdende historikere var blevet udfordret af nymarxisterne med deres fagligt og 
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politisk motiverede krav om et produktionsbaseret helhedssyn på den historiske udvikling. De 

prætenderede at have et overlegent og konsistent metodesyn, men når det kom til stykket var de lige 

så lidt som den første gruppe istand til teoretisk at formulere og begrunde deres faglige praksis. Det 

var her Bernard kom ind med det subjektudviklende vidensskabssyn, og Hans Nicolaj og jeg fulgte 

det op i metodeundervisningen og flere kom til. Men flertallet af lærerne - hvad enten de var af den 

traditionelle skole eller hørte til den nymarxistiske formation - afviste den tanke, at al historisk 

erkendelse - altså selv de ved kildekritikken etablerede fakta - fremkommer som svar på spørgsmål, 

og at historikeren ikke blot spørger, men også svarer som han har forstand til. De mente, at hvis 

erkendelsen på den måde er subjektbetinget - altså afhængig af historikeren - måtte den også være 

”subjektiv”. Og dertil kom, at de reagerede mod en sådan ”filosofering” af metodekurset.  

Undervisningen i historisk metode blev anset for særlig krævende. Dels fordi den stillede uvante 

krav om en udbygget holdning til fagets grundlæggende forudsætninger, dels fordi det var et stort 

arbejde at udarbejde kvalificerede metodeeksamensopgaver. 

 

17/11 1977: 

Hans Nicolaj, som sidder i det af studienævnet nedsatte metodeudvalg – oven i købet som formand 

– fortæller, at der er ved at ske en ulækker sammensmeltning mellem fagrådets marxistisk 

inspirerede kritik af metodeundervisningen og de uvillige læreres kritik. Der er mange lærere, som 

frygter selv at skulle lave metodeopgaver og for at skulle tage stilling til fagets teori. De ønsker 

metodekurset indskrænket til god gammeldags elementær kildekritik med en prøve efter 2. semester. 

Det kan så forbindes med en særlig metodisk orienteret områdeeksamination efter 4. semester. 

Studenterne ønsker selvfølgelig ikke prøven efter 2. semester, men vil gå med til en obligatorisk 

skriveøvelse – hvad det så ellers vil sige. Niels Finn har foreslået noget i den retning, og han står 

nu med palmerne i hænderne, mens Hans Nicolaj kæmper så temmelig alene mod både studenter og 

kolleger i udvalget. Hans bedste støtte er såmænd Ellehøj. Nå, den kamp må selvfølgelig føres over 

i lærerforsamlingen, hvor Alex, Bernard, Jesper Jarmbæk, jeg selv og Hørby foruden Hans Nicolaj 

vil forsvare den, men Bernard og jeg står efter Hans Nicolaj ikke meget til troende. Man tror at 

vide, hvad vi mener, og reagerer imod det. Reelt kan de kun enes om dette: at det nuværende kursus 

er for krævende, og deri har de for så vidt ret. De har ikke formået at levere fire semestres 

meningsfuld og fremadskridende undervisning. Herpå beror miseren med de skæve holdfordelinger, 

den evige vandring af studenter fra de dårlige hold, utilfredsheden med ordningen, hvor det ikke er 

muligt at finde tilstrækkelig mange lærere, der kan og vil udfylde den. De, der har gjort det, udgør 

et mindretal. Hvis ordningen falder, vil det betyde en væsentlig forringelse af studieordningen og 

det afgørende brud på en lang traditionsudvikling fra Erslev over Arup og Aksel E. Christensen til 

vort team. Med studieordningen af 1968 forsvandt den gamle forprøve. Metodeordningen og 

specialet er de sidste elementer fra det gamle dannelsesstudium. Men reelt har 

metodeundervisningen ikke fungeret på et flertal af holdene i lang tid. Selv Aksel E. Christensen 

havde i adskillige år blot 2 ud af 6 hold. Resten havde Skyum. Efter Aksel E.s afgang tog Hans 

Nicolaj, Bernard og jeg traditionen op og videreudviklede den, men også vi havde kun nogle få af 

holdene. Efter min ringe mening er der næppe blevet undervist så kvalificeret og inspirerende i 

metode som på de hold Hans Nicolaj og jeg i to år havde, men en række parallelle hold gik rent i 

fisk, og nu går det helt ad helvede til. 

 

Hidtil havde metodeundervisningen ligget 3. og 4. semester afsluttende med den kendte afsluttende 

8½ timers ekstemporale eksamen, men ambitionen var en reform som indebar fire sammenhørende 

semestre og en afsluttende perioderelateret ekstemporal eksamen på grundlag af kendte tekster. Det 

var Bernards ide, og med ham som ordfører var den også blevet gennemført som en forsøgsordning. 

Men den viste sig at være for ambitiøs. Det var vanskeligt at administrere den, og flertallet af de 
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lærere der skulle føre den ud i livet hverken ville eller turde binde an med metodeundervisningen. 

Også de historiestuderendes venstredrejede fagråd var imod ordningen. De ønskede individuelle 

hjemmeopgaver. 

 

10/12 1977: 

Jeg har netop talt med Hans Nicolaj i telefonen. På tirsdag skal der være venstrefløjs formøde om 

metodesagen. Niels Finn, Benito og Carl Christian Lammers fra den ”hårde” marxistiske fløj, Alex, 

Hans Nicolaj og Jesper Jarmbæk fra den ”bløde fløj”, og Bernard og mig som repræsentanter for 

… ja for hvad? De hårde drenge er ikke i tvivl: vi er ”subjektive idealister” ligesom den bløde fløj 

kun er kryptomarxister. Og deres kriterium er de rekurrente mønstre, som vi opererer med i de 

menneskelige bevidsthedsaktiviteter. Da de benægter eksistensen heraf, mister den nuværende 

metodeordning sin mening, da den forudsætter, at man kan overføre erfaringer fra arbejdet med et 

eksempelmateriale til andre. Benito har døbt denne tankegang med udtrykket ”osteklokke”, og det 

er slået an blandt studenterne: det ekstemporale element i prøveformen er forkastelig. Og helt 

vanvittigt forekommer det dem, at der uddeles tekster uden spørgsmål til gennemlæsning før selve 

den skriftlige eksamen. Når nu erkendelsen fremkommer som svar på spørgsmål? er deres 

argument. Her har de altså accepteret spørgsmål-svarmodellen, altså rekurrensmodellen, men uden 

at føre den igennem, idet de opererer med tanken om den overordnede problemstilling som en slags 

projektør og ikke forstår erkendelsen som resultatet af en kompliceret spørgsmål-svar struktur. De 

er smækforvirrede i teoretisk henseende, men ikke derfor mindre målrettede politisk, og det er her 

problemet opstår.  

 

Selvom jeg havde fået stipendiet, søgte jeg dog alligevel den genopslåede faste stilling – men den 

fik jeg ikke. Det var forudsigeligt, men jeg kunne ikke svigte Wittendorff og andre der havde bakket 

mig op undervejs. Stipendium eller ej, jeg var mig pinlig bevidst at nedtællingen var begyndt - 

uanset resultatet af det. 7. april 1979 ryddede jeg mit kontor på Bispetorvet fordi Historisk Institut 

skulle flytte til Amager. Og i juni afleverede jeg omsider manus til ”Hørup i breve og digte”. Det 

havde udviklet sig til et større og mere sammenhængende biografisk værk end jeg havde forestillet 

mig, da jeg i sin tid talte om brevudgaven med Bagge. Men selve den historiske fremstilling som 

jeg havde fået stipendiet til var en torso.   

 

Dagbogen 28/10 1978: 

Thomsen efterlyser faste rammer og mål for undersøgelsen, Niels Finn opfatter mit arbejde som 

individ-centreret og subjektivt, Bernard mener ikke, at jeg arbejder tilstrækkelig videnskabeligt: jeg 

blander mine egne værdier ind i det og svinger mellem en litterær form og tekniske termer. Alle 

mener, at det går meget langsomt – mig selv inklusive. Min eneste trøst er, at bogen er et godt 

udtryk for, hvad jeg er og kan. Jeg har ingen umiddelbare forbilleder eller paradigmer, og jeg 

arbejder mig langsomt frem efter emnets krav og min egen sig udviklende for en stor del immanente 

problembevidsthed. Måske bliver der engang en god bog ud af det? De fem kapitler om Hørups 

udviklingshistorie i de formative ungdomsår udgør i det mindste en helhed, som kan stå for sig selv. 

Det er da altid noget. Jeg kører helt mit eget løb, og omgivelserne forholder sig skeptisk afventende. 

Mit eget humør og min faglige selvtillid svinger med arbejdets gang. Det er en udsat position. 

 

Som kompensation for undervisningen startede jeg i 1977 en historisk studiekreds i hjemmet med 

nogle af mine tidligere studenter. Jeg vil særlig nævne Ib Holme Jensen og Niels Henrik Holmqvist-

Larsen. Der var udvikling i den - og vores piger nød den indledende sjov med de festlige fyre. 
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Ib Holme og Niels Henrik Holmqvist til afslutningskomsammen for studiekredsen i Amaliegade 1983 

 

Bente arbejdede uden større fremgang og med mange kriser på sit speciale, samtidig med at hun 

underviste sine udlændinge. Hun foretrak så afgjort det sidste, og i august skiftede hun 

specialeemne fra kultur-historikeren Valdemar Vedel til noget mere overskueligt, forfatteren 

Sophus Schandorphs politiske journalistik i 1870erne. Det mundtlige er hendes element, hun har 

aldrig kunnet lide at skrive. Vi følte os på engang privilegerede og pressede.  

 

Vi var tæt på Helle der var brudt op fra ægteskabet med Carl Henry. Hun boede en tid hos os, inden 

hun fik lejlighed nær ved i Gernersgade. Fra sit ateliervindue kunne hun se pigerne stå af bussen på 

hjørnet til St. Kongensgade på vejen hjem fra skole.  

 

De sidste år af 70erne handlede om studier og familie. Børnene med deres skolegang og veninder 

fylder meget i dagbøgerne fra den tid.  

 

I juni 1978 var vi med børnene og Knuds lille Katrine i Sommerhuset nogle dage, og mens børnene 

havde det pragtfuldt havde jeg god tid til at tænke - bl.a. over Hørups opgør med den 

nationalliberale enhedskultur.  

 

Sommerhuset 24/6 1978: 

Det var de dannedes taget-for-givet hegemoni Hørup ville nedbryde og erstatte af en politisk 

struktur, som tvang så vel den enkelte som partierne til løbende at skulle argumentere for deres 

standpunkter. En kamp mod institutionel dekadence. 

I min erfaringskreds betegner systemet Ellehøj et klart eksempel på sådan et institutionelt 

hegemoni. Ellehøj og det centrum han repræsenterer har tilegnet sig en række faglige og kulturelle 

normer, så de med usvigelig sikkerhed registrerer, når disse ikke opfyldes såvel fagligt som 

selskabeligt. De er ikke i stand til at redegøre for eller begrunde disse normer i en mere dybtgående 

principiel debat. En sådan indlader de sig følgelig ikke på, men udøver deres indflydelse ad mere 

diskret vej: gennem faglige udvalg o.l. De søger at reproducere deres egen type og lukke af overfor 

marxister, thomsenister, skyumnister, lonerganister osv. Selskabeligt nedvurderer de sådanne 
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ekstremister og/eller proletarer, og fagligt søger de at udelukke dem og nedstemme dem, men de 

diskuterer ikke med dem, i hvert fald ikke på det principielle plan. Deres normer er nemlig de 

virkelige faglige normer, de andres er uudviklede, men det nytter ikke at diskutere dem, for de er 

udtryk for menneskelig uudviklethed. Ellehøj er en særdeles smidig forhandler, og han fører altid 

den lavest mulige, altomfattende profil, når han optræder officielt. Bagge markerede sig anderledes 

skarpt fagligt, men ikke så meget institutionspolitisk. Der foretrak han også kulissen. Hans 

optræden i DNH-regiet er betegnende for hans stil. Alt er planlagt forud for generalforsamlingen, 

og beslutningerne bliver enstemmigt vedtaget ved at dirigenten spørger, om der er protester. Hvis 

der virkelig var protester ville det være udtryk for mistillid. På den måde blev Knud Larsen valgt til 

Bagges efterfølger ved sidste generalforsamling. Rona gjorde allerelskeligst opmærksom på, at det 

var ulovligt, den måde det foregik på, men dirigenten, Harald Jørgensen (som er storeslem), 

spurgte ligeså allerelskeligst, om forsamlingen ikke kunne se gennem fingre hermed, og da ingen 

protesterede, erklærede han sagen for afgjort. Den åndelige atmosfære var højst ufrisk for at sige 

det mildt. Med doktor mig her og professor mig der, gensidig ros og forbindtlige smil. Vor Herre 

bevares! Systemet fører til en implicit hierarkisering. Den der gør oprør, bliver sat udenfor det 

gode selskab og om muligt skubbet ud af systemet. Der er derfor stærke motiver for den enkelte til 

at tilpasse sig systemet. Så længe dette er tilstrækkelig selvsikkert har det dog råd til at udvise en 

vis tolerance, men trues det, som tilfældet har været på instituttet, bliver repressionen stærkere og 

systemet allierer sig med politiske meningsfæller som Thomsen og Skyum. Selskabeligt bliver de 

ikke accepteret, men deres stemme og handlekraft kan bruges. At Bagge ønskede Thomsen ansat, og 

at Aksel E. Christensen gik ind for Jesper Jarmbæks ynkelige konkurrent er et udtryk herfor. 

Det var en sådan institutionel dekadence Hørup ville bekæmpe ved at tvinge systemet til at 

formulere sine grundsætninger og holde det fast på dem. Det var hans opfattelse, at et system à la 

det engelske med en systematisk opposition ville være det bedste middel til at sikre en fortløbende 

principiel diskussion og fornyelse.  

 

Resten af ferien var vi på Brolund. Det var en svær tid for Bentes far. Han var en selvgjort mand der 

fra jordedreng havde uddannet sig til diakon og fra 1935 havde bygget Rødegård op. I 1968 havde 

han overdraget den til en selvejende institution med sig selv som forstander, og hjemmet var blevet 

kraftigt udbygget.   
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              Rødegård efter udbygningen 1968. Den ældre Rødegård ses th.  
 

Brolund 14/7 1978: 

Svigerfar er præget af sin forestående afsked og måden den foregår på. ”Det slår mig simpelthen 

ihjel”, sagde han forleden til Bente. Da han i sin tid overgav Rødegård til selveje, kunne han have 

sikret sig sin stilling på livstid, men han ønskede selv kun at være sikret til han blev 70. Derefter 

skulle bestyrelsen afgøre det. Fra hans berettigede perspektiv er det sit livsværk, han mod sin vilje 

bliver sat fra. At han måske nok er ved at blive vel gammel til jobbet, er en anden side af sagen, 

men nu føler han sig sparket ud. …. Hovedkonflikten for ham består i, at han ikke kan få sit 

perspektiv for sit arbejde på Rødegård anerkendt af omgivelserne. Han oplever Rødegård som sit 

værk, men Rødegård er nu en stor, moderne institution med skiftende personale og skiftende 

beboere. Ved festlige lejligheder bliver der hældt en del vand ud af ørerne, men når det kommer til 

stykket, er det de egne og institutionens tarv, der bliver gjort gældende uden mange hensyn til 

fortiden. Den ånd oplever han som hensynsløs og egoistisk … 

 

23. oktober fyldte mor 75 år, og der var fest i Brede Spisehus. 

 

Dagbogen 31/10 1978: 

Ved at tænke tilbage på mors fødselsdagfest synes jeg at kunne konstatere, at vi er ved at lære at 

feste. Jeg tror faktisk, at der er tale om en læreproces, men dertil kommer, at der efterhånden er 

kommet en generation af unge til, og at familiestridighederne er borte. Det var en meget enkel fest: 

to lokaler, et spisebord og en båndoptager, der var kun ét at gøre, nemlig at danse, og vi dansede 

aftenen igennem, ikke vrikkedans, men polka og til Beatlesmusik med faste rytmer. Alle dansede 

med alle, og alle generationer var med. Klædedragten var tvangfri, dvs. nogle i mørkt tøj, andre i 

cowboybukser eller hippieinspireret tøj, næsten ingen taler og slet ingen sange – de sidste havde 
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selvfølgelig været gode at have. Maden var udmærket, men ikke det væsentlige. …. Det var en fest, 

som virkelig udtrykker det, mor egentlig står for, men som ikke rigtig har kunnet trænge igennem de 

konventionelle former før. – Her ligger faktisk kimen til den tale, jeg ikke holdt. Mens fars 80-

årsfest var baseret på maden, talerne og samtalerne ved bordet og kaffen, havde denne lighed med 

et bondebal i forsamlingshuset. Den var på den måde i overensstemmelse med mors oprindelse og 

sande demokratiske væsen, mens fars fest tilsvarende udtrykte hans repræsentative facade. Min tale 

til deres guldbryllup var i tråd med dennes rationale, men jeg er først nu efter festen blevet 

opmærksom på, at denne fest i lige så høj grad var et udtryk for hendes væsen: fordringsløst, let og 

livligt. – Mon ikke erfaringerne fra Knud og Monikas stadig mere vellykkede fester har været med 

til at forløse den? Jeg mindes også tilbage mormors fester på Krumstrup eller i Hestehavegården 

hos [moster] Bodil. De var større, men vel egentlig i samme stil. I hvert fald dansede de unge. For 

vore børn vil disse fester også være et minde. De morede sig herligt. 

 

Efter en lignende fest hos Knuds 4/4 1981 med Vibekes og Stig som spillemænd og indlagte lege 

konstaterede Solveig: ”Det er sjovere at være til familiefest end til klassefest” – det er næppe 

mange børn, der kan sige det, skrev jeg dagen efter i dagbogen og fortsatte: Denne form for fest er 

det fuldendte svar på både den gamle borgerlige fest og nutidens formløshed. Når far og mor i 

gamle dage holdt fest, havde de kogekone og serveringsdame. Det var med flere retter og vine, 

sølvbestik, taler og konversation. Bortset fra husets børn var der hverken børn eller unge med, alt 

var bestemt efter den ældre generations behov og selskabelige normer med kager og cognac til 

kaffen. Til gengæld holdt de unge fester uden ældre og uden konventioner.  

 

 

 
 

Søndagsfrokost hos far og mor i Brede 1978. Det var en fast institution 

 

I sommerferien 1979 var vi som sædvanlig på Brolund. Adolf var kommet på Rødegård, så nu var 

det mig der var gårdmand Bjørn på stedet. Bl.a. indrettede vi hans hus ude ved stalden til gæste- og 

arbejdsværelse. Børnene nød at være med i arbejdet og at besøge morforældrene på den anden side 

af åen. Der var lidt knas med familien Peer der syntes vi var for egenrådige og brugte fælles penge 

til værktøj og materialer, men forholdet til svigerfar var godt. Børnene og aktiviteterne på Brolund 

gav hans pensionistliv indhold.  
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Dagbogen 26/7 1979: 

Jeg udtrykker mig gennem arbejde, det være sig i undervisning eller boligindretning. Jeg så at sige 

indtager mit domæne, hvad der af omgivelserne kan anskues som både nyttig arbejdsindsats og 

dominans. Svigerfar morede sig med at kalde mig ”direktøren” i dag. Jeg går omkring som en 

direktør, sagde han. Lignende reaktioner har jeg mødt på universitetet i metodesagen. Jeg førte 

noget igennem, som ellers ikke var blevet gjort, men det fik i meget høj grad mit præg, så andre 

havde svært ved at identificere sig med det. Jeg arbejdede stædigt ud fra en iboende 

problembevidsthed og var drivkraften i foretagendet, ligesom jeg er det nu mht. Brolunds 

istandsættelse. Dilemmaet er (og var) at hvis ikke jeg gør det, bliver det ikke gjort, og gør jeg det, 

opfattes jeg som dominerende. – Men selvfølgelig gør jeg det, for jeg har meget stærke indre 

tilskyndelser til at gøre det. Jeg ville dårligt kunne holde ud ikke at gøre det, så skulle jeg i hvert 

fald gøre noget andet. Jeg har det ikke godt med mig selv, hvis ikke jeg er i gang med et projekt af 

en eller anden art.  

 

 
 

Brolund 1979 – Solveig, kusine Dorte og Hjørdis med hestene 
 

Det blev den sidste gode Brolundsommer med Bentes far. I sommeren 1980 var han ældet og bitter. 

Og aggressionerne gik blandt andre ud over os der ikke havde levet op til hans forventninger mht. 

uddannelse og navnlig økonomisk sikre stillinger. Han syntes vi havde været letsindige og lå som vi 

havde redt. Det trak ud med Bentes speciale, og jeg havde udsigt til arbejdsløshed. At være søde 

mennesker og gode forældre var ikke nok i denne barske verden. 

 

Dagbogen 28/6 1980: 

Bente var oppe at tale længe med ham og svigermor også i går eftermiddags. Hun gjorde ham klart, 

at hendes speciale ikke er hans problem, at økonomisk sikkerhed er vigtig, men ikke noget kriterium 

for vor menneskelige værdi, og at han har et ansvar overfor børnene, specielt Solveig, som ikke kan 
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bære hans negativitet. Sådan ansigt til ansigt og fastholdt på den sunde side af sit væsen forstår han 

hende godt. Men der skal ikke meget til, før han igen slår over.  

 

Der var kulde mellem ham og mig, og bedre blev det ikke af, at sommeren vejrmæssigt var den 

værste i mands minde, og at Hjørdis smittede mig med kighoste. Hun kom ret let over det, men jeg 

døjede længe med hoste og opkast. Det var den værste sommer vi har haft.  

 

Tilbage i København gik det løs med korrektur på brevudgaven og for Bentes vedkommende med 

specialet. I flere omgange lånte hun Helles sommertomme lejlighed i Gernersgade, mens jeg 

passede menagen derhjemme. 19. december kunne hun omsider levere det til renskrift, og det var en 

stor dag da det 13. februar 1981 blev afsendt til bedømmelse. Begivenheden blev fejret med en 

middag i ”Huset” i Magstræde med nogle få venner, bl.a. Stig og hans daværende kone Gitte. Et par 

dage før havde jeg givet redaktøren af ”Historisk Tidsskrift”, Inga Floto, manuskriptet til en stor 

artikel ”Viggo Hørup. En af det moderne gennembruds mænd”, og 30. marts udkom så ”Hørup i 

breve og digte”. Ind i mellem havde jeg desuden skrevet artiklen om ham og andre af periodens 

mænd og kvinder til ”Dansk biografisk Leksikon”. Det var boet der blev gjort op. 

Redaktøren af Dansk biografisk Leksikon var Svend Cedergreen som jeg havde kendt fra dreng af, 

og som i mine sidste to studieår havde formidlet studenterjobbet til mig som timelærer på Zahles 

Seminarium hvor han var lektor i historie og dansk. Sammen med Bente hørte vi til husvennerne, og 

jeg havde i 1974 anmeldt hans bog, ”Struensee og hans tid”, i Historisk Tidsskrift. Hans litterært 

formede og personlige tilgang til historien kunne jeg helt tilslutte mig som en gyldig historisk 

erkendelsesform. 

 

 
 

 

Også Bernard måtte søge andet arbejde og fik ansættelse som lektor på Danmarks Lærerhøjskole 

med speciale i historiedidaktik, fagkyndighed og identitetspolitik. Jeg har sendt en lidt tidligere 

version af livserindringerne til ham, og han skriver 2/7 2012: 

Jeg har selvfølgelig været særligt optaget af dine erindringer om 70erne, Historisk Institut, 

stillingsbesættelser osv. Og det har da også givet anledning til en hel del refleksion hos mig. 
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Retrospektivt forekommer det mig, at vi dengang var lovligt naive, når vi antog, at det ville være 

muligt at gennemføre en revision af den faglige selvforståelse, jeg var i hvert fald ikke på det rene 

med, hvilke centrale identitetspolitiske aktier der dengang var i spil. Men jeg synes, at du meget fint 

og præcist får beskrevet, hvorfor vi i sidste ende løb ind i en mur og blev brutalt udgrænset.  

Vores fælles og betydningsfulde sejr bestod i at få normsat den funktionelle kildetilgang, men når 

det gjaldt om at få vore kolleger – både på højre- og venstrefløjen – til at anerkende, at det ikke kun 

er historikerne, der stiller spørgsmålene, men det er også dem, der svarer på disse spørgsmål, blev 

det den afgørende mur, som vi kom til at løbe panden imod – fordi det også fordrede et opgør med 

en naiv-realistisk erkendelsesteori.  

Din skildring af Ellehøj er god og rammende, men jeg vedlægger en af Søren Mørchs historier om 

ham og H.P. Clausen, fordi den viser, at disse vore ældre fagfæller befandt sig i en endnu dybere 

faglig krise, end jeg dengang vidste. Og så bliver Ellehøjs meget militante og krampagtige fremfærd 

mere forståelig. Det har jo været en dybtgående identitetskrise for ham. [Jf. Søren Mørch: Verden 

som den er s. 158-65]. 

 

Arbejdsløs akademiker 
1. marts udløb stipendiet, og dagbogen lyder:  

Fra i dag er ansættelsen ophørt, og i morgen skal jeg indlede min karriere som arbejdsløs ved at 

stille på Tøndergade arbejdsanvisningskontor. Vi spiste til middag hos Bernards i går, det blev 

samtidig en slags afsked med instituttet. I hvert fald er der det symbolske i det, at Bernard er den 

eneste af mine kolleger, jeg har knyttet mig til. Jeg kan forstå på Bernard, at andre i min situation 

har taget afsked med instituttet ved frokostmøder. Det er ikke faldet mig ind.  

Jeg havde i nogen tid søgt adskillige stillinger, bl.a. på RUC, i arkivvæsenet og på biblioteksskolen, 

men uden held, så der var ikke andet for end at stemple. Det var pinagtigt. Men i øvrigt havde jeg 

indstillet mig på situationen og var klar til at bytte om på rollerne i familien, så det nu var Bente der 

kom træt hjem fra arbejde og mig der længselsfuldt ventede på hende med behov for nærhed og fuld 

af erotisk energi. Når det kom til stykket var det mig der var mest omstillingsparat. Jeg havde længe 

bearbejdet nederlaget - bl.a. ved at skrive dagbog. Men vi kunne ikke ganske frigøre os for 

svigerfars og det omgivende samfunds forventning om, at en mand burde kunne forsørge sig og 

sine. Det blev ikke udtalt, men det var ikke kun forældrenes og fagfællernes tidligere så høje 

forventninger til mig jeg havde skuffet. Ikke desto mindre oplevede jeg en vis lettelse. Som den 

begyndelse det var til en ny, omend ukendt livsfase:  

 

Dagbogen 10/3 1981: 

Jeg har været rundt i byen og har fundet en ny cykel til Bente [den gamle var blevet stjålet]. Det er 

dejligt forårsagtigt vejr, og jeg føler mig fri til at bruge min tid, som det passer mig. Det er jo ikke, 

fordi min hverdag er anderledes, end den hele tiden har været, men der er ingen, der har krav på 

mig med hensyn til forskningen, og jeg har indleveret de arbejder, der lå. Jeg føler mig, som var jeg 

nybagt kandidat. – Hvad der fra et synspunkt er en trist afslutning på 10 års ansættelse, kan også 

ses som en lykkelig afslutning på 18 års studier. 18 år! Du milde himmel! Jeg har bekymret mig 

uendeligt for denne situation, men nu er jeg ikke langt fra at opleve den som en befrielse. Bente har 

stadig nervøs mave, men jeg tror også, hun er ved at vænne sig til tingenes tilstand. Vi er i hvert 

fald glade for hinanden og indstillede på at sætte tæring efter næring. 

 

Dagbogen 2/4 1981: 

Det er for resten pudsigt som arbejde og ansættelse er sammenfaldende begreber i den almindelige 

bevidsthed. Forleden sagde jeg til mor, at der var et eller andet, jeg ikke havde tid til. ”Hvad har du 

dog travlt med?” spurgte hun, og i dag kunne Hjørdis ikke forstå, at jeg ikke havde tid til at læse 
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højt: ”Du er jo arbejdsløs”. Og Solveig vil have mig med på lejrskole efter påsken: ”Du har jo ikke 

noget arbejde.” Nu har jeg gået hjemme i årevis, og det jeg laver nu er præcis det samme, som jeg 

hele tiden har lavet. Faktisk er ordet ”arbejdsløs” uheldigt. Jeg er aldeles ikke ”arbejdsløs”, jeg 

har masser af opgaver. 

 

14/6 1981:  

Vi har haft besøg af faster Anna, som kom med cognac til mig og penge til Bente. Før hun brød op 

konstaterede hun, at man ikke skulle tro, der var en arbejdsløs her, vi så ud til at have det godt. Så 

sagde Solveig, at hun også havde troet, at jeg ville begynde at drikke og slå Bente, når jeg blev 

arbejdsløs. 

 

2/7 1981 skrev jeg til Bente der var i Vigsø på Helles ”Bondegård”, mens jeg var i Kbh. at stemple: 

Kære Bente, som du selvfølgelig har set, har Villy Sørensen anmeldt Hørupbogen i Information i 

dag - og oven i købet med hovedvægten på digtene. Der kunne nok trænges til en korrektion til 

Hvidts og Dybdahls totale afvisning af dem. Hørup har endnu engang vist sin evne til at skille 

fårene fra bukkene, kedeligt blot, at det netop er bukkene, der sidder og skal ansætte mig. Mens 

Hvidt og Dybdahl ælter rundt i det private og ligegyldige, har Reich taget fat på dialektikeren 

Hørup og det både i det politiske og snævert personlige, mens Villy Sørensen skriver om Hørups 

”eros”. To helt centrale emner for at forstå Hørup og hans nutidige betydning. Men den betydning 

kan og vil folk som Dybdahl og Hvidt ikke forstå - for det ville fordre en forandring i deres liv. Den 

gamle kulturkamp eksisterer fortsat. 

 

 
 

Gull og Jørg Gaugler på besøg hos os i Helles fritidsgård i Vigsø 1981 
 

Bentes far blev kort efter indlagt på Silkeborg sygehus. Han var dødssyg, og mens Bente dag efter 

dag sad hos ham, passede jeg menagen på Brolund. 24. juli besøgte børnene og jeg ham for sidste 

gang. Han lå med ”Hørup i breve og digte”, men omvendt. Tanken var dog ikke til at tage fejl af. Vi 

var imidlertid nødt til at tage hjem til Amaliegade, for Bente skulle starte på pædagogikum 10. 

august. Det blev et nerveopslidende forløb for hende med stadig telefoneren og gentagne rejser til 



 16  

Jylland på den ene side og et voldsomt arbejdspres på den anden. Hendes far døde 9. september, og 

vi var ovre til begravelsen. Bente talte stærkt ved kisten. Hendes pædagogikum blev fuldført 28. 

januar 1982 og med fint resultat. Jeg havde undervejs fungeret som hjemmegående husmor og 

faglig konsulent for hende. Desuden holdt jeg et par foredrag i Odense og skrev en debatartikel med 

kritisk stillingtagen til Bagges erklærede relativisme, når det gjaldt historikerens mulighed for at 

opnå historisk sandhed på synteseplanet. (Det er her begrebet ”perspektivisme” kommer ind). Jeg 

sendte den til ham, men han svarede til min skuffelse ikke. Det var en svær tid for os og også 

imellem os.  

 

    
 

Uldum Højskole sommeren 1982. Tv. den gamle hovedbygning med genforeningstårnet. Th. spisesalen. 

Solveig og Bente og ses nederst til venstre. Hjørdis sidder overfor, man kan lige se knolden 

 

Et lyspunkt var der dog. På anbefaling af en tidligere studiekredskammerat fra Bernards kreds, Jan 

Schøler Nielsen, der var blevet lærer på Uldum Højskole, tilbød forstanderen, Poul Erik Søe, mig at 

undervise en uge på et familieophold i juli. Tanken om at blive højskolelærer var mig ikke fjern. 

Vores venner fra København og Bordings Friskole, Gull og Jørg Gaugler, var kommet til Snoghøj 

Højskole og talte godt om det, selvom jeg nok fornemmede, at de mente jeg var for akademisk 

højbenet til højskolebrug. Jeg takkede selvfølgelig straks ja til Jans' opfordring. Det var Bernard og 

Katherine der havde mindet ham om os, og de var selv på Uldum den uge fordi Katherine også var 

gæstelærer, mens Bernard passede deres lille Daniel. Jeg havde på samme måde Bente og vores 

piger med, og det blev en kæmpe oplevelse for os alle sammen. Mens børnene lavede teater og 

boltrede sig i skolens svømmehal, gik Bente til foredrag, og jeg fortalte i en samtalegruppe om 

Hørups politiske vision. Allerede i september fik jeg tilbuddet igen. En af skolens lærere var uventet 

stoppet, så der var på ny brug for en uges gæstelærer. Denne gang var der ingen børn, og emnet 

skulle være ”moral og livsudfoldelse”. Jeg svælgede en gang da Charlotte Søe ringede, for der var 

kun 4 dage at løbe på, men selvfølgelig slog jeg straks til. Det var knald eller fald. Stillingen efter 

den bortrejste skulle besættes til marts 1983, så nu gjaldt det om at vise hvad jeg duede til. På Vejle 

station sad jeg fordybet i Løgstrup og bemærkede ikke, at bussen til Uldum kom og kørte igen lige 

for næsen af mig, så jeg måtte altså tage en taxa. Søe havde forgæves været ude for at tage imod 

mig ved bussen, og han var noget forbløffet over at jeg ikke var der, men alligevel kom kort efter. 

Heldigvis gik undervisningen over al forventning. Jeg havde et stort hold på henved 50 deltagere i 

foredragssalen, mest modne damer. Det var ekstatisk. Jeg var i en slags forelskelsestilstand. Sov 

meget lidt, travede Uldum kær tyndt og forberedte mig fra dag til dag. En undervisningsoplevelse af 

de store. Og da jeg kom hjem, kunne jeg oven i købet tiltræde en tidsbegrænset stilling som 

akademisk medarbejder på Historisk Institut. Det var en fri forskningsstilling med kontor på KUAs 
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stipendiegang. Et meget afsides og stille sted, men jeg studerede og skrev også en ny debatartikel, 

denne gang et kritisk opgør med en marxistisk metodelærebog af Benito Scocozza.  

Min stillingsansøgning lød sådan: 

Kbh. 5/10 1982 

Til Uldum Højskole. 

Endnu varm efter et inspirerende ophold hos jer som gæstelærer, sætter jeg mig ufortrødent til at 

skrive denne ansøgning om at blive ansat som lærer på Uldum Højskole. Når jeg siger 

“ufortrødent”, er det ikke, fordi det er nogen nem beslutning, men fordi jeg er blevet overbevist om, 

at jeg gerne vil være højskolelærer. Som nogle af jer vil vide, var jeg med min kone, Bente, og vore 

to piger på familiehøjskolen i sommer. Det var en god oplevelse for os alle sammen, og da vi hørte 

om den ledige stilling, blev vi enige om, at jeg skulle søge den. Dvs. Bente støttede mit ønske, og 

pigerne godtog det for min skyld. Mit sidste ophold hos jer har yderligere bekræftet mig i mit 

forsæt. 

Det er egentlig det væsentlige, jeg har at sige om min ansøgning. Jeg søger ikke bare for at få et 

job. Et sådant kan man blive nødt til at tage og skal endda være glad til, hvis man får det. Men der 

er meget, der binder os til København, og vi har hidtil kunnet klare os der under skiftende vilkår. 

Jeg søger stillingen, fordi jeg er parat til en ny begyndelse som højskolelærer. Vi har desuden set, 

at stedets børn trives i miljøet, og det giver os grund til at tro, at vore også vil komme til det. På 

længere sigt kunne Bente nok også ønske at blive knyttet til højskolen på en eller anden måde, men 

hvis jeg får stillingen, kommer jeg foreløbig alene. Børnene har deres skole og Bente sit arbejde, og 

alt det kan vi ikke opgive på en gang. Det vil derfor passe mig fint at få det lille gule hus som 

ungkarlelejlighed så længe. Hvad ansættelsestidspunktet angår, kan jeg begynde når som helst, men 

jeg vil helst vente længst muligt. Jeg er pr. 1/l0 ansat på Historisk Institut i et ni måneders 

forskningsprojekt om Hørup. Det binder mig ikke, da det er et jobtilbud, men jeg er glad for det. 

Jeg er selvfølgelig klar over, at jeg kun kender højskolen fra solsiden, og at der foruden de festlige 

sommerkurser også er vinterens hverdag. Men jeg er parat til at tage min tørn. Jeg er også klar 

over, at jeg i givet fald vil få meget at lære og at indleve mig i, men det er jeg kun glad ved. Jeg 

hefter mig i den henseende mere ved fordringens forudsatte løfte om, at I vil give mig mulighed for 

det. På det grundlag vil jeg gerne slutte pagt med jer, som det hedder på gammelnordisk uldumsk. 

Venlig hilsen Karsten Thorborg 

 

26. oktober var jeg til stillingssamtale i Uldum. Alle lærerne var til stede, og da jeg havde fortalt om 

alt det faglige jeg ville og kunne, spurgte kunstlærer Tony Burchhardt mig: ”Hvad kan du ellers?” 

Et par dage efter ringede Søe med det glædelige budskab: jeg havde fået stillingen. Det var sent om 

aftenen og jeg var i bad, så jeg modtog beskeden dryppende ”som født på ny”. Det var et 

vendepunkt, og den følgende tids dagbogs-indførsler er gennemsyret af optimisme og gå-på-mod. 

Kollegaer og venner gratulerede. ”Jeg hører du er blevet sherif ude vestpå”, lød det, og denne gang 

kunne jeg tage afsked med Historisk Institut med fuld honnør.  
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Historisk Institut (HK-annekset) på Bispetorvet. Jeg havde kontor øverst oppe mod Studiestræde (fot. 2012) 

 

Tilbageblik på Bispetorvsperioden 
Min tid på instituttet faldt nogenlunde sammen med Bispetorvsperioden i det tidligere HK-anneks. 

Instituttet flyttede som nævnt ind 1963 et halvt år efter at jeg begyndte studiet, og det flyttede ud 

1979. Jeg nåede lige at opleve de trange vilkår på Amager. I mine øjne var det en markant og meget 

spændende periode. Det var i den uddannelseseksplosionen fandt sted. Mit forprøvehold (1962-64) 

var det første hvor der fandt en virkelig planlægning sted i et toårigt undervisningsforløb og mellem 

forskellige lærere og discipliner. Holdet før os (Aksel E. Christensen) havde været det første ”store” 

hold, men vores hold var et endnu større, og vi fik friske lærere (Glamann & Steensgaard) der var 

parate til at tage udfordringen op. Aksel E. som vi havde i metode kunne slet ikke vænne sig til så 

store hold. Det var optimistiske tider, for faget var i stadig fremgang mht. pladsforhold, lærere, 

studenter og udsigt til stillinger efter endt eksamen. Studenterjobbene hang som lave frugter, og der 

var flere af de studerende som blev hængende i dem uden at tage afsluttende eksamen. Selv havde 

jeg som omtalt adskillige jobs i løbet af studietiden, og jeg valgte som en selvfølge bifag 

udelukkende af interesse. Filosofi var ikke noget gymnasiefag, men det lå i forlængelse af de 

livsanskuelsesmæssige og idéhistoriske emner som optog mig. 1960erne og 70erne var også en 

politisk brydningstid hvor fagets traditionelle kildekritiske forankring på den ene side og krav om 

overblik over den historiske udvikling på den anden kom under pres. Den første førte til 

detailstudier, det andet kunne ikke opretholdes med de mange lærere og med studiefeltets udvidelse 

både geografisk og tematisk. Der fremkom en hel række af konkurrerende ”skoler” indenfor faget, 

skoler der hver på deres måde imødekom behovene for en videnskabeligt grundet forståelse af den 

historiske udvikling. F.eks. strukturalismen med Annalesskolen og nymarxismen. En anden måde at 

søge enhed i studiet på var at fokusere på fagets teori og metode. Det var her Bernard Eric Jensen 

banede ny vej i 70erne. Men krise og nedskæringer standsede denne såvel som megen anden faglig 

udvikling på instituttet. Studentertallet faldt drastisk, og med det forsvandt flertallet af de yngre 

lærere. Fraflytningen fra Bispetorvet til Amager 1979 beseglede den endelige afslutning på fagets 

på en gang konfliktfyldte og frodige mangfoldighed. Bispetorvsperioden var på godt og skidt en 

særskilt og enestående fase i instituttets historie. 
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Den tidligere citerede dagbogsindførsel fra 10/12 1977 slutter med en refleksion over min 

erkendelses-realistiske position i instituttets indbyrdes teoretiske og politiske uenigheder på 

venstrefløjen: 

Det er muligt, at man kan kritisere mig for at være ”subjektiv idealist”, men det må i så fald være 

på grundlag af de spørgsmål, jeg stiller som praktisk historiker, dvs. på grundlag af min 

eksistentielle interesse for forrige århundredes idédebat, ikke på grund af at jeg stiller og besvarer 

spørgsmål dels om data og dels om min forståelse af disse data og dels om den således opnåede 

erkendelses betydning. For det er fælles for marxisterne og mig, uanset om de ved det eller ej. Vi 

kan diskutere, hvad der er de mest relevante spørgsmål, som historikere bør stille pt. På det punkt 

er jeg utvivlsomt meget præget af min egen biografi, dvs. af personlige behov, snarere end af 

virkeligt dybtgående overvejelser over, hvad der fra et overordnet synspunkt er brug for. Nu og da 

kan jeg godt opleve arbejdet med mit forskningsprojekt som vel eksklusivt, mens jeg derimod er 

sikker på den almene nytte af ”Arbejdspapirerne” som virkelig bliver læst af mange. Jeg vil gætte 

på, at det overvejende flertal af 70ernes studenter ved Historisk Institut har læst dem, og de er også 

begyndt at sive videre ud – foruden at de vistnok bliver brugt i et selvstændigt oplag på Ålborg 

Universitetscenter. Men som stipendiat er jeg bundet til projektet på godt og ondt, uanset om jeg 

ville kunne gøre mere nytte med at fortsætte metodepapirerne. Noget andet er, at jeg måske nok kan 

yde noget mere originalt og på den måde værdifuldt ved helt at arbejde ud fra mine egne behov og 

forudsætninger. – Selvom jeg så udsætter mig for beskyldningen for at være en subjektiv idealist. 

 

Ventetid 
Julen 1982 var vi på Brolund, og d. 30/12 skrev jeg sædvanen tro om året der var gået:  

Det er nytårsstatus’ens tid. Sidste år ved denne tid var Bente i pædagogikum og jeg arbejdsløs. 

Økonomisk var vi i en sand krigsøkonomi med mig som kommissær. Bente var desuden ude af 

balance efter sin fars død. Det slog også ud i hendes forhold til mig. Al min energi var koncentreret 

om husmoderpligterne og Bente. Det hele forekommer fjernt og næsten uvirkeligt nu, men længere 

nede har vi aldrig været. Det var faktisk først efter sommerferien, at Bente helt overvandt 

depressionen, men mine arbejdsudsigter blev stadig mørkere som den almindelige krise inten-

siveredes i samfundet. Et lyspunkt var sommerkurset i Uldum. Det var Bernard, der henledte Jans 

opmærksomhed på mig, selv om han ikke troede, jeg ville sige ja. Han har siden sagt, at han af 

samme grund kun gjorde det, fordi han ikke havde andre forslag. Det skyldtes en misforståelse, som 

jeg ikke helt forstår. Et var, at jeg ikke ville søge undervisningsassistenttimer på KUA, fordi jeg 

anså dem for tidsrøvende og udsigtsløse. Noget ganske andet var at bryde nye baner andre steder, 

og jeg slog straks til med tak, da Jan ringede. At der kort efter blev en stilling ledig på Uldum, 

vidste ingen. At jeg fik den, skyldtes Søes ønske og det personlige indtryk lærerne havde af mig efter 

de to kurser, jeg havde holdt. Navnlig det andet var jeg selv meget glad for undervisningsmæssigt 

set. Samtidig fik jeg arbejdstilbuddet på KUA, så vi fra oktober har haft en solid dobbeltløn. Da vi 

betaler for lidt i skat, er pengene simpelthen væltet ind. Oveni har vi fået 8000 kr. af mine forældre. 

Vi har holdt min 40 års fødselsdag, får betrukket sofaen om og er pt. på en temmelig dyr juleferie. . 

[På Brolund]. Det er en anden snak end sidste år ved denne tid. Vi har det også ganske anderledes 

hver for sig og med hinanden. Det var været en fin juleferie, og vi vender hjem med gode kræfter.  

  Børnene er henholdsvis 13 (snart 14) år og 11, og de går i 8. og 5. klasse. De har det godt og er 

hver på deres måde søde og kønne. Solveig er næsten lige så høj som Bente og fysisk meget 

udviklet. Det er betegnende for hendes blanding af barnlighed og modenhed, hvad hun i går sagde 

om en klassekammerat, Katrine: ”Jeg kan godt lide hende, men vi har ikke så meget at tale om. 

Hun er mindre barnlig end jeg.” Hun går meget op i sin klasse, og skolearbejdet tager megen af 

hendes tid. Hun er nemlig pligtopfyldende uden at være særlig effektiv eller hurtig. Først når hun 

rigtig har arbejdet sig ind i emnerne, finder hun sig til rette med dem. Det skal ind over storhjernen 
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alt sammen, før hun forstår det. Til gengæld er hun videbegærlig, specielt med hensyn til alt 

vedrørende det menneskelige drama. Hun elsker historie. Den russiske revolution (via filmen Dr. 

Zivago) og 2. verdenskrig er i fokus. Hendes selverkendelse er præcis, og hun er socialt sikker. Der 

er ikke tvivl om, at hun er respekteret og vellidt i klassen, hvor hun nu som tidligere udgør 

modpolen til Rikke-kliken. Fremmede kan blive helt betaget af hendes ungpigeskønhed. Thereses 

farmor havde iagttaget hende under hele juleafslutningen i kirken, fortalte hun Bente ved udgangen. 

Men selv er hun uopmærksom på de kvindelige virkemidler, hvad der ikke er det samme som ikke at 

være opmærksom på sin stil mht. tøj og væremåde, smag og moral. Alt det er hun meget bevidst om. 

Herunder også om, at hun er københavner – og bestemt ikke uldumianer. 

 

 
 

Skolebillede 1983 (skolefoto: Niels Guldbrandsen) 

 

Hjørdis er endnu barn – og aldeles yndig. Hvad enten hun går op i et eller andet med intens alvor 

eller jubler. Hun gør sig færre bekymringer end Solveig, og hun fungerer næsten som hendes gode 

samvittighed. For mens Solveig kender til selvvurderingens svingninger, har Hjørdis en ualmindelig 

sikker moralsk integritet. Hun går hverken over gevind eller fortaber sig i selvbebrejdelser, men er 

naturligt udadrettet. Pt. overvejer hun at begynde at ride med Sarah. Den irrationelle angst for at 

være alene, for mørke, huller, tårne o.l. er ikke nær så fremtrædende længere. Lektierne klarer hun 

med venstrehånds lillefinger, selv om det endnu går temmelig langsomt med læsningen. Hun er en 

rigtig spillefugl, optaget af planter og syr fantasifulde kjoler til sine dukker. (Solveig strikker). 

Ligesom Solveig er hun socialt sikker. De er de første, der går ud på dansegulvet, og de synger, så 

det gjalder. Hjørdis elsker at optræde, og hun har uden tvivl adskillige talenter. Vivi Flindt og Edel 

[Nørgaard] har begge sagt til os, at hun har talent for henholdsvis dans og musik. Hun er et meget 

levende lille menneskebarn. 

  Solveigs hjerteveninde er Mette, mens Hjørdis bedste kammerat er Karoline. Dertil kommer 

Martin og Katrine i Elmevænget og Sune og – især – Katrine i Fredericia. Og så er der de tre 

drenge i Viborg. Hjørdis er begyndt at tage hjem med enkelte af pigerne i hendes klasse efter 

skoletid, især Marie Maar. Hun knytter sig ikke så fast til nogen enkeltveninde som Solveig. Hun 

står også udenfor enhver klike i klassen, og det er i hendes tilfælde et udtryk for styrke. 
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Begge piger går til klaver hos Edel, og de har været to gange til harmonika hos Vibeke[Thorborg] i 

Glostrup. Bente går hver onsdag til harmonika på den rytmiske højskole hos en lærer ved navn 

Niels. Det morer hende, og hun øver sig flittigt. Hun underviser 20 timer om ugen på Studieskolen. 

Jeg sidder på mit temmelig ensomme og meget spartanske kontor på KUA, men kan komme og gå, 

som det passer mig. I øvrigt er jeg vicevært i Amaliegade. En særlig aktivitet er studiekredsen. Men 

alt det ophører pr. 1/3, når jeg flytter til Uldum. 

Når jeg ser tilbage på de 1½ år jeg har været arbejdsløs, må jeg sige, at de er gået rimelig godt. 

Det første halve år var Bente i pædagogikum, og det krævede min fulde indsats. Indtil da læste jeg 

korrektur på mine Høruppublikationer, og efter det har jeg læst og skrevet artiklen til Fortid & 

Nutid. Tempoet har ikke været imponerende, men jeg har været i gang hele tiden og var i stand til 

at gribe chancen, da den viste sig på Uldum. Jeg er nu fuldt og helt indstillet på en ny begyndelse. 

Det er det måske vigtigste resultat af arbejdsløshedsperioden, rent psykologisk. Det er et 

interregnum mellem universitetet og højskolen, en fase, hvor jeg har integreret nederlaget det første 

sted og vundet motivation for det andet. Problemet er lejligheden, skolen og København med alt, 

hvad der er i den. 

 

9/10 1982 lyder det: 

Jeg sidder og læser om de gamle germanere hos Grønbech, og det sætter selvfølgelig også tanker 

om Uldum i gang. Hvad Søe står for er i vid udstrækning en uborgerlig folkelighedsoplevelse. Det 

er den, han vil udtrykke i sin væren fra talerstolen. Jeg derimod står som repræsentant for det 

borgerlige frisind. Min ansøgning ånder heraf, mine undervisningstilbud retter sig mod den 

borgerlige intelligens’ behov. Til forskel fra fx Ole [lærer på Uldum], ligger der en filosofi bag, jeg 

driver ikke for vinden, men véd hvad jeg står for og kan bringe de spredte tilbud ind under en fælles 

formel. Men jeg er og bliver tredje generations akademiker og embedsmandssøn, hvor Søe er 

opvokset på Mors. Min oprindelighed er den borgerlige kulturs individualisme, så vel som det er 

min begrænsning. Søe henter sin oprindelighed i det folkelige. Men hovedsagen er måske, at vi 

begge har en sådan oprindelighed at hente kraft fra og falde tilbage på. 

 

10/10 1982: 

Jeg er parat til en ny begyndelse nu. Også til at vi skal forlade Amaliegade for godt. Det har været 

en god tid her, og vi kommer ikke til at bo bedre. Men vi har boet her i 13 år, og det vil 

livsforløbsmæssigt set være godt, tror jeg, med en forandring. Engang vil vi med glæde kunne tænke 

tilbage på vor københavnertid. Det er ikke dårligt med sådanne afsluttede livsfaser. 

 

6/1 1983: 

Jeg er lykkelig over denne forberedelsens og forventningens tid. Det er en omstillingsfase af 

gennemgribende art, langt snarere end en faglig forberedelse af de konkrete kurser. Jeg læser 

diverse højskoleartikler og bøger og suger til mig af deres livsorientering i almindelighed. 

Psykologisk set samler jeg vel op efter så længe at have været presset over mod det analytiske, 

saglige, kritiske. Nu er det selvfølgelig let forklarligt, at jeg har en lethed i sindet netop nu, hvor jeg 

jo for så vidt har fået mit på det tørre. Men det slår alligevel ned i mig som rammende, når jeg hos 

Finn Slumstrup læser om den svenske forfatter Lars Gustavsens oplevelse af 70erne som en 

mørkvendt tid, og af midt i dette at have en paradoksal fornemmelse af tiltagende frihed og 

fortrøstning. – Men han advarer ganske vist mod at forveksle sin egen tiltagende følelse af filosofisk 

frihed med tidssituationen. 
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Frederiksstaden 1969 (postkort) 
 

Tilbageblik på årene i Amaliegade 
Ja, lejligheden i Amaliegade 21B. Vi boede der fra 1969 og indtil Bente og pigerne sluttede sig til 

mig i Uldum 1984. Børnenes barndomshjem. Ejendommen ejedes af cand. jur. Svend Clausen og 

Mogens Hallberg. Den sidste havde et speditionsfirma nederst i 21A, og det var her Ingeborg 

Larsen residerede. Hans datter boede nedenunder os med sin familie, Mathisen hed de. Clausens 

havde lejligheden på 1. sal i 21A. Det var ham der var faderlig ven med min kollega Kai Hørby. Der 

var flere lejere i husene, men det var de bestemmende. Omme i baghuset havde Ole Jungshoved et 

firma. Han var en slagkraftig erhvervsmand, og vi kunne både skændes om bilerne i gården og grine 

sammen. En mand efter Hallbergs og Ingeborgs hoved. Vi fik med årene en lidt mere personlig 

forbindelse til Clausen og hans kone, og vi var selvfølgelig på hilsefod med alle. Ingeborg holdt 

arbejde og venskab skarpt adskilt, så det var egentlig ikke så meget vi så til hende. Men vi fyldte 

meget i kraft af børnene der legede i gårdene og havde kammerater hjemme. Der var Sarah Fritsche 

og lille Marie i nabohuset. Karoline var en næsten daglig gæst, og Solveig havde ustandselig 

skolekammerater med hjem. Helle boede som sagt i Gernersgade tæt ved og kom meget hos os. En 

dag om ugen fyldte hun sin bil med børn og tog dem højt syngende med i svømmehal. Hvert år på 

Hjørdis fødselsdag i maj havde vi hele flokken, og om eftermiddagen tog jeg dem ud på Kastellet 

hvor vi legede dåseskjul og den slags. Jeg havde somme tider kolleger til middag og Bente sine 

udenlandske danskelever. Ved afrejsen til Jylland beholdt vi den store stue og lejede de to inderste 
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værelser ud. Ingeborg havde en tid et af dem til kontor, og hun lod Solveig bo i det gamle 

børneværelse et år, mens hun studerede på RUC. 

  

17/11 85 skrev jeg til Stig som var blevet skilt og havde været den første lejer af de to inderste 

værelser. Han var flyttet, fordi han syntes stedet var dødt og ufolkeligt: 

Kære Stig, tak for brev. Det var godt at høre fra dig. Ja, Amaliegade er et komplet umuligt sted at 

bo hvis man søger menneskelig varme og fælles aktiviteter hos og med de øvrige beboere. Men vi 

udfyldte vor plads i mangfoldigheden uden at komme sammen med andre i huset. Det var os, der 

gjorde de to inderste gårde hyggelige med blomster og legende børn, og vi var på talefod med alle i 

huset. Ind imellem kunne det more mig, at så mange vidt forskellige mennesker med hver deres 

modstridende meninger og interesser kunne leve i samme hus. Der var rum omkring os, og vi havde 

en betydelig frihed. Desuden elskede vi stuerne, bygningerne og omgivelserne med Amalienborg 

slotsplads, Grønnegården, Kastellet og Langelinie..... 

 


