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LIVSERINDRINGER 
 

Af Karsten Thorborg, maj 2012 

 

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

 

 
 

Maleri af Helle med mig på ”komarken” ved sommerhuset, 1946 

 
Vivere bis, vita posse priore frui.  

(Den lever to gange, der kan nyde sin fortid) 

Martialis’ epigrammer 

Indledning: At skrive erindringer 
 

Som pensionist siden 2005 har jeg tid og lyst til at se tilbage på mit liv. Jeg gør det for min egen 

skyld og tænker ikke så meget på fremmede læsere. Jeg vil kunne skrive nogenlunde frit og uden at 

være alt for styret af kravet om læserrelevans. Men selvfølgelig er der hensyn at tage, så jeg vil med 

far i hans erindringer sige, at jeg kan stå inde for det jeg skriver, men det er ikke alt jeg vil skrive 

om. – Fars erindringer kan downloades fra min hjemmeside under ”slægten i billeder og ord” > 

Johs. og Grete Thorborg. 

Men selv med dette personlige sigte er det en vanskelig genre: 

”Fejlen med memoirer er, at folk lyver så forbandet. … Man mindes egentlig kun det man vil 

mindes. Og sådan som man ønsker det, eller orker, eller tør mindes. Genrens store faldgruber er: 

personlig retfærdiggørelse, forbedring af ens egen indsats, forklaring og hævn. Henrik Nordbrandt 

har sagt: ’Om at verden er ond og du selv er god, skal du tale med meget små bogstaver’.” (Fra en 

anmeldelse i Politiken 31. juli 2002 af Claes Andersson: ”Mina tolv politiske år”). 
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Det er kloge ord som jeg vil prøve at holde mig for øje, når jeg nu begynder arbejdet med mine 

erindringer. Umiddelbart skulle det imidlertid ikke være så svært, for jeg synes selv jeg har været en 

heldig kartoffel. Som familiens lille efternøler og med granvoksne forældre fik jeg som barn lov at 

udvikle mig temmelig frit, men jeg havde gode forbilleder i mine forældre og søskende. Iflg. min 

legekammerats poesibøger ville jeg f.eks. på et tidspunkt være ”landstingssekretær” som min far, og 

indenfor musikken var min favoritplade en obokoncert som min ældste bror spillede på 

grammofonen. At jeg et par år senere foretrak ”Oles nye autobil” hører også med. Noget af det 

selvgroede i min opvækst har jeg bevaret. Helst har jeg arbejdet indenfor et tillidsfuldt fællesskab, 

men der stikker også noget af en skeptisk iagttager i mig. Livet har selvfølgelig givet nogle knubs, 

men det har alligevel flasket sig for mig og mine, og jeg synes ikke min omverden har været ond.  

Beretningen er min version. Jeg skriver ud fra mit personlige og nutidige perspektiv med de 

forkortninger og bagkloge vurderinger det medfører. Perspektivisme hedder det. Andre deltagere i 

de selv samme begivenheder har selvfølgelig deres versioner af dem.  

 

Til støtte for fremstillingen har jeg breve og mine dagbøger. Jeg har skrevet dagbog siden midt i 

1970erne. Det fine ved sådan en dagbog er, at den minder en om fortidens nutid. Men man skal 

selvfølgelig være kritisk med dem som kilde. Som dagbogsskriver har jeg ofte fokuseret for meget 

på problemerne. Et dagbogsnotat kan være udsprunget af et aktuelt behov for at klare mig tankerne 

under indtryk af et psykisk pres eller forud for et forestående møde. Men livet er heldigvis meget 

andet end problemer, og der er da også megen glæde i dem. Desuden er det ikke for ingen ting, at 

jeg er historiker. Mange dagbogsnotater har blot haft til formål at fastholde begivenheder og 

indtryk. Og hertil kommer, at det er blevet en vane for mig at skrive dagbog. Jeg kan ligefrem føle 

en akut trang til at udtrykke mig på skrift, også i tilfælde hvor jeg egentlig ikke i udgangspunktet 

synes jeg har noget særligt at skrive om. Jeg sætter mig så med dagbogen som en slags refugium. 

Og det kan der komme lange beskrivelser og ikke mindst refleksioner ud af. - Mine dagbøger er 

noget af det første jeg ville ønske at redde ud af huset i tilfælde af brand. Ved læsning i dem husker 

jeg mennesker, oplevelser og situationer fra mit liv, og jeg husker hvordan jeg dengang opfattede 

dem. Det sidste er vigtigt for at imødegå nogle af de fejl ved erindringsgenren som Claes Andersson 

opregner.  

De mange citater fra dagbogen er renset for åbenlyse fejl og enkelte steder for udsagn og navne som 

ikke behøver komme ud til erindringernes læsere. 

 

 

 
 

Mor og far 1935 
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1943 – Helle, Knud, Kjeld og Karsten i Gentoftehaven (fot. mor) 
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Barndom 
 

 
 

 

Mine tidligste erindringer ligger som øer eller fornemmelser fra en fjern tid. Jeg er krigsbarn, født 

25. nov. 1942. Af mine tre store søskende var Helle 15, Knud 14 og Kjeld 10 år. Mor var 39, og hun 

og far regnede vist ikke længere med muligheden for en lillesøster. Men jeg snød dem, både ved at 

melde min ankomst og ved at være en dreng. Men at jeg var et ønskebarn, har jeg altid mærket. Den 

følelse er det bedste forældre kan give deres børn. Psykologerne taler om ”basic trust”, den fik jeg i 

vuggegave.  

 

Jeg voksede op på Udsigten 28 i Gentofte. Mine forældre havde selv ladet huset bygge. Det var i 

1928 og på en lukket vej ved ”Rundingen” mellem ”Den lille sø” og” Den store sø” - dvs. Gentofte 

sø - i et stille villa-kvarter. Om sommeren var vi i sommerhus i Odsherred. ”Kahytten” hed det, og 

det var meget primitivt. Jeg husker petroleumslampen i stuen og pumpen nederst på den store 

lyngbevoksede grund.  



 - 5 - 

 

Besættelsen mærkede jeg ikke noget til. Jeg har nogle få vage erindringer om at blive båret ned i 

fyrkælderen om natten. Der var sandsække for vinduerne dernede. Og jeg husker en episode fra 

stentrappen uden for vores hoveddør. Vi var nogle stykker derude da der kom flyvere. Jeg blev 

grebet og båret ind – sikkert ned i kælderen. Da det var om dagen, mener jeg, det må have været 21. 

marts 1945 da Shellhuset blev bombet. Mor skriver i sin dagbog til os børn, at hun så bombeflyene 

komme lavt ind over huset.  

 

 
 

Udsigten 28 nær Gentofte sø (foto 1958 med mit første fotografiapparat) 

 

 
 

Udsigt fra vores have over Den lille sø (foto 1958) 

 

Ugen efter faldt jeg i vandet. Som nævnt lå vores have ned til en lille, men dyb sø. En dame på den 

anden side af søen så det, og på hendes anskrig sprang en mand på stien op til C.L. Ibsensvej ud og 

reddede mig ind. Det er selvfølgelig noget jeg fået fortalt, men jeg har senere læst om det i mors 

dagbog. Jeg har imidlertid en svag erindring om, at jeg lå indsvøbt i tæpper i mine forældres store 

seng. Jeg var blot 2½ år da besættelsen sluttede. Far som både arbejdede på Rigsdagen og på 

Finanstidende skrev 7. maj et begejstret brev til Helle der var i huset hos skovrider Kindt i 

Gisselfelds skovdistrikt:  
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Det er i Sandhed noget stort og herligt, vi oplever i disse Dage. Du vilde ikke kunne kende Byen, 

hvis du saa den i den nuværende Begejstringsrus. Man oplever stadig noget, naar man gaar 

gennem Gaderne. I Lørdags f. Eks. saa jeg en stor Flok kikke op paa den Tyske Filmpropagandas 

Højborg Ufa. Nogle raske Gutter stod oppe paa en Altan, og derfra kylede de alt, hvad der fandtes i 

Kontorerne, lige fra Papirer til Lænestole, ned paa Gaden under Folks Jubel. Det var jo lidt Synd 

for de fine Møbler, der maaske kunde have faaet bedre Anvendelse, men man forstaar Folks 

Reaktion overfor det Tyranni, vi ogsaa paa det Omraade har været inde under. Ustandselig ser man 

ogsaa vore gæve Frihedsfolk og Politimænd komme kørende med Hipofyre og Stikkere, der nu skal 

ind i Burene i Stedet for de Bravfolk, der tidligere befolkede dem. Det er ikke just Elskværdigheder, 

der lyder op til disse Fanger fra Mængden. Derimod er der ingen Ende paa Begejstringen for 

Frihedskæmperne, frivillige danske fra Sverige og Montgomerys Soldater. Jeg saa paa Strøget en 

engelsk Officer, der var nær ved at blive flaaet af Autografjægere. Lillebror kan ikke lide bæ 

Dysser, han siger de skal til Momoden [kommoden hvor der var skammekrog]. Derimod vil han 

hele Tiden op ved Kirken for at se vore egne søe Godater eller hvad det nu er, han kalder dem. Paa 

Onsdag faar jeg en Oplevelse her paa Rigsdagen, idet Kongen, som du vel har set i Bladene, skal 

aabne den nye Rigsdagssamling med en Trontale. Saa faar jeg mit normale Arbejde igen, hvilket jo 

er en stor Tilfredsstillelse, ja det er allerede begyndt med de forberedende Arbejder. Du kan tro, det 

ogsaa er mærkeligt, naar man har med Bladvirksomhed at gøre, pludselig at kunne skrive frit igen 

uden Tanke paa den utaalelige Censur, der nu er helt væk.  

 

 
 

På stranden i Sejrøbugten 1944. Dagens mand med storesøster og hendes flok (fot. mor) 
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Egentlig tror jeg, at 40ernes og 50ernes noget lukkede og knappe samfund var en god opvæksttid 

for et barn der som jeg havde gode kår. Far var den korrekte embedsmand og lidt fjern for os børn, 

men jeg havde min hjemmegående mor og tre store søskende. Helle var som en ekstra mor, og 

Knuds værelse hed ”oppe med mig”. - I mange år var han med sine stærke meninger en autoritet for 

mig. Sådan noget som skilsmisse var et ukendt begreb. Mekaniseringen af hjemmene var ikke for 

alvor sat ind. Vi havde f.eks. spisekammer og høkasse i køkkenet og gruekedel i vaskekælderen. 

Knud fik på et tidspunkt en træk-op-grammofon hvor han introducerede mig for den klassiske 

musik, mens giro 413 søndag middag herskede nede i stuen, og far energisk fløjtede melodierne om 

morgenen i badeværelset. Bil havde vi ikke. Far tog S-toget ind til byen hver dag. Om søndagen 

fulgte jeg ham somme tider til kiosken på stationen. Han købte Politiken – egentlig ville han hellere 

have haft Berlingeren, men mor insisterede på Politiken. En af gangene fik jeg det første Anders 

And blad, det var i 1949. Det kom en gang om måneden, men var for dyrt at holde. Mor kunne 

heller ikke lide at læse boblerne højt. Hun læste godnathistorie for mig, og nogle gange læste hun 

også om dagen. Hun var også god til at fortælle selvdigtede historier og morsomme erindringer. Ja, 

hun var en mageløs mor. Mens jeg var helt lille havde vi ung pige i huset, jeg husker et par af dem. 

En var Karen fra Frederikshavn. Mor stammede fra en stor gård, ”Krumstrup”, på Fyn, og det lå 

hende i blodet at styre en husholdning med mand, børn og vekslende beboere. Der var Edgar fra det 

krigshærgede Norge i 1945, en italiensk pige, Lina, på græs i 1946 og senere en københavnsk 

sommerdreng på min alder som trængte til sol og hav på lyngen i Odsherred. Han hed Henrik 

Olsen, og kom fra en noget turbulent familie. Han fortalte, at faderen somme tider var højt oppe. 

”Hvad gør din mor så?” spurgte mor. ”Hun siger: fald ned Olsen”, svarede han troskyldigt. Det var 

min faster Adda på C.L. Ibsensvej nær Udsigten der havde fundet frem til ham i sit 

velgørenhedsarbejde. Hun var enke efter Frederik Balle der havde været provst i Grønland, og hun 

delte hus med min farmor der var sengeliggende med brækkede hofter. Min anden faster, Farvi, 

boede der også og desuden familiens grønlandske hushjælp, Judithe. Længere nede ad Udsigten 

boede tante Margrethe som var enke efter min længst afdøde farbror Frederik. Jo, Gentofte var 

blevet et samlingssted for fars jyske familie. Overfor os på Rundingen havde jeg en ekstra mor. Det 

var frøken Nielsen som stammede fra Næstvedkanten. Jeg kan genkalde hendes sjæælandske for mit 

indre øre. Hun førte hus for Hr. Nebel – eller ”Herren” som hun altid om- og tiltalte ham. Hende løb 

jeg tit over til ”men hvis du kysser mig, går jeg hjem”. En gang tog hun mig med i Gentofte Bio at 

se Walt Disneys Bambifilm, men det var ingen succes. Skovens brand var for meget, så vi måtte gå 

hjem i utide. Min mor var hjemmegående husmor, men hun kunne nok have brug for nogle timer 

uden mig, så jeg blev sat i ½-dags børnehave oppe på Gentoftegade, heller ingen succes. Jeg har 

fået fortalt, at jeg engang løb hjem. Børnehavelærerinden havde sagt: ”Spis min gris i morgen skal 

du slagtes” – og det ville jeg ikke. Der var en køn lille asiatisk pige, og da hun ret kort efter min 

start holdt op, var jeg ikke til at drive derhen mere. - Jeg spurgte engang en sal fuld af ældre 

højskolekursister om nogle af dem havde gået i børnehave: ikke én. 

 

Min legekammerat var naboens jævnaldrende datter, Søs. Det var hende med poesibøgerne. Hendes 

rigtige navn var Anne Marie Tovborg Jensen, og der var to ældre brødre, Sven og Hans. Indtil 

skolealderen legede Søs og jeg dagligt sammen, derefter ind i mellem.  

 

27. okt. 1945 skrev mor i dagbogen: 

Karsten og lille Tovborg Jensen, kaldet Søs, er uadskillelige Legekammerater, men det er 

grænseløst, hvad de kan finde paa. En Dag sad de i al Enighed og flaaede alle hans Billedbøger, en 

anden tømte de en Askeskuffe oppe paa Knuds Værelse, og da det var Papiraske fløj det rundt i hele 

Værelset og selv lignede de Snemænd. Karsten kan ellers til Tider være meget eftertænksom. Han 

sad en Dag og snakkede med sig selv. ”Herinde flyver Møllene, udenfor flyver Myggene, Bierne og 
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Englænderne”, og da jeg forleden Dag sagde, at han skulde sove til Middag, sagde han ”jeg 

kommer op igen, lad os haabe det”. Hans Sprog er vidunderligt, Prins Pilfinger kalder han Pa 

Fillinger, og Kjelds Ven Flemming for Femling, og r erstatter han med l, saa Mejeri hedder 

Majerli, og Gulerod Gulelod. 

 

Vi indrettede huler og tegnede dramatiske slagscener med en slags tændstikmænd. Vi havde hver 

vort parti, og kampen bølgede frem og tilbage. Det var rollelege vi legede - biler og teknolegetøj har 

aldrig interesseret mig.  

 

Mor havde et vågent blik for sit barns pudserligheder: 

 

2. Påskedag d. 22 April 1946 skrev hun: 

Karsten er jo den, der i hele denne lange [skrive]Pause, har forandret sig mest, han taler næsten 

rent, og er tit morsom i sine Udtalelser, som naar jeg siger ”Hvordan kom du dog ind hos Frk. 

Nyrup?” ”Simpelthen ind igennem Døren.” En Dag havde vi en Arbejdsløs til Frokost. ”Har du 

nogensinde smagt vores Bolsjer”, og da han ikke havde det, hentede han et til ham og sagde ”men 

du skal sutte det”, og naar Farmor, der er temmelig døv, ikke kan høre hans Guldkorn, siger han 

”Hvorfor kan du da ikke forstaa, hvad jeg siger, jeg taler da ikke Norsk.” Hans 3 Aars Fødselsdag 

fejredes i stor Stil, og i Julen var[moster] Kirsten og Lene her paa Besøg i 8 Dage, og de to legede 

godt sammen. Vi havde en Dag eet Bolsje, og det traf jeg Karsten med i Munden, ”Fy”, sagde jeg, 

”at tage det eneste Bolsje, saa Lene ingen faar.” ”Hun har skam suttet, først suttede jeg, saa 

suttede hun, og nu sutter jeg”, og dermed var han mere end parat til at overlade hende det lidt igen. 

 

24. Maj 46: ”Nogle af Karstens Guldkorn: Jeg fortalte ham en Dag det tordnede, at i gamle Dage 

troede Folk, at det var Gedebukke, der kørte, ”hvad sagde Oldemor saa til dem”, spurgte han, det 

er det ældste, han kan tænke sig. ”Oldemor er da død?” spurgte han, ”Ja”, svarede jeg, ”hvem 

skød hende”, et Tidens tegn, at den Aargang tror, at det er den almindelige Maade at komme af 

med Livet paa. ”Mor maa jeg laane Bogen af O. Nielsen (et Firma her i Gentofte). ”Hvad er dog 

det for en Bog?” ”Jo, den med Klodshans”, det var altsaa ikke O. Nielsen men H.C. Andersen.  

 

 
 

Søs og mig – taget på kornet af Helle 
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Både Søs og Sven var nogle år med i sommerhuset. Turen derop var med tog til Holbæk med skifte 

i Roskilde og videre med lokalbanen til Vig station. Den sidste var med lamper hængende ned fra 

loftet og med kakkelovn i kupeen. En kuffert så stor, at jeg kunne forsvinde i den, var sendt i 

forvejen. Mis var også med og blev luftet i snor på Holbæk banegård. Sommerferien var lang. To 

fulde måneder mellem rigsdagssamlingerne. Her - som også om aftnerne hjemme - tilbragte far den 

meste tid med hjemmearbejde. Ved siden af sit arbejde som landstingssekretær (fra 1951 

folketingssekretær) stod han for udarbejdelsen af Rigsdagsårbogen (senere Folketingsårbogen), og 

det kunne passende ske i hjemmet. Ind i mellem slog han et slag ned til vandet, og i perioder var 

han hjemme i Gentofte at se til huset, haven og arbejdet. Mor passede børn og husholdning, og med 

den sidste var hun meget nøjeregnende. Under krigen kunne det knibe med vareudbuddet, så 

familien måtte spise ude. 

 

6. juli 1942 skrev hun til far:  

Vi har saa spist til Middag paa Strandlyst, Middagen koster 2,75 om Hverdagen og 3,25 om 

Søndagen, og de gaar ikke ind paa noget Arrangement. Det er dejlig Mad, og rigeligt, i Dag fik vi 

Hakkebøf og Rabarbergrød, men det er jo 11 Kr pr Gang + 1 Kr i Drikkepenge, hvad jeg synes er 

nok, naar det skal gentages hver Dag, hvad synes du om det? Her kommer ikke Slagter mere, alt 

hvad man skal bruge af Kød og Paalæg skal hentes i Vig, men Grøntmanden kommer 3 Gange om 

Ugen og holder 1 Time ved Købmanden, saa kan man gaa derned og handle. 

Jeg har fået min del i mors mave. 

 

Hvis ikke de handlende selv svingede ind på grunden for at falbyde deres varer, gik eller cyklede 

hun på sin konfirmationscykel til købmanden. Kartoflerne blev skrubbet med gulvskrubbe i spand 

og tykmælken sat på køl i den lille køkkenkælder efter at være modnet i stuevarmen. 2 måneder – 

det var lang tid for mig. Godt at have medbragte legekammerater noget af tiden. Men ellers tog mor 

mig resolut ved hånden over til Darlinghusene med de skiftende lejere og spurgte, om der var børn 

der ville lege? Jeg hadede det, noget så ydmygende, men det lykkedes ikke desto mindre nogle 

gange.   

 

 
 

Sommeren 1947 i Kahytten, Vig Lyng i Sejrøbugten 
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I skole 
15. august 1949 var første skoledag. Tjørnegårdsskolen var en stor skole med over 1000 børn, og 

der var - jeg tror - 36 elever i klassen. Dagen startede med, at vi stillede op i lange rækker i 

skolegården og gik ind og op klassevis. På gangen stod vi to og to til læreren kom, og inde i klassen 

stod vi ved vores pult til vi fik besked på at sætte os. – Jeg har oplevet samme skoletugt i Polen i 

1990erne. Min klasselærerinde hed frøken Tonfeldt og var en trivelig dame. På første skoledag 

præsenterede hun sig: ”Sådan ser jeg ud forfra og sådan bagfra” og drejede sig rundt i sin 

blomstrede kjole. Mit bedste fag var bibelhistorie hvor fru Sørensen læste højt af en børneudgave af 

Det gl. Testamente. Af en gammel karakterbog ser jeg, at samme fru Sørensen i 2. klasse gav mig tg 

i regning. Både hun og jeg ville være besvimede hvis nogen havde sagt, at jeg engang skulle blive 

matematisk student. Vi havde også en skrap ung lærerinde, frøken Haffgaard. Hun forbød os at 

drikke mælk til maden, det var usundt. Den skulle drikkes for sig. Mit første møde med hende var 

ikke heldigt. Da hun kom ind i klassen var der uro, og hun sagde at vi lød som en hel andegård. Jeg 

misforstod situationen og troede det var en vittighed. Den morskab kostede mig en ørefigen. Det var 

ikke noget jeg var vant til hjemmefra, så det husker jeg. I skolen var det ikke ualmindeligt, men jeg 

gik nu temmelig fri. Jeg har heller ikke ”siddet efter”. 

 

 
 

Gymnastiktime med fodbold på Tjørnegårdsskolen 1954. Jeg må betegnende nok være et sted bagved 

 

Men jeg var for hjemmegjort og umoden til skolelivet. Søs som gik i samme klasse var ganske 

anderledes med, og hun fik snart veninder. Jeg var fraværende og glemte tit skolebøger og andet 

habengut. Jeg blev så sendt hjem efter det, indtil mor frabad sig det. Det var jo ikke sikkert der var 
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nogen hjemme, når jeg kom. En dag tog frøken Tonfeldt mig og klassen ind i et tomt klasselokale 

hvor der hang en plakat med en mand der gik ud i luften fra Runde Tårn og med den manende 

overskrift: ”Tankeløs”. I lang tid derefter lød jeg navnet Tankeløs blandt kammeraterne. Den højere 

pædagogik var det ikke, men hun var nok alligevel ikke uden sans for mig. Til mor sagde hun: ”Der 

vil altid være en lille pige der vil hænge Karstens jakke op.” Hos Tovborg Jensens gik der frasagn 

om mine bon mots: Jeg havde skrevet mine 3-taller spejlvendt, og da jeg fik det at vide, skal jeg 

have svaret: ”Kan det da ikke være så ravnende lige meget?” Og da de engang talte om at rejse til 

Jerusalem og fru Tovborg spurgte: ”Karsten ville du ikke også gerne en tur til Jerusalem?” svarede 

jeg meget fornuftigt: ”Nej, jeg kender ikke en sjæl i Jerusalem.” På et tidspunkt sendte skolen mig 

til psykoteknisk prøve. Jeg husker det ikke selv, men mor har fortalt, at jeg forbløffede psykologen 

ved at udnævne en sort klat på et stykke papir til at være ”et abstrakt billede”. Psykologen kunne jo 

ikke vide, at jeg havde en storesøster der var kunstner. I klassens drengegruppe var det fodbold der 

var afgørende i hierarkiet. Men jeg var bestemt ikke nogen stor fodboldspiller selvom jeg en kort tid 

drev det til at spille back på Gentofte stadions 2. lilleputhold. En tid drømte jeg om at blive 

ulveunge, men jeg havde set i en brochure, at ”en ulveunge skal kunne kaste mægtig langt”, og det 

afskrækkede mig. Mor syntes også det var dyrt. Knud havde været ulveunge, og det havde ikke 

været nogen succes. Derimod var jeg vist lidt af en slagsbror i frikvartererne. ”Karsten, Karsten 

kaffekande”, lød det for at opildne mig. Og jeg husker et væddemål, om de kunne få mig til at tude, 

men det lå ikke til mig. 

 

Hvordan havde jeg det så med skolen? Jeg tror ikke, jeg stillede mig selv det spørgsmål. Den var 

der bare. Jeg ser mig selv traske af sted med lædertornyster og klap-ned-kasket over 

brillantinehåret. Sådan var vi klædt alle sammen om vinteren, kun børnene fra børnehjemmet skilte 

sig ud ved en særlig grå ” ”. Skolevejen gik fra Rundingen gennem Tovborg Jensens have ud til 

Søtoften og ned forbi Truelsens hus - hvor Lis og Svend Cedergreen boede hos hendes forældre på 

1. sal - videre ned til Gentofte sø og Tjørnekrogen, og ad Brogårdsvej til skolen. Sven fortæller, at 

jeg engang gik ind i hele to af vejens telefonmaster. At jeg ikke selv husker det skyldes nok, at jeg 

gik halvt i søvne. Efter hvad mor har fortalt mig, var jeg da heller ikke glad for at gå i skole, i hvert 

fald var der meget bedre derhjemme. Jeg boltrede mig i den store haves frugttræer, og nu var det 

klassekammeraten Peter Budtz-Jørgensen jeg legede med. Ligesom Søs var han mere fremmelig i 

skolen end jeg, men på hjemmebane var jeg førerhund.  

17. marts 1952 var jeg for første gang i Det kgl. Teater. Det var Elverhøj med Poul Reumert. Jeg 

husker særlig betagelsen af vandrehallen og navnlig skudhullerne i spejlglasset som far viste mig og 

fortalte om. København var ellers ikke et sted jeg kom ret ofte som barn. Der var den årlige 

Tivolitur. Det var min gudmor, Tante Ebis, der invitere Søs og mig samt mor. Og mens de voksne 

drak kaffe, turede vi børn rundt. Og så var jeg hvert år på juleudstilling med mor. En særlig 

begivenhed husker jeg. Det var Christian X's begravelse 1947. Far tog mig med op i 

rigsdagsbygningen, og fra et vindue så vi begravelsestoget. 
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Drengetid 
 

 
 

Gunnar Jørgensens skole i Hellerup 1958. I forgrunden Hans Rosenkjær 

 

Efter 5te klasse 1954 skete den store udskillelse mellem dem der skulle i mellemskolen og os andre 

der kun skulle i frimellem. Jeg husker, at tegnelæreren hr. Riø spurgte ud i klassen hvem det så var 

der skulle det. ”Også du Karsten?”, sagde han undrende. Søs og Peter skulle selvfølgelig i 

mellemskolen. Mine forældre valgte at sætte mig i Gunnar Jørgensens skole på Gersonsvej i 

Hellerup. Det var en privat skole med sloganet ”Prøv med kærlighedens stærke arm”, og der kunne 

jeg komme i mellemskolen. Der var to parallelklasser A og B. A-klassen havde gået på skolen fra 

begyndelsen og var skolens pryd, B-klassen bestod af et sammenrend af børn der lige som jeg var 

dumpet til mellemskoleprøven i det offentlige skolevæsen. Der var megen uro i timerne, og jeg er 

sikker på at mange af lærerne drog et dybt suk, inden de vovede sig ind til rovdyrene. Jeg hørte 

imidlertid til de stille eksistenser. Min bedste ven var Hans Rosenkjær med de tunge øjenlåg, selv 

havde jeg hareskår så alene derved har vi nok haft noget tilfælles, uden jeg tror det trykkede os 

særlig meget. En lærer med stor autoritet var Store P. Han havde været træner i håndbold, og den 

erfaring bragte han ind i skolelivet. En gang kom jeg for skade at sige ”jeg personlig mener …”, og 

fra den dag omtalte han mig ikke som andet end ”personligheden”. Formodentlig havde han fat i 

noget rigtigt. Jeg har skilt mig ud ved ikke at være en frisk holdkammerat, men en lidt indadvendt, 

drømmende, måske lidt gammelklog dreng. Jeg læste meget, først Jan-bøger og den slags, siden 

Ingemann og kaptajn Marryats store romaner, Carit Etlar, Schaffalitzky de Mukadel, Jules Verne, 

Rider Haggard, Kipling, Victor Hugo med ”De elendige” og ”Klokkeren fra Notre Dame” samt 

Dumas med ”De tre Musketerer” og "Greven af Monte Cristo", desuden ”Robinson Crusoe”, 

”Ivanhoe”, ”Robin Hood”, ”Bartolomæusnatten”, ”Den røde Pimpernel” og lignende 

spændingsfyldte romaner. Jeg tør roligt sige, at de vakte min historiske fantasi. Senere kom bl.a. 

Steinbeck med ”Øst for paradis” og ”Dagdriverbanden”. Mange af dem har jeg senere læst højt for 

mine piger. Jeg var også lidt af en samler, og jeg købte selv bøgerne antikvarisk, helst i de gamle 
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uforkortede udgaver med krøllede bogstaver. Jeg havde imidlertid også en rollemodel. Nede på 

Søtoften ud til Gentofte sø havde Svend og Lis Cedergreen arvet huset, og Svend var historiker og 

en stor personlighed. De var barnløse, men havde hver sommer en wienerdreng, Herbert Lugin, 

boende, og han hørte med til slænget ved Rundingen. Han blev senere dansk statsborger og læge. 

Om vinteren spillede Peter og jeg et hjemmegjort spil, ”Puf”. Det handlede om krig og erobring, og 

hvert spil stod på i dagevis. Men ellers løb vi på skøjter på den store eller lille sø, i begyndelsen 

med rustne skrue-på-skøjter, og om sommeren spillede vi bold på Rundingen. Sven Tovborg og 

hans kammerater blev med tiden nøglepersoner her. De var et par år ældre end mig. Navnlig Sven 

og jeg blev nære venner. 

 

 
 

På skøjter på den lille sø 1957. Det er Peter Budtz til højre 

 

Drengeliv er fyldt med diller. Jeg nævner nogle i kronologisk rækkefølge: plastiksoldater, lerdyr, 

gamle bøger, frimærker, fotografering med fremkaldelse af billederne. Overgangen fra frimærker til 

foto skete ved, at jeg solgte frimærkesamlingen og købte et fotoapparat for pengene. Det var så sent 

som i 1960 efter realen, men der havde frimærkerne længe ligget døde. Undervejs havde jeg diverse 

dyr: kat, fisk, undulater, skildpadde, hamstere og marsvin. Maren marsvin løb frit i haven og blev 

lukket ind om aftenen. I sommerhuset boede hun under huset. Hund fik vi først, da vi kom til 

Bornholm.       

 

Det bedste jeg kan sige om min skoletid i Gunnar Jørgensens skole er, at jeg fik lov at modnes. I 4. 

mellem blev jeg klar over, at jeg ville være historiker. Jeg var optaget af de slesvigske krige og 

skrev en kollegiebog fuld med begivenhedsfølgen. - Jeg havde ikke det problem som plager 

nutidens ungdom: hvad skal jeg være? Nej problemet var, at jeg først skulle være student, det stod 

for mig som den store hurdle. Mine karakterer ved mellemskoleeksamenen 1958 var ok, jeg var 
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blandt de første i klassen, men et fag som tysk lå mig meget fjernt. Og jeg ville være sproglig, for 

de matematisk-naturvidenskabelige fag interesserede mig ikke. Mine kammerater fra Rundingen gik 

på Aurehøj gymnasium, og der kom jeg til prøve i netop tysk hos den frygtede Alma. (Sven kan 

stadig alle de alenlange tyske remser udenad). Det gik selvfølgelig ikke. Der var ikke andet for end 

at tage realen, men det skulle ikke være på Gunnar Jørgensens skole. Jeg talte med Sven og en af 

hans venner, Jens Bjørst, om det, og bekræftet af dem, gik jeg op til den elskelige skoleinspektør 

Ernst Thomsen på min gamle skole, Tjørnegårdsskolen, og bad, om jeg måtte blive genoptaget der i 

realen. Han værdsatte min selvstændighed og lod mig komme tilbage i min gamle klasse. Egentlig 

ville jeg hellere være gået i en af parallelklasserne hvor min nye ven, Stig Bangsbye, gik. Men det 

kunne ikke lade sig gøre. 

 

Stig havde jeg lært at kende på Hjalmar Andersens danseskole på Gentofte Hotel. Han og Søs var 

dansepartnere, så det var hende der bragte os sammen. Stig var adoptiv- og enebarn. Hans 

adoptivmor døde kort efter min tilkomst, og en moster flyttede ind for at passe huset der lå ind til 

Garderhøjfortet i Jægersborg, men godt var det ikke med hende i huset. Snart var det Stig der stod 

for husførelsen for sin temmelig inaktive far. Det var beskedne forhold, og for ham var mit hjem og 

kammeratskabskredsen omkring Rundingen en oase. Han var flere år med os i sommerhuset. Vi 

dansede på Strandlyst hver onsdag hvor der var ”gammeldaws awten” med historier og folkedans, 

og vi sikrede os i god tid vores faste plads lige ved dansegulvet. Den eneste fortæring var en 

æblemost til hver, men jeg tror alligevel nok, at vi som danseløver var en attraktion for 

etablissementet. Og så sejlede vi med en hjemmelavet kajak ”Kjomb” fra Kjelds tid i 

”myggevammen” og cyklede egnen tynd. Her var Stig utrættelig, jeg kunne næsten drive ham til 

vanvid ved min hang til læsning. Men med de forskelligheder var vi bedste venner. Efter 

mellemskoleeksamen var vi på cykeltur med telt til Søndervig. På hjemturen boede vi nogle dage på 

”Krumstrup”, og jeg dansede en aften lang med mit hjertes udkårne til ”Pepita fra Mallorca”.  

 

    
 

Søndervigturen 1958 
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Krumstrup 

 

 
 

Krumstrup ved Ryslinge på Fyn 

 

Krumstrup er i øvrigt et kapitel for sig i mine barndomserindringer. I 1980 ville min mormor være 

fyldt 100 år, og det blev fejret med en storslået familiefest. Jeg talte ved den lejlighed om de gode 

oplevelser der med kusine Lene og fætter Per: 

 

Må jeg takke for dette storartede initiativ.  Sidst vi var samlet her på Krumstrup, var det til 

mormors 80 års fødselsdag i 1960, altså for 20 år siden. Der var rejst spise- og danseskur i gården 

og selv om mormor måtte bæres derud, var hun i strålende humør. - Hun elskede, når der skete 

noget. Også den gang havde Jørgen Helle til bords, og Mette dansede natten lang på bare tæer. Jeg 

håber, der er en sprække, som mormor kan kigge igennem ned til os, for det ville bestemt glæde 

hende at se den stolte række af runde fødselsdage således fortsat. Jeg mindes hendes 75 års 

fødselsdag, som blev holdt i Hestehavegården, og hvor jeg faldt i bassinet, og hendes 70 års 

fødselsdag her på Krumstrup. Men der har sikkert været flere, som jeg ikke kan huske. Tak fordi I 

har villet videreføre traditionen og tak for det store arbejde, som det er at gøre det. 

Men selv om det altid har været en fest at komme på Krumstrup, er mine vigtigste erindringer fra 

Krumstrup ikke knyttet til festerne. De stammer fra de utallige ferier, som jeg har tilbragt her med 

far og mor barn-dommen igennem. Jeg kan endnu genkalde mig fornemmelsen af de klamme, tunge 

dyner i gæsteværelset ved køkkenet. Fra vinduet kunne man se bæverne ude i voldgraven under de 

tunge, skyggende kastanjer. Inde bag køkkenet hamrede Børges væv, og Kirsten fodrede snegle i 

døren. Hun påstod, de kom til bestemte tider. Ovre i Fløjen skulle man vare sig for at komme onkel 

Poul for nær, for han var verdensmester i at kilde. Og så kunne turen tilbage om aftenen gennem 

den lange mørke gang med blodpletterne under linoleummet nok give bange fornemmelser, når han 

i mørkningen havde fortalt om brødrene Langes djævlerier og om skatten, som én engang havde set. 
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Men ellers var det mest det udendørs liv, der trak. Min første oplevelse af nyslået hø og brede, 

svedige hesterygge, har jeg her fra Krumstrup. Det er ved sådanne fornemmelser, at vi som voksne 

kan nærme os til at forstå vore egne børns intense oplevelse af lugte og stemninger. Men det er kun 

udaterbare erindringsøer. Anderledes tydeligt husker jeg en meget aktiv efterårsferie i 50erne. Jeg 

har vel været omkring de 12. Laden var fuld af halmballer, og Lene og Per og jeg borede os som 

muldvarpe ind i dem. Efterhånden, som vi kom frem, skar vi snorene over og byggede et helt system 

af gange og huler. Vi var sorte helt ned i lungerne og fuldkommen lykkelige. Kan I huske den gang, 

da først Per og så jeg stod på hovedet ned i et hul oppe fra toppen af stakken, så kun 

gummistøvlerne stak op? Vi var simpelthen ved at blive kvalt, mens de to andre grinende trak i 

benene oppe fra. Det var vist også det år, vi satte Viggos gamle tømmerflåde ud at sejle i 

Smededammen. Vi plaskede rundt over og under vandet. Desværre var de sidste feriedage lidt 

tamme, af en eller anden grund blev Lene og Per syge. 

 Et andet år var det salonbøsserne, der var den store attraktion. Per og jeg skød først efter 

kastanjer, men det var ulige morsommere med rotterne. Jeg tror, vi skød 13 + 2 mus. Men også det 

fik en brat ende. Mens Per sigtede ned i en bås, var der en rotte på flugt fra mig på vej ind under 

hans arm oppe på båsens kant. Jeg skød fra hoften og ramte – altså rotten – men de voksne syntes 

vist ikke så godt om dette mesterskud, så bøsserne blev i al stilhed sat væk. 

 Ja, det var store dage for mig at komme til Krumstrup, og jeg har glædet mig til at gense den og 

vise den til børnene. Og til at de skulle opleve, hvor stor deres familie er. Jeg synes vi skal bringe et 

leve for mormor og alle hendes børn, børnebørn, oldebørn og nu også tipoldebarn.  

 

Tilbage på Tjørnegårdsskolen 

Hjemme havde jeg mine faste pligter. Jeg hjalp far i haven med græsplænen og den slags, og mor 

gav mig 40 øre pr. opvask. Pristalsregulering var aldrig på tale. Da jeg som gift og hjemfaren tog en 

opvask, ville mor som sædvanlig give mig de 40 øre. Jeg værgede for mig, men fik klar besked: 

”Nu skal du ikke være storsnudet.” Mine forældre havde deres på det tørre, men de var af den gamle 

skole. En gang købte far én handske, for som han sagde: ”Jeg går jo alligevel altid med den anden 

hånd i lommen.” I den med handsken bar han mappen. Og når de senere i livet besøgte os i 

København, mens det endnu kun var far der var pensionist, tog den ene bussen og den anden S-

toget - sådan sparede de et par kroner. Fra hjemmet lærte jeg ikke at smide mad ud og at passe på 

skillingerne. Grønlandske Judithe på C.L. Ibsensvej kaldte det at have ”stor spar”. Hun syntes også, 

at min bror Kjeld var ”en meget lille ingeniør”. Han åbnede gashanen modsat den vej hun gjorde. 

 

      
 

Drengeværelse med dyr og bøger 1958 
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Det første halve år i realen på Tjørnegårdsskolen var slidsomt. Der var meget jeg skulle indhente, 

særlig hr. Riøs tysktimer var slemme. Mor terpede med mig, og far hjalp med matematikken. De 

overvejede, om ikke jeg med min interesse for bøger skulle i lære på et forlag. 

 

 
 

På Rundingen ved stien op til C.L. Ibsensvej: Sverre Møhring-Andersen, Sven og Stig 1957 

 

Stigs far var cigarhandler, og det var Stig der introducerede mig for pibetobakken. Det var i 

spejderhjørnet i Ermelunden hvor vi havde slået teltet op. Jeg har siden lagt tobakken på hylden, 

men i en årrække røg jeg pibe og ind i mellem cerutter og cigarer. - Ikke cigaretter, og jeg 

inhalerede ikke. Nogen afhængighed har jeg ikke mærket, det var mest for hyggens skyld. 

Realeksamen gik fint – sågar med flidspræmie, og jeg gled glat ind på Gl. Hellerup Gymnasium på 

den matematisk-naturvidenskabelige linje. Det var i august 1959.  

 


