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1962

- studiestart. Nogen labs var jeg såvist ikke

Ungdom
Gl. Hellerup Gymnasium
Jeg havde troet, det ville blive et vældigt slid og var ligefrem skuffet over, at jeg med min
realeksamen havde foregrebet meget af 1. g’s pensum. Mine nærmeste venner i skolen var Lars
Kloster Andersen og Visti Birk Larsen. Vi tre udgjorde et fast trekløver gymnasiet igennem.
Kloster boede i en 2½ værelses lejlighed i Vangede. Hans far var buschauffør og præsenterede sig
ved mit første besøg med et ”Godav! Andersen. Danmark”. Moderen var hjemmegående med tre
lange drenge hvor Lars var den ældste. De sov på løse slå-ud-senge i det halve værelse som blot var
skilt fra stuen med skydedøre. Det var en revolution, da jeg insisterede på at hjælpe hende med
opvasken. Det var jo mit job hjemme, men utænkeligt for et hankønsvæsen hos familien Andersen.
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Hendes husmoderlige ordenssans prægede lejligheden såvel som livet i den, og hun betroede mig
skamfuldt, at manden somme tider kom buldrende hjem i opgangen efter en aftens druktur. Lars var
som gymnasiast familiens stolthed og min gode hjælp med fysikrapporter og matematiske opgaver.
Han døde som superlektor i Frederikshavn 1997, 54 år gammel.
Vistis hjem var lige modsat. Hans mor, Ingeborg Larsen, var fraskilt og boede med sine to børn,
Visti og Zita, på Østerbrogade 160 5. sal. Hun var en stærk dame der i sin ungdom havde omgåedes
PH og hans kreds af kulturradikale. Der var en atmosfære af frihed og ligeværdighed over hjemmet.
Alene det at alle de indviede – også hendes børn – kaldte hende Ingeborg. Jeg forelskede mig
selvfølgelig i Zita, men jeg var bare én ud af mange ungersvende der sværmede om hende og nød
godt af hjemmets gæstfrihed. Vi kom og gik som vi ville, sov der også ind i mellem. Jeg tror ikke,
mor kunne sige sig fri for at være lidt jaloux på ”fru Larsen”. Der var i gymnasietiden lidt ”Tommy
besøger Pippi Langstrømpe” over mit forhold til Østerbrogademenagen hvor Visti selv i øvrigt
hørte til de mere stille eksistenser. Han kunne lide at sidde til sent og pille med tekniske apparater. –
Han blev siden cand. med. og ansat som computerkyndig i cancerregistret i Kræftens Bekæmpelse.
Gymnasiet var en god ungdomstid for mig. Jeg var ingen stor matematiker, men kulturfagene og
samtidsspørgsmålene optog mig. – De sidste i en vis opposition til mit konservative hjem, navnlig
far. Kammeraterne spillede en vigtig rolle. Vi kom i hinandens hjem og gik dagligt rundt om
Gentofte sø, mens vi talte eksistentielt eller løste verdensproblemerne. - Cafébesøg og dens slags
var aldrig på tale. Der var heller ingen caféer i Gentofte, så det gav sig selv.

Sverigesturen 1960 (fot. Stig)

I sommerferien 1960 var jeg med Stig på Velo Solex’er på en 3 ugers telttur omkring de store
svenske søer og med besøg hos familien Kjeld der havde slået sig ned i Ludvika.
13. august fyldte min mormor 80 år, og der var stor familiefest på Krumstrup. Og derefter var jeg
med skolen på geologitur til Bornholm. Den eneste gang jeg var der, før vi søgte stilling herovre.
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Mormors 80 års fødselsdagsfest på Krumstrup 1960.

Nytårsaften 1960/61 blev fejret hos Stig. Jeg var kørt af sted dertil, men vendte kort efter tilbage for
at hente noget jeg havde glemt. Uden for havelågen stod Knud i samtale med Helles mand, Carl
Henry. Mine søskende var på det tidspunkt alle gift og havde børn. Kjeld var som nævnt i Sverige,
men Helle og Knud boede i henholdsvis Mørkhøj og Bagsværd. Carl Henry var arkitekt og havde
tegnet Knuds hus, og de to familier kom meget sammen. Jeg vidste ikke hvad der var galt, da jeg så
de to i alvorlig samtale foran huset, og snart var jeg af sted igen. Men det kom senere for en dag,
selv om jeg blev holdt mest muligt udenfor. Carl Henry og Knuds kone, Ingrid, havde haft en
affære, og hun ventede barn. Jeg skal ikke komme nærmere ind på den årelange og meget
følelsestunge historie, men familiemæssigt var det en jordrystelse. Begge par prøvede længe at
bevare deres ægteskaber, men den nærmeste familie kunne ikke mere samles, ja Knud måtte
nærmest snige sig til at besøge vores forældre, og Carl Henry og far kom aldrig på talefod igen, selv
om de nu og da sås. Det hele var tys tys, men vi var som familie blevet overhalet af de moderne
tider.

Lars Kloster, Visti, Zita og Ingeborg Larsen
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Studenterløjer

Jeg havde tre gange været med mine forældre på rejser til det sydlige udland, og da jeg 20. juni
1962 blev student, tog far mig med på en far-søn-tur med tog og skib til Nordkap. Det havde altid
været åbenbart, at Kjeld var fars yndlingsbarn, men det gjorde alligevel lidt ondt at høre ham sige
det i en samtale på en af de lange togetaper. Jeg lod dog som ingenting, sådan var det. Kjeld var den
lyseste af os tre drenge, den der lignede mor mest. Jeg for min del tvivlede imidlertid aldrig på mine
forældres varme interesse for min udvikling og fremgang i verden, men særlig fortrolige var vi ikke
med hinanden, og det med kram kom først ind i familien med børnene. Jeg havde brug for at frigøre
mig, og de lod mig gøre det. Tilbageskuende er jeg tilfreds med at have haft voksne forældre der
gav mig frirum til at finde min egen vej. De havde hinanden og elskede deres børn og børnebørn
uden at omklamre dem. – Det var helt anderledes på Østerbrogade 160 hvor Ingeborg ville være ven
med børnene og deres kammerater.
Resten af ferien tilbragte jeg med Visti og Zita i Hornbæk. Ingeborg havde et fint gammel træhus til
fri disposition deroppe, og her var Visti mælkemand og jeg postbud, mens Zita stod for husførelsen.
Ind i mellem fik vi besøg af vennerne. Kloster havde købt en 500 ccm Sunbeam motorcykel, og jeg
fulgte efter med en beskeden 125 ccm NSU Fox (andre fulgte). Men heller ikke ved den lejlighed
kom jeg ud over det blot kammeratlige i forholdet til Zita.
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Studietid
Efter ferien begyndte jeg sammen med en parallelklassekammerat fra gymnasiet, Fin EgenfeldtNielsen, historiestudiet på universitetet. Det havde jeg længtes hedt efter i det sidste gymnasieår.
Endelig kunne jeg følge min interesse fuldt ud - eller næsten fuldt ud, for som matematiker skulle
jeg tage den store latinprøve, og det var lidt af en nyser. Men ellers var det en sand svir. Tænk
allerede i rusåret at skulle på Det kgl. Bibliotek at låne udenlandske bøger til selvstændig
opgaveskrivning!
Historisk Institut lå i mit rusår 1962 stadig i Studentergården. Der var trange pladsforhold, for det
var de store årgange der gjorde deres entré på universitetet. Vi var vel 100 der begyndte studiet det
år. Men allerede ½ år efter flyttede vi til det tidligere HK-anneks på Bispetorvet lige overfor
domkirken. Der var plads og stil, og det var her jeg slog mine folder som studerende og senere som
ansat. Vores periodeprofessor var den nyudnævnte Kristof Glamann og desuden hans amanuensis,
Niels Steensgaard. Emnet for tiden indtil forprøven var Europas økonomiske historie fra
merkantilismen til og med industrialismen. For første gang var der tale om et tilrettelagt 2-årigt
forløb. Det afsluttedes med forprøven 1964. Mest frygtet var dog den 8½ times ekstemporale
metodeprøve. Den stod Aksel E. Christensen for, og jeg husker tydeligt hans velkomst: mere end
halvdelen af os ville falde fra forinden eller dumpe – og det kunne ikke hjælpe at gå om igen. For
det handlede om talent. Sune Dalgaard øvede kildelæsning med os i rusåret på tekster skrevet på
gammelt hollandsk, og Jens Erik Skydsgaard jamrede i tide og utide over, at nutidens studenter ikke
kunne læse de klassiske tekster på græsk. Ak ja. Der blev også tid til con amore at følge Hal Kochs
forelæsninger over sin samtids danske kirkehistorie. Han sad hævet over os i auditorium 6 på
samme talerstol hvor i sin tid Georg Brandes havde stået i grandios retorisk stil. Koch sad med
benene krøllet sammen under stolen, mens han fortalte med almindelig stemmeføring. Jeg sugede til
mig. Det var også sidste chance, kort efter døde han.

Aksel E. Christensen, Niels Steensgaard, Kristof Glamann (fot. fra nettet)

Jeg nød det frie studium. Mens Glamann forelæste over periodens økonomiske historie og
imperialismen, holdt Steensgaard øvelser med opgaveskrivning. Jeg valgte som første emne i
rusåret: ”Årsagerne til prisrevolutionen i det 16. århundrede”. Vi arbejdede to og to, og min første
opgavepartner var en medstuderende fra Resenbro ved Silkeborg ved navn Bente Liisberg. Vi
arbejdede bl.a. hjemme hos mig. Hun kunne lide mit hjem, og jeg fik snart et godt øje til hende.
Desværre var hun allerede optaget med en kæreste fra hendes tid på Askov Højskole. Det var en
slem skuffelse for mig, da hun på en rundtur i København fortalte mig det, for jeg havde bestemt
fornemmet en gensidighed i forholdet. Men måske var det godt, at det ikke blev til noget med os på
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det tidspunkt. Der manglede ganske vist noget væsentligt i mit liv, men mit ønske om at finde en
pige at komme sammen med blev ikke rigtig til noget. Der havde været den uopnåelige Zita, og
også efter forelskelsen i den ligeledes uopnåelige Bente var der flere piger på tapetet, men der var
noget i mig der bremsede op, når de for alvor ville mig. En af dem sagde, at hun var ked af, at hun
havde mødt mig så tidligt, jeg var ikke parat endnu. Hun var ikke den rette, men derfor kunne hun
måske have ret i, at jeg var for grøn endnu.
I sommerferien var jeg med Sven Tovborg på scooter-nassetur i Jylland hos venner og familie. Bl.a.
besøgte vi Helle og børnene på hendes sommergård i Vigsø og min ældre fætter Knud Erik Balle på
Svinsbjerg ved Silkeborg. 2. studieår var samlet om den industrielle revolution og den historiske
kildekritik. Jeg kom sammen med en pige på studiet og var gode venner med en anden noget ældre
medstuderende, Eyvind Skjær, søn af operasangeren Henry Skjær og ansat som lydmand på Det
kgl. Teater. Jeg kom ofte i hans hjem, og han gav mig mange billetter til generalprøver på teatret.
(Det nød Bente og vores to piger også godt af, da vi senere boede i nærheden af teatret i
Amaliegade). Hans kone, Marie, var en meget særpræget og spændende dame, og det var mindst
lige så meget hende der trak mig til deres lillebitte hus på Vandkarsevej i Bagsværd.

Marie og Eyvind Skjær med deres yngste, Julie, 1963

Forprøven bestod jeg med glans. Jeg fik faktisk flere rene ug’er. Glamann gav mig et job med at
udskrive Otto Thott’s håndskrift: ”Uforgribelige Tanker om Kommerciens Tilstand” fra 1735.
Sådan lærte jeg at læse gotisk håndskrift og at skrive på maskine. Sammen med holdkammeraten
Ove Hornby blev jeg udvalgt til at deltage i et NATO-seminar i Rom for unge håbefulde studerende
fra diverse NATO-lande. Forinden var jeg med en anden studiefælle, Jens Ole LeFebre, i Ribe for at
deltage i en arkæologisk udgravning. Kunsthistorikeren Mogens Bencard var museumsinspektør og
leder af udgravningen. Han indlogerede os i Kvædens Gaard som var ved at blive indrettet til
museumsbrug. Vort tøj hang i en fornem gammel lysekrone. En aften viste han os sin samling af
jugendstil vaser. Vi slog syv kors for os. Men han spåede, at vi om nogle år ville vide at værdsætte
dem – og ganske rigtigt. I Rom var jeg i fritiden sammen med en anden studiekammerat, Ilja
Wechselmann, og hans kæreste Karin Bastian. Ilja var kommunist og rettede mig hvis jeg kom for
skade at kalde Sovjetunionen for Rusland. Men vi havde det herligt sammen, og det var da heller
ikke lige akkurat for NATOs skyld, jeg havde taget imod stipendiet til Rom. Men det var lærerigt at
høre de tyrkiske og græske deltagere skændes om Cypern spørgsmålet der på det tidspunkt var
brændende aktuelt.
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Ilja Wechselmann og Karin Bastian i den siden 1809 forladte by, Santa Maria di Galeria vecchia, ved Rom
1964

Det følgende år handlede om at tage H1, dvs. de politologiske hjælpefag. Og derefter var studiet for
alvor frit. Foruden selvvalgte forelæsninger og øvelser brugte jeg megen tid på erhvervsarbejde bl.a.
som studenter-medhjælper i Folketingets Bibliotek. Det gik selvfølgelig ud over studietempoet, og
jeg tror det bekymrede far. Men han fandt på det forløsende ord: ”produktiv lediggang”. Han var
ikke så tosset, den gamle.
I foråret 1965 flyttede jeg hjemmefra og delte en fremlejet lejlighed i Olfert Fischersgade ved
Nyboder med Sven Tovborg. Jeg var 22 og havde dermed nået den alder hvor unge skal hjemmefra.
Der var lidt fnidder imellem det unge menneske og de aldrende forældre, og det hjalp med luft
imellem os. Jeg havde ellers haft fyrstelige forhold i hjemmet. Efterhånden som mine søskende var
flyttet ud, havde jeg inddraget deres værelser: opholdsstue og soveværelse ovenpå, bordtennis og
fotoværksted i kælderen. Mor serverede te enten på værelset eller i dagligstuen nedenunder sammen
med hende og far. Senere boede jeg en tid i et loftsværelse over Stigs far der nu boede alene på
Tryggevældevej i Brønshøj. Bente havde et studenterarbejde for en amerikansk professor i
germanistik, P.M. Mitchell, på Det kgl. Bibliotek, og hun fik også mig ansat. Vi sad og gennemgik
danske afdelings seddelkartotek for tysksprogede tryk i hertugdømmerne i 1600-tallet (sic!) til hans
bibliografi over samme.
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Te-komsammen 1964 på mit værelse på udsigten 28. Fra venstre: Hans Tovborg, Svends kæreste Lisbet,
overfor Sverres kæreste Putti, Svend, mig selv, Sverre

I sommerferien tog jeg med en lidt yngre kammerat fra nabolaget, Christian Vestergaard, på min
motorcykel til Grækenland. Vi kørte gennem Østtyskland og Tjekkoslovakiet - hvor vi som danske
studenter blev feteret som repræsentanter for den frie verden – og videre langs kysten gennem det
uendelige Jugoslavien til Athen og Peloponnes. Hjemturen gik over Rhodos hvorfra vi sejlede til
Venedig. En ældre studiekammerat som vi mødte på vejen sammenlignede os med Don Quijote –
det var mig - og Sancho Panza. Hjemme morede de sig over vores respektive breve. Mens Christian
gjorde meget ud af strabadserne og de ømme bagdele, var jeg den poetisk rejsende. Politik var der
også i det, for netop i 1965 var der demonstrationer for Papandreou senior mod højreregeringen
med Karamanlis. Vi deltog i løjerne – og selvfølgelig sammen med et par søde græske studiner.
Som danskere var vi populære p.gr.a. dronning Anne Marie – i hvert fald i provinsen. En stor
oplevelse! Hjemrejsen kom dog til at gå noget hurtigere end planlagt. Motorcyklen var skredet ud i
gruset på Rhodos, og navnlig Christian havde fået nogle slemme hudafskrabninger, så vi hastede
hjem. Den sidste tørn fra Nürnberg til Gentofte i et stræk, 26 timer. Heldigvis var det ham selv der
sad foran, da uheldet skete.
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Studenterpasfotos 1965 til vores respektive rejser til Grækenland og Israel

Fra Grækenlandsturen 1965

Inden rejsen havde jeg hjulpet Bente med at aflevere bøger på Det kgl. Bibliotek. Hun skulle til sine
forældres skræk på tur alene til Israel. Jeg havde opgivet håbet om at vinde hende, men hendes
parforhold var reelt forbi, og hun slog op med kæresten da hun kom hjem. 22. nov. flyttede jeg til et
tårnværelse på 5. sal i ”Strandborg” i Hellerup på Strandvejen 110 der ejedes af Fin Egenfeldts
familie. Bente boede også i Hellerup. Hun havde fri bolig hos den gamle fru Obel på Richelieus
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Allé. Hun var enke efter tobaksfabrikant C.W. Obel og hovedrig. Fru Obels barnebarn, Anne Obel,
var gift med Bentes fætter Niels Oluf, kaldet Busse, og den gamle dame ville gerne have tryghed og
selskab i den store strandvilla hvor hun boede alene med husjomfruen, frk. Petersen, der også var en
ældre dame. Allerede d. 28. nov. kom Bente på visit hos mig i Tårnet Jeg var ikke hjemme, men
hun stak en seddel ind under døren, og jeg var ikke sen til at styre motorcyklen ned på Richelieus
Allé.

Der fulgte nu en tid hvor vi gik ud sammen. Det kunne være lidt svært for Bente at frigøre sig fra de
selskabelige forpligtelser hos fru Obel, og frk. Petersen så ikke med blide øjne på os ungersvende
der sværmede om hende. En aften inviterede jeg Bente til en opførelse af Haydns "Skabelsen" - og
jeg vovede at tage hendes hånd. Hun var i sin yndige grå kjole, og vi var meget forelskede. Nogen
tid efter kom Bente for sent hjem. Jeg fulgte hende selvfølgelig til døren - den var låst. Det var frk.
Petersen der ville give hende en lærestreg. Men vi fulgtes i stedet tilbage til Tårnet. Jeg tog dydigt
min py på og krøb i seng, mens Bente gjorde sig klar ved vasken bag en reol. Jeg glemmer ikke
synet, da hun dukkede frem "nøgen med fugtig hud". Jeg havde trods mine 23 år ikke for alvor
været sammen med en pige før, Bente var som tidligere forlovet den mere erfarne i det stykke. Vi
havde en skøn - omend påpasselig - nat, og mange fulgte. I påsken 1966 var jeg på biltur i Jylland
med Sven Tovborg og andre gode venner fra Gentofte. Et af rejsemålene var at besøge Bente der
var hjemme i Resenbro at læse til eksamen. Det var første gang jeg så hendes forældre. Som det
høflige bymenneske jeg var, sagde jeg naturligvis "De" til dem, mens de sagde "du" til mig - og
sådan var det, indtil jeg i min bryllupstale et halvt år senere brød over tvært og sagde "du".
Det var efterhånden blevet Obelfamilien for meget med det kæresteri, og Bente var flyttet hjem til
mine forældre på Udsigten i Gentofte, mens jeg stadig boede i Tårnet. En weekend var vi alene to i
sommerhuset. Mine søskende var målløse over at høre, at far og mor havde vinket god tur til os da
vi svingede ud fra Udsigten på motorcyklen. Mens vi hyggede os i soveværelset, var der en
rævefamilie der buldrede rundt under huset lige neden under os. Vi følte os forbundne med den.
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I sommerhuset 1966 (fot. med selvudløser, vi var så dejligt kun os selv)

Af et brev dateret onsdag 22/6 1966:
Ja Bente, jeg kan jo ikke dy mig for at skrive til dig, selv om jeg rettelig burde foretage mig
anderledes fornuftige ting. Hvad siger du til et eventyr? Det begynder, som sig hør og bør sådan:
Engang var der en blomst i en have. Den havde fundet sig sådan en net lille krog. Frit skød dens
rødder, rask strakte den sine kimblade i vejret. Således gik en evighed. Så blev den med ét taget op
og sat i en blomsterkasse med alle de andre blomster - men ak, de havde alle sammen en helt anden
farve. Vor blomst kunne slet ikke finde sig til rette, gødningen bekom den ilde, og mens de andre
blomster raskt skød til vejrs, krogedes den rødder og bladene slappedes. Det var meget bedrøveligt
for blomsten, må du tro, men som tiden gik, fandt den sig alligevel bedre til rette, fandt, at kunne
den ikke være som de andre blomster, måtte den værne om sin særegne farve - ja, til sidst blev den
helt stolt af den. Den rettede sig op, tvang sine blade i vejret, gjorde sine rødder tykke og sejlivede.
Så kom endelig den dag, da låget blev taget af kassen - og se: Solen kom frem. Nu og da havde
blomsten nok mærket dens varme skin gennem kassens glastag, men nu skinnede den frit og åbent,
og blomsten løsnede bladenes tvang og skød i netværk de fineste rødder. Ja, se det var det eventyr,
nu får du se, om du kan finde mening i det. Jeg har i hvert fald moret mig. Din Karsten
Om sommeren tog vi til Spanien. Bente ville på det tidspunkt have spansk som bifag, så hun valgte
at tage på sprogkursus i en lille by, Jaca, i Pyrenæerne, og jeg tog naturligvis med. Vi ville køre på
motorcyklen, men da Bentes far hørte det, blev han bleg. I stedet lånte han os sin ekstra bil, en Obel
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Kadet Caravan. Vi fulgtes derned med Fin Egenfeldt og hans kæreste, Anne, og var borte en god
månedstid. Undervejs havde vi besøg af Svend og Lis Cedergreen. Jaca var tro mod Franco, og hans
billede hang i vort logi, gift var vi heller ikke hvad der bl.a. fremgik af navnene i passet, men vi
kom alligevel fint ud af det med vores logiværtinde og hendes ugifte datter. Jeg læste
godnathistorier højt af min særlige psykologiske lærebog ”Peter Plys”. Fin og Anne fik også
fornøjelsen af den, for der var kun en tynd bræddevæg mellem vores værelser. En tid måtte Bente
klare sig uden mig. Jeg fik nemlig mæslinger og blev daglig stukket bagi af ”el practicante”. De to
værtinder puslede ustandselig om mig, mens de lod munden løbe til mig på flydende spansk. – Det
var så den spanskundervisning jeg fik ud af det. En aften Bente var alene ude for at danse, blev hun
opvartet af en spansk kavaler der mente at skulle forsvare hendes dyd mod andre ligesindede. Sådan
en ung lyshåret pige kunne ikke gå ud alene.

Anne Busk-Jensen og Fin Egenfeldt samt Bente og Svend Cedergreen på Spaniensturen 1966
Vi kørte alene hjem over Den castilianske Højslette, Porto og Galicien, men det kneb med pengene.
Bente fik på et tidspunkt blærebetændelse og måtte indlogeres øverst oppe på et fornemt hotel i El
Escorial, mens jeg sov i teltet. Jeg ser for mig portneren se ned på sine før så fine hvide handsker
efter at have smækket bagsmækken på bilen ned. Et uventet brev post-restante med 100 kr. fra Sven
Tovborg kom på et tørt sted. I Tyskland røg koblingen. Automekanikeren rystede på hovedet med
et: ”So geht es wenn die Frau fährt.” – Jeg havde ikke kørekort til bil.
Da vi kom hjem, stod det foruden studierne på bryllupsforberedelser. 3 dage før brylluppet skrev
jeg:
Brev 19/10 66
Kære Bente! Her sidder jeg og læser [til bifagseksamen i filosofi], mens alt flyder omkring mig og
hovedet værker af metoder og konkrete oplysninger, alt noget der skal puttes ind, gøres til en
selvfølgelig del af enhver handling eller tanke. Endnu er det blot i bedste fald en akademisk viden,
meget endda alene den blotte viden om eksistensen af utallige betragtningsmåder og deres logiske
konsekvenser. Det er et virvar, hvis tråde enkeltvis og i samspil rummer en erkendelse, som jeg
muligvis aner, men ikke er i stand til at analysere eller sammenfatte. På en måde er jeg glad for, at
det ikke er mit egentlige studie. Det er betydningsfuldt at lære videnskabelig metode - også rent
teoretisk, men jeg tror, det siden bliver rart at finde et praktisk anvendelsesområde for den ….
Pudsigt, det samme siger vi om historien: den må ikke i sig selv blive målet. Jeg skal gerne tegne en
cirkel for dig, så du selv kan finde, hvad der er mål og hvad begyndelse. Det dilemma er vist enhver
stræbens betingelse i en gudløs verden. I konsekvensen bliver alt til uendelige rækker uden
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begyndelse eller ende. Det svirrer i hovedet, og Arkimedes’ bøn om et punkt at dreje verden fra, er
den bøn menneskeheden - i det mindste den tænkende del af den - har rettet til Gud om at være til. I
den forstand bliver Kierkegaards lidenskab nærværende. Tak til, at vi er mere dovne end han! Vi
kan dog nok finde os til rette i en verden uden mening, selvom vor stræben får et lidt komisk skær.
…. Ja, lille kone, så ringer klokkerne snart. Hvor bliver det dejligt (igen) at komme i orden - men
først glæder jeg mig til at gense dig. På fredag kommer jeg som det summende - undskyld syngende æsel og så slipper du ikke så nemt bort igen.
Altså på gensyn
din Karsten …..
Hils familien, som jeg håber ikke forvænner dig alt for meget, for nu skal der snart arbejdes. Det
bliver nok for tidligt at flytte allerede lørdag d. 29. [til Lyshøjgårdsvej]. Mon ikke vi skal vente til
lørdagen derefter?

