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Kgs. Have 1974

Lærer på Historisk Institut
Jeg startede fra efterårssemestret 1971 som amanuensisvikar på Historisk Institut. Det var Povl
Bagge der stod bag. Endnu mens jeg var soldat havde jeg tilfældigt mødt ham i S-toget, og han
havde spurgt, om det var noget for mig? Jeg skulle blot sende en ansøgning. Min ansøgning var
håndskrevet og fyldte blot én side. Professorvældet var stadig virksomt.
En ny æra tog sin begyndelse. Universitetet havde vokseværk, og for mig blev det en god og
fremgangsrig, men også meget travl periode. Jeg var tilsluttet professor Bagges sektion for det 18.
og 19. århundredes historie og mine første undervisningsemner var dansk politisk historie fra 183066 og i tilslutning hertil en gennemgang af Hakon Stangerups ”Kulturkampen I-II”. Men hertil kom,
at den store tilstrømning af nye studerende gjorde det nødvendigt at uddelegere
metodeundervisningen der hidtil havde været varetaget af Aksel E. Christensen og nu også Niels
Skyum-Nielsen. Det blev min chance. Det startede med to hold i kildelæsning, men fra
forårssemestret 1974 var jeg dybt engageret i en filosofisk og videnskabsteoretisk grundet
nybearbejdning af fagets centrale kursus i historisk teknik og metode. Fremgangsmåden var
traditionsindførende, og udgangspunktet var den ældre Erslevs tilløb til en funktionel brug af
kildematerialet. I sin konsekvens en indsigt i, at al historisk erkendelse fremkommer som svar på
historikerens spørgsmål, og at historikeren spørger og svarer som han har forstand til (hans egen
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historicitet). Jeg forelæste på to hold, og kollegerne, Hans Vammen og Johny Leisner, holdt øvelser
i tilknytning hertil. Forelæsningerne skrev jeg ned fra gang til gang og uddelte dem til de
studerende. De blev senere samlet og gennemarbejdet, og de blev udgivet af Instituttet under titlen
”Arbejdspapirer til historisk metode I-II” i 1975/76 (2. udgave 1977). En uundværlig støtte under
arbejdet var Bernard Eric Jensen. Han var blevet ansat som ekstern lektor på instituttet året efter
mig og fik senere et 3-årigt seniorstipendium. Han blev foregangsmanden i 1970ernes
historieteoretiske gennembrud. Historie manglede en samlende overordnet forståelse af faget.
Nymarxisterne ville gøre en produktionsbaseret helhedsforståelse gældende, mens de mere
traditionelt arbejdende historikere fastholdt en praktisk håndværksmæssig tilgang til faget, men
savnede et helhedssyn. Det metodiske nybrud som Bernard og med ham også jeg stod for gjorde op
med begge parter. Et overordnet helhedssyn skulle ikke søges i en samfundsmæssig udviklingsteori,
men i en forståelse af historisk teori og metode. Det gjaldt om at reformulere den klassiske
metodelære og integrere den i et konsistent helhedssyn på grundlag af et subjektudviklende
menneskesyn. Altså den indsigt, at objektiv (historisk) erkendelse forudsætter (ud)dannelse og
fremkommer gennem en ”selvkorrigerende” læreprocesproces af spørgsmål og svar. Den
”kopernikanske revolution” i historieteorien (Collingwood). Vi hørte til på venstrefløjen i det stærkt
politiserede faglige miljø på instituttet, men vores marxistiske fagfæller beskyldte os for at være
”subjektive idealister”, og mange historikere af den gamle skole frygtede også for subjektivitet og
reagerede desuden mod en sådan ”filosofering” af faget. Desuden gjorde de front mod reformfløjen
som helhed. For begge hold var det desuden en kilde til skepsis, at en vigtig inspirationskilde var en
canadisk katolsk filosof, Bernard F. Lonergan (1904-84), som de ikke kendte noget til. Jeg – og en
tid også Bente - deltog med Bernard og hans irske kone Katherine fra 1974-83 i en filosofisk
studiekreds på Niels Steensens Gymnasium hvor vi bl.a. læste og diskuterede Lonergans sidst
udkomne bog ”Method in Theology”, 1972. Første halvdel af den omhandler på banebrydende
måde historisk metode i almindelighed. Vi læste også Habermas og den slags. - Jeg har her i
pensionsalderen genoptaget deltagelsen i kredsen i et par år, men da jeg startede med guideriet
herovre kunne jeg ikke længere deltage fuldt ud, og det var også omstændeligt med den lange
vinterrejse hver tredje søndag, så jeg er stoppet.
Lonergan: filosofisk antropologi og historisk metode
Det var en gennemgribende livsanskuelsesmæssig udvikling jeg med metodeundervisningen og
studiet af Lonergans erkendelsesrealistiske filosofi gennemgik i 70erne. Det vil føre for vidt at gå
dybere ind på indholdet her, og det er også længe siden: dannelse er som bekendt det der er tilbage,
når man har glemt hvad man har lært. Men min hele tænkemåde er blevet varigt struktureret i et
normativt menneskesyn der omfatter et intellektuelt og et moralsk horisontskifte og en forståelse af
rekurrente kognitive aktiviteter som konstituerer erkendelsen. Det erkendelsesmæssige
horisontskifte vil sige at forstå erkendelse som et resultat af bestemte erkendelsesaktiviteter:
modtagelighed, indsigter, kritik. Det vil sige som svar på spørgsmålene: hvad er det? Og: er mit
svar herpå sandt? Det moralske horisontskifte indebærer, at forstå den rette handling som en
afvejning af de relevante hensyn. Sort tale for den uindviede, men på det jævne omsat til praktisk
metodelære i de omtalte arbejdspapirer, (de kan læses på min hjemmeside). Formålet var at vejlede
og begrunde den gode historiske praksis. Og de fire første niveauer af de lonergansk inspirerede
parametre for fuld menneskelig udfoldelse indgår i det trykte værdigrundlag for Bornholms
Højskole. I stigende orden: 1) modtagelighed,
2) kreativitet/fantasi, 3) realisme, 4) ansvarlighed og 5) medmenneskelighed/kærlighed. For mig
står det også fast, at historiefaget hører ind under den grundlæggende dagligdags erkendelsessfære
til forskel fra henholdsvis naturvidenskabernes, filosofiens og mystikkens erkendelsessfærer, hver
sfære med deres sandhedskriterier. Og jeg opdeler med Lonergan historieforskningen i 4 indbyrdes

3

afhængige, men distinkte delmål: ”undersøgelse”, ”fortolkning”, ”historie” og ”dialektik” (dvs.
afdækning af og stillingtagen til f.eks. ideologiske forudsætninger).
Noget lignede må også gælde for kunsten. Akkurat som man kan tale om et erkendelsesmæssigt og
et moralsk horisontskifte, sådan findes der også et kunstnerisk. Også her er tale om de rekurrente
aktiviteter: følelse/følsomhed, formende kreativitet, kritisk bedømmelse af kunstværkets formelle
kvaliteter samt vurdering af dets menneskelige dybde og samfundsmæssige betydning. Der mangler
dog et klart kriterium for æstetisk kvalitet. For far og mor handlede kunst om efterligning,
genkendelighed, afstemthed med stueinterieuret, skønhed o.l. De så ikke på billedet som billede,
dvs. som et kunstnerisk udtryk gennem form og farve. For at opleve et billede som kunstværk skal
man have foretaget et kunstnerisk horisontskifte. Eller måske rettere: et æstetisk horisontskifte. Det
skete for Helle i hendes formative år ved mødet med Gunnar Aagaard Andersen på ”Akademiet for
fri og merkantil Kunst” og senere for alvor hos Aksel Jørgensen og Holger J. Jensen på ”Grafisk
Skole” sidst i 1940erne. Det æstetiske horisontskifte begribes selvfølgelig kun af den der har
foretaget det, og derfor forstod vores forældre det ikke. Helle kender ikke begrebet ”kunstnerisk
horisontskifte”, men hun kender kunstnerisk kvalitet, når hun møder den. For hende er det en
oplevelseskvalitet som hun har svært ved at begrebsliggøre, den er der bare, og så kan hun
selvfølgelig beskrive den. Og det er hun god til, for hun hører ikke til de kunstnere der kun kan
udtrykke sig i billeder. (Jf. hendes kunstneriske selvbiografi ”Billedet er mit sprog”, 2006).

Viggo Hørup & Henriette Steen, Max Weber, Bernard F. Lonergan, Helle Thorborg (fot. af H. Steen er
udlånt af Pia Sigmund)

Men kort: hvis 60erne for mig havde stået i Hørups og Webers tegn, var Lonergan og samarbejdet
med Bernard den store intellektuelle udfordring i 70erne. Jeg opnåede aldrig at forstå Lonergans
erkendelseslære i dens fulde omfang, og Bernard har siden taget afstand fra dens intellektualistiske
grundpræmis om ”the pure desire to know” som mulighedsbetingelse for valid erkendelse og
dermed fra systemet som system, men han har med Lonergan fuldstændigt brudt med en – oftest
uudtalt - naivrealistisk erkendelsesteori og anerkender ham som en formidabel problemknuser. Og
denne mere praktiske erfaring har jeg også gjort.

4

Samarbejde - på Gentofte sø med Bernard, 1978

Sideløbende med min undervisning i henholdsvis faghistoriske emner og historisk metode
arbejdede jeg med en brevudgave af Hørups breve og digte. Jeg havde lånt Povl Bagge mine
renskrifter fra soldatertiden, og han var uden mit vidende gået videre med dem til
”Udgiverselskabet for Danmarks nyere Historie”. Det blev besluttet, at jeg skulle udgive dem, og
som tilsynsførende fik jeg professor Roar Skovmand fra Lærer-højskolen og min tidligere
arbejdsgiver på Folketingets Bibliotek, Kristian Hvidt. Det var imidlertid et sent arbejde. Der var
mange flere breve der skulle opsøges og renskrives, og det hele skulle kommenteres og sættes ind i
en udfyldende biografisk ramme. Alt i alt må jeg nok sige, at det blev noget af en møllesten om min
hals. Men jeg var dybt indlevet i det politisk-litterære miljø omkring Hørup og brødrene Brandes,
og jeg har stadig kassevis af studiemateriale liggende.
I 1973 var Bagge gået af som professor og var blevet afløst af Niels Thomsen som kom fra ”Institut
for økonomisk Historie”. Han var en hårdtslående empiristisk og praktisk orienteret historiker af en
helt anden type end Bagge, og han fandt sig ikke tilrette med sine nye kolleger på Historisk Institut.
Vi i Bagges sektion var kede af byttet, og det var svært at forstå, at humanisten Bagge havde støttet
hans udnævnelse. Formodentlig handlede det om universitetspolitik. Professorerne mente, at de
burde være de ledende i faget, men de var skuffede og bitre over udviklingen. Professorvældet var
med den stigende fagdifferentiering og det store studenterantal blevet afløst af et
institutrådsdemokrati. De følte sig marginaliserede kollegialt og også i forholdet til de studerende,
særlig de studenter der var under det venstreorienterede fagråds indflydelse.
Under alt dette passede Bente børn og studier. I august 1972 fik Solveig halvdagsplads i børnehaven
Caroline Amalies Asyl fra kl. 13-17, og efter sommerferien 1973 underviste Bente som timelærer
udlændinge i dansk på Folkeuniversitetet (den senere Studieskole), mens en skolepige, Susanne,
hjalp med Hjørdis om eftermiddagen hvor Solveig var i børnehave. Fra april 1974 kom hun også i
børnehaven hvor hun hurtigt blev bedste veninde med en anden lille pige, Karoline Kalsø – et
venskab der har holdt lige siden. (Karoline underviste 2002-04 i kunst hos os på Bornholms
Højskole). Solveig startede i børnehaveklassen på Bordings Friskole på Østersøgade 1. december.
Det var en grundtvigsk skole med et syn på børn og fortælling som vi gik ind for. I ferierne var vi
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på Brolund. Jeg for min del tilbragte her megen tid i et lille udhus med at forberede det kommende
semesters undervisning. Bentes forældre kom ofte ned til os med fælles middagsmad fra Anne
Christensen i Rødegårds glimrende køkken. Hun havde været på Rødegård fra begyndelsen af og
havde set til, at Bentes bold ikke landede i suppegryden. Brolundsomrene står i børnenes bevidsthed
som et lykkeland. Her havde de morforældrene, og de var ofte sammen med de jyske fætre og
kusiner samt mange andre besøgende, bl.a. Margit & Poul Winther og deres tre drenge. De boede
nu i Vejrumbro ved Viborg. De fem børn var som søskende.

Frokost i det grønne med familien Winther på Brolund 1975
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Solveig og Hjørdis på Brolund, 1974

Solveig & Hjørdis med Thomas & Andreas Winther, Brolund 1975
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13. august 1975 startede Solveig i 1. klasse på Bordings Friskole. Det var en stor dag, og hun var
meget nervøs, selvom hun jo kendte skolen fra børnehaveklassen.
Ved EF-afstemningen 2. okt. 1972 havde både Bente og jeg stemt nej. Og ved folketingsvalgerne
stemte vi skiftevis på SF, socialdemokratiet (ikke Bente) og Preben Wilhjelm fra
venstresocialisterne. Vi syntes, at hans kritiske stemme burde være repræsenteret i folketinget. Vi er
senere gået over til at stemme radikalt.

Karoline og Hjørdis i Dyrehaven 1975

Dagbogen – en småbørnsfamilie i 70erne
Dagbogen som Bente var begyndt på 1968 undergik gradvis en udvikling fra at være først Bentes
bog til børnene, dernæst vores fælles bog til dem, og den endte med at blive en egentlig dagbog for
mig. Jeg har pt. taget hul på bind 47, så det er blevet et stort og temmelig uoverskueligt værk. Jeg
vil indsætte nogle udpluk fra 70ernes familieliv.
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16/11 1972:
Jeg har lyst til at nedskrive en enkelt af dagligdagens små episoder. Vi har i efterårsferien indrettet
et loftsrum skråt over køkkenet til læseværelse, og der sidder jeg, mens Bente er på ”tetet”, og mor
passer børn. For lidt siden kom Solveig kravlende op på varmeapparatet udenfor den tilhaspede
dør herop til. ”Fa'ar, jeg har en julegave til dig.” Jeg lukkede op, og ind kom Solveig med
ovenstående tegning. ”Det er praktisk, at du har sådan en krog, så du kan lukke for mig. Jeg har en
tegning til dig, du kan se det er dig, du har en tissemand.” Du er forbavsende artikuleret, Solveig,
uden antydning af gammelklogskab. Det hele kommer frisk fra fad, ofte skærende logisk.
Sommetider spørger du om ting, som det kan være svært at svare på, men når vi tøver lidt med
svaret, giver du selv forklaringen, kort og uden al tvivl. …. Hjørdis er en lille temperamentsfuld
prop. Du stamper i gulvet og skriger, hvis ikke det hele makker ret. Men du er også kærligheden
selv, når du stikker hovedet ind til os og siger ah-ah.
19/1 1973 Solveigs 4 års fødselsdag:
”Man må også gerne hoste, selvom man er større – ikke?” Det gælder om at finde ud af den nye
værdigheds pligter og rettigheder. … Du er en sjov lille en med gaver Solveig. Der er ikke noget
med hastværk. Forventningen skal nydes og trækkes ud. I julen spurgte vi, om du ville have nogle
gaver inden juleaften, men nej. Du ville heller ikke se træet blive tændt, og nu i dag måtte pakkerne
vente til efter morgenmaden. På vej til børnehave fortalte du, at du var lidt træt, fordi du var vågnet
lidt tidligt. ”For jeg tænkte nok, at der var dækket fødselsdagsbord til mig – til os alle sammen. Det
var der også.” … I forhold til din lille sirlighed er Hjørdis en lille bombe, fuld af gå-på-mod og
bestemt ikke til sinds at lade Solveig være ene-skødebarn. Alligevel viser du en vis respektfuld
resignation overfor Solveigs legeting. Det er ikke sådan at være den lille. Om ikke andre gør det,
skal Solveig nok lære dig levemåde. Du er næsten hver dag med en times tid i børnehaven, og du
elsker det. Mens Solveig nok kan finde på at være det mødrene eller fædrene skød lidt nær, så ser vi
næsten intet til dig. Ofte er du i et helt andet lokale, travlt beskæftiget med at plaske med vand eller
læse bøger. Du elsker at kigge billeder: ”bog, bog” skræpper du, så snart vi sætter os ned, især er
”bog” associeret med sofahjørnet. Der ligger fast nogle småbøger i en skål midt på det runde
sofabord, og de bliver slidt. Alle dyr kan indbefattes under de faste kategorier: mis, vov-vov, muh,
gok-gok, pip og bam. I dag ved bordet sagde du noget i retning ”Hjørdis”, da du mente, det var din
tur til at få med skeen. Du er meget madglad og griser ubeskriveligt. Hvad du også elsker er at
være i bad. ”Bad” lyder det, så snart ordet nævnes. Du forstår i det hele taget meget.
Bente i dagbogen 1/4 1974:
Kære Hjørdis. ”Jeg går i børnehaven nu”, sagde du, da vi kørte hjem fra samme i dag. Og det er
rigtigt, fra i dag er du indlemmet i flokken i Caroline Amalies børnehave. Du går som Solveig om
eftermiddagen – 4 timer. Nogen stor overgang er det jo egentlig ikke for dig, for du kender
børnehaven fra daglige besøg gennem snart 2 år, og du kender flere af børnene. …. Da jeg hentede
dig, var du i perlehumør. Alligevel fornemmes dagen som lidt af en mærkedag. Nu har jeg haft dig
hjemme hver dag, og nu er du der pludselig ikke mere. Der er ingen, der med ”dyt, dyt” og ”isch”
[sutteflasken] tuller hen til trappestigen ved loftet og siger ”oppe mo'ar nu”. Og der er heller ingen
Susanne. Lidt vemodigt, for vi har haft det så rart, men det er alligevel også dejligt at få mere tid og
større spillerum herhjemme. En helt ny fornemmelse at have lejligheden for os selv. Selvom loftet er
rart, er der ikke mindst nu om foråret lysere og venligere i stuerne. Karsten og jeg nød det i dag,
helt alene uden børn og barnepige. Karsten spurgte dig i dag, hvad vi dog skulle gøre, når du ikke
længere var hjemme. Du svarede trøstende, ”så kan I bare lave andre små børn, egosch.” [ikke
også].
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30/6 1976 skrev jeg:
Forleden sagde Hjørdis på vej til børnehaven: ”Fa'ar, véd du, hvad der er det bedste ved min
børnehave?”. ”Nej.” ”Det er Karoline.” De kan slet ikke lide at være der, når den anden er
fraværende. Karoline sover her mindst én gang om ugen.
Til afslutningen på Bordings skole spillede 3. klasse folkevisen om dronning Dagmars død og
Valdemars ridt. For Hjørdis og Karoline gik det straks i glemmebogen, men Solveigs fantasi og
interesse blev vakt. Hun ville bagefter vide alt om dronning Dagmar, og hun leger dronning
Dagmar og fortæller andre om hende. Hun har virkelig ”human interest”. Og hvis en historie
slutter tvetydigt, digter hun selv en lykkelig slutning til. Hendes konkrete fantasi og evne til at
iagttage og forstå situationer og beskrive dem er usædvanlig. Derimod går det ikke særlig godt med
at regne og stave. Skal hun lægge tre og fem sammen sker det på fingrene, og sammen-hængen
mellem lyd og bogstaver har hun kun dunkelt forstået. Men hun kan forstå og gengive en historie,
og hun har sans for det pointerede i dem, såvel som for det komiske i hverdagens begivenheder. Jeg
tror bestemt hun er ved at udvikle en fin sans for humor. Det hører med til det fællesskab vi har med
Solveig, at vi kan le sammen, og sommetider kan problemer løses ad den vej. Med disse særlige
evner er valget af Bordings skole uden tvivl lykkeligt. Skolekammeraterne kan somme tider volde
problemer, men skolens linje med den megen fortællen af myter og historiske begivenheder
stimulerer hende vældigt. Hun identificerer sig med personerne, og de indgår i hendes lege når hun
klæder sig ud eller leger med dukkerne. Hun elsker at agere, at være centrum og at organisere. Det
er lege med faste roller og bestemte forløb hun organiserer, og i almindelighed føjer Hjørdis og
Karoline sig efter hendes ønsker. Men selv leger de mindre styret af ydre skabeloner. Skal jeg samle
nogle stikord til en karakteristik af Solveigs fremherskende evne vil det være noget i retning af
præcis iagttagelsesevne mht. detaljer, konkret forestillingsevne, betydelig evne til at verbalisere og
huske sine iagttagelser og forestillinger, trang til at forstå begivenheder og handlinger under en
moralsk synsvinkel. Det er sandelig ikke nogen let opgave at tilfredsstille Solveigs videbegærlighed:
Hvorfor Othello kvalte Desdemona? Hvorfor Valdemar Sejr giftede sig med dronning Bengerd
trods løftet til dronning Dagmar? Hvordan dronning Dagmar kunne tale, når hun lige var død?
Hvorfor forfatteren til folkevisen havde lavet den sådan? osv. osv. Hvert svar rejser nye problemer.
Bagefter kan vi høre, hvad der er kommet ud af det, når Solveig leger med dukkerne eller fortæller
historien for kammeraterne eller os selv.
2/7 1976:
…. Da Hjørdis i begyndelsen af ferien havde været med morfar på Rødegård til morgensang og
søndagshøjtlæsning, spurgte jeg hende, om det havde været morsomt. ”Næ.” ”Ja men var det ikke
en god historie morfar læste?”. ”Næ.” ”Hvad gjorde du så?” ”Jeg sad og så på, hvordan
ledningerne snoede sig.” Af morfar fik jeg bekræftet, at hun havde siddet stille en stiv time og kigget
på ledningerne, mens han læste en historie, som hun ikke forstod. Jo, de kan godt, når det gælder.
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Farvetushtegning af 4- årige Hjørdis 1975

Brolund 3/7 1976:
Nu har vi været på Brolund nogle dage. Det er hedebølge med over 30°. i skyggen, og vi bevæger
os fra skygge til skygge. Vi nyder sommerfreden ubeskriveligt. Helst sidder vi ved det hvide bord
under tjørnen i forhaven, og overgangen mellem den afsvedne, velslåede plænes civilisation og den
vilde vækst udenfor plænen er dejlig. Børnene har det pragtfuldt og er utroligt kære. Solveig har
sovet et par nætter hos Bentes forældre – ligesom hun før vi rejste hertil boede fire dage hos mine
forældre i Kahytten. Hun nyder det, og begge par af bedsteforældre roser hende til skyerne. Hjørdis
foretrækker at blive hos os, så det er intet problem. Solveig har netop fanget en lille vild
kattekilling, og den er de meget optaget af. Endnu ligger Brolund som en rigtig levende bedrift.
Drivhuset er ganske vist vokset til, og der er kun halvvilde katte og hesten Sussi tilbage af
dyreholdet, men Adolf forlener stedet med en umiskendelig atmosfære af rigtig gård, og Bentes
forældre spiser dagligt til middag med os.
Når vi nyder så meget at være her, hænger det også sammen med bevidstheden om, at vi nærmer os
enden af en epoke i vor tilværelse. Vi kan såmænd udmærket betegne den ”Brolundperioden”, med
alt hvad dette begreb indebærer i den familiemæssige sammenhæng. Vi suger indtrykkene til os og
glæder os over alt det, der med Brolund vil komme til at leve i børnene som erindring og
fornemmelser fra det danske sommerland.

Brolund 12/7 1976:
Det er en fantastisk dejlig ferie. Solen skinner fra morgen til aften over et tørt gult landskab. Alle
måltider spises ude, mest i forhaven ved det runde hvide bord. Børnene er afslappede og glade. De
har det pragtfuldt og leger selv dagen lang. Vi har haft en del gæster. …. De vekslende børneflokke
har fungeret med højt humør. Det er så dejligt at se, hvordan de alle kan være med trods betydelige
aldersforskelle. .... I går så jeg ”Cosi fan tutte” af Mozart i fjernsynet sammen med Solveig,
[kusine] Katrine og Hjørdis. Solveig forstod fuldstændig intrigen og morede sig samtidig over
Katrines spørgsmål, der viste, at hun ikke forstod den, og over Hjørdis, der på et tidspunkt lå på
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gulvet med hovedet ned og numsen lige i vejret. Hun forstod selvfølgelig heller ikke historien, men
hun var tilfreds med sceneriet, hvorimod [den lidt ældre] Katrine vred sin hjerne med at trænge ind
bag det. Solveig var fornærmet over, at alle holdt sammen mod de stakkels piger, og hun fandt det
heller ikke rimeligt, at de skulle gå og kede sig. ”Hvis det nu havde været sådan almindelige piger,
kunne de have leget på græsplænen, men hvad skal sådan nogle fine damer gøre?”.
Det var ikke for ingen ting at pigerne senere som store piger elskede at få læst højt fra dagbogen om
deres meritter som små.
Brolund 18/7 1976:
…. Bente plukker bær, og jeg læser Vilhelm Andersens litteraturhistorie. … Hvor jeg elsker således
at sidde i mit lille hus med udsigt gennem den åbne dør med forhænget trukket til side til gården.
Der er en egen glæde ved det årligt tilbagevendende. De skiftene skygger på muren eller over
forhavens afsvedne græs får deres særegne værdi, nu hvor helheden er så kendt. Stemningslivet får
en chance i stilheden. Og så begynder refleksionerne. Jeg opfatter disse vegetative perioder som
styrkende for den personlige integritet. Det er som en slags søvn, hvor de mange impulser og det
stadige handlingsliv bearbejdes og erfaringerne opmagasineres. Jeg er ikke særlig god til at huske
hvad jeg læser, men jeg bevarer indtrykket af det, og refleksionerne herover internaliseres og
indgår i min aktive bevidsthed som den selvbevidste del i den handlingsstyrende struktur. – Det er
ikke for ingen ting, at jeg beskæftiger mig med forrige århundredes personlighedsidealisme! Det er
karakteren, det kommer an på.

Den store stue i Amaliegade & læseværelset som også var de voksnes soveværelse

14/8 1976:
Vi er en meget lykkelig og tilfreds familie i dette efterår. … Den huslige orden er kommet ind i en
fast og god rytme. Vi står op kl. 7.30. Så laver jeg morgenmad, mens Bente får børnene op, reder
dem, finder tøj frem osv. Så mødes vi ved morgenbordet, og derefter drager jeg af sted med
karavanen til børnehave og skole, hvor Solveig begynder kl. 9. Bente tager på arbejde. Børnene er
væk fra 9-14, idet Solveig også er i skolens fritidsordning. Om fredagen kommer hun dog hjem kl.
12. Når jeg kommer hjem, arbejder jeg dagen lang, idet Bente tager menagen om eftermiddagen.
De sidste dage har hun forberedt sig nede i gården i det fine vejr, mens børnene har leget. Kl. 18
spiser vi. Så ser børnene legestue og vi presse. Og derefter lægges der børn i seng fra 20 til 21 med
godnathistorie til hver af dem. Bente læser for tiden for Hjørdis, mens jeg læser for Solveig. Resten
af aftenen arbejder vi. Hvor er det dejligt med sådan en god solid borgerlig orden! Om det så er

12

pigerne, så bidrager de med på skift at dække bord og tage ud. Allermest dog ved at være glade og
nemme. Friske stemmer og klukkende humør. Hjørdis bevæger sig fortrinsvis i hoppende løb. Det
bobler i hende, når hun er glad. ”Du skal kilde mig, når jeg siger. Men du skal holde op, når jeg
siger – ik'?”. ”Du driller.” I dag, da jeg hentede hende, kaldte hun mig ”Frederik”. Der er noget
melodisk i hendes stemme og væsen, som er meget forskelligt fra Solveigs diskursive tænkning og
tale. I går havde Rikke sagt til hende, at hun gerne måtte komme hjem til nogen. Af Solveigs referat
fremgik det tydeligt, at Solveig forstod det som en føler, men hun lod mig om at fange pointen: ”Nå,
så du var ikke i tvivl om, hvad det betød?” ”Nej”, sagde Solveig med et betydende og lunt blik. Her
behøvedes ingen udtværing, vi forstod hinanden. Hjørdis er man fysisk nær i leg og sjov, Solveig
kan man komme åndeligt nær.

”Karavanen” – på vej til skole og børnehave, 1976

5/11 1976:
Solveig viste nogle vandfarvebilleder frem her til morgen. ”Hvilket et synes du er finest? Jeg tror
Helle bedst ville kunne lide det der. Hun foretrækker sådan noget klatteri.” Senere var hun dog ikke
sikker på, om ikke Helle ville foretrække et andet, idet hun kom til at tænke på Helles illustrationer
til en novelle af Villy Sørensen [Fuglen i Jomfruham]. Solveig kan ikke glemme dem, fordi hun
synes de er så uhyggelige. Det foruroliger hende, at hun ikke kan forstå dem, samtidig med at de
påvirker hende stemningsmæssigt.
Søndag 7/11 1976:
Vi har i dag holdt Bentes fødselsdag. Som sædvanlig listede børnene og jeg op, mens Bente sov
videre, dækkede morgenbordet med flag og slik og vækkede Bente med fødselsdagssang. Senere
kom mine forældre til chokolade, og [Bentes] faster Anna skal spise til middag. … Hjørdis var
noget pjevset ved chokoladebordet. Det er pudsigt, som hun altid er vrøvlet, når far og mor ser
hende. De siger ingenting, men vi kan mærke på mine søskende, at hun betragtes som pylret og
forkælet.
Senere ved middagsbordet: Hjørdis leger med sin tomme tallerken, mens vi tager ud og ind af
bordet. Faster Anna: ”Det må du ikke, det siger doktoren.” ”Hvorfor ikke?” ”Fordi det siger
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doktoren!” ”Hvorfor?” ”Fordi det må man ikke.” Det er ikke sådan med de autoriteter. Hjørdis
har ellers været temmelig streng i dag. Men måske lægger vi også mere mærke til det, når gæsterne
er ældre. Men sagen er selvfølgelig, at børnene har store forventninger til en sådan fødselsdag og
synes det er kedeligt at høre på voksensnak. Ved bordet plejer vi at tale med dem, men når vi har
gæster, går talen let hen over hovedet på børnene, og så reagerer de ved at støje. For den ældre
generation er det tegn på manglende opdragelse. Og set fra deres horisont har de ret: vi fik ikke lov
at tale med på den måde ved bordet. At vore børn til gengæld er integreret i vor verden, eller
snarere omvendt: at vi lader langt flere af vore aktiviteter gå på børnenes præmisser og i
fællesskab med dem er en anden sag. Når mine forældre spiste, skete det på deres præmisser –
selvom der var langt til stilen i fars hjem, hvor børnene ventede til forældrene havde spist – og når
far hentede avis, gik han den lige vej, og så kunne jeg følge med eller lade være. Vi prøver at gøre
sådanne aktiviteter til noget, hvor børnene kan være med både i samtalen og til at bestemme. Der
skal blot være nogle grundlove, som ikke skal diskuteres, så som sengetider, lektielæsning osv., og
der skal være en række regler, som regulerer børnenes indbyrdes forhold for at undgå skænderier.
Det er f.eks. Hjørdis der tænder for fjernsynet og Solveig der slukker.
Søndag aften 18/11 1976:
Vi har alle fire været i Det kgl. Teater og har set ”Svanesøen”. Det er første gang Hjørdis er med,
men Solveig og jeg har tidligere set ”Romeo og Julie” som ballet. Det har været en stor succes, og
begge børn holdt fint ud til kl.11, selvom Hjørdis var en smule urolig på sædet til sidst. Inde i 3. akt
lød det fra hende: ”jeg sveter ad helvedes til”, og kort efter sad hun i undertøj. Der var også meget
varmt.
3/1 1977:
”Hvorfor skal der være noget, der ikke er skægt?” - det er Hjørdis, der har stoppet næse.
Brolund 15/7 1977:
Hjørdis er altid snavset. Hænderne er prydet med alle regnbuens spritfarver, og benene er skjoldet
af mudder fra åen og sod fra bålet. Og så er hun altid fuld af blå pletter på benene. Der skal næsten
intet til, før et knubs ses. Solveig vasker sig omhyggeligt, inden hun går i seng, men Hjørdis skal
lige have børstet tænderne og så på hovedet i seng uden at tisse eller noget som helst. Og et øjeblik
efter sover hun, der skal bare være nogen hos hende. Solveig ligger derimod længe, inden hun
falder i søvn. Lang tid efter, at hun har lagt sig lyder hendes ”tu-te-lu” inde fra soveværelset. Og så
er det bare om at svare, så hun kan høre, at vi er der. Hun er også den, der vågner først. Selvom
hun har tisset af før hun lægger sig, skal hun alligevel tisse tidligt om morgenen. Så tager hun
katten med ind og putter sig i Bentes seng med den. Hun er utrolig glad for katten og anlægger
konsekvent dens perspektiv. Hjørdis kan derimod godt finde på at lege med den på en måde, som
den ikke sætter synderlig pris på. Så som gyngeture. Men også hun er i øvrigt varsom med den og
glad for den. Jeg driller hende tit ved at sige noget sludder til hende. Så siger hun: ”Du er skør
far” eller ”du driller” og så trykker hun mig på næsen. Selv elsker hun at blive kildet: ”Du skal
lege det med bien.” Så skal min finger være en farlig bi, der vil stikke hende, mens jeg summer med
munden. Og så er hun en hund efter at blive kløet på ryggen. Man kan opnå en egen tæt kontakt
med Hjørdis. Sådan rent kropsligt. Hun falder ligesom til, og så pjatter vi eller kæler. Jeg prikker
hende lidt i siden, og hun snor sig under salige hyl. Der er noget kattekillingeagtigt ved sådan at
sidde med hende, blød og smidig og vellysten. Fornemmelsen sidder i mig mens jeg skriver. En
rigtig dejlig unge. Men man skal ikke tro, at man sådan uden videre kan vise sine følelser overfor
hende. Næ, der skal være skæg og ballade i det, ellers bliver hun lidt genert – eller hvad det nu er,
hun bliver – og stikker hånden op i ens ansigt og siger et eller andet vrøvleord. Hun har en vis
skyhed overfor de alt for direkte og fra andre udgående kærlighedsattakker. Jeg kommer til at
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tænke på min egen rædsel som barn for fru Tovborgs eller frk. Nielsens omfavnelser: ”Hvis du
kysser mig, går jeg hjem.” Solveig elsker derimod at få et rigtigt kram, og hun kommer selv og
giver sine bedsteforældre et knus. Ved denne direkte måde at udtrykke sig på har hun en meget
bedre kontakt med dem end Hjørdis. De betyder virkelig meget for hende, og hun viser dem det,
mens de for Hjørdis blot er selvfølgelige rammer for hendes udfoldelse. Hvis ikke man kan nyde
hende i denne udfoldelse, også når den medfører et vist mål af griseri og sommetider voldsomme
reaktioner, har man ikke sans for Hjørdis. Mine forældre har det slet ikke. For dem er hun blot
forkælet og pylret. Bentes forældre er mere åbne og forsigtige, men egentlig tror jeg heller ikke, at
de rigtig forstår det. Det gør Margit Winther derimod. Hun og Andreas fandt hinandens hænder
under bordet, da Hjørdis blev gal ved frokostbordet og slog Bente i hovedet med en ske. Midt i al
Hjørdis’ uligevægt er der en katteagtig uafhængighed. Man kan kæle med hende og lege med
hende, og rammerne skal være i orden, men man må respektere, at der er et punkt, man ikke må
berøre. Noget hun ikke selv kan artikulere, men som hun handler ud fra og ubevidst beskytter.
Solveig har et meget mere bevidst forhold til os alle sammen, og hun viser sine følelser i
overensstemmelse hermed. Hun er sjov at tale med, fordi hun har en mening om mange ting, og
fordi hun har humor. Jeg sad forleden i stuen og så hende tale med Thomas [Winther]ude på
græsplænen. Hendes ansigt var fuldt af liv, mens hun fortalte om en eller anden morsom
begivenhed. Hun får mere og mere udstråling og bliver stadig mere overlegen overfor dagens små
skuffelser og udfordringer.
8/3 1978:
Det er sent aften nu, og vi har haft et vældigt cirkus med Hjørdis – som sædvanlig, havde jeg nær
sagt. Hun er næsten ikke til at få i seng, og vore aftener går i timevis med at sidde hos hende. Da
der var ballade i går, talte vi alvorligt med børnene om at komme i ordentlig tid i seng. Den var de
med på, og mens Bente underviste, og jeg så presse om kommunevalget i går, tog børnene nattøj på,
børstede tænder, redte sig og var helt klar og i højt humør. Så spillede vi Jatzy på gulvet, og jeg
læste Peter Plys til kl. var 9. Derpå lå jeg hos Solveig, og så hos Hjørdis, men hun havde nu fået
den idé, at hun savnede Bente, så hvert andet minut begyndt hun at græde. Det holdt Solveig vågen,
og jeg formanede hende til at tie stille. Det blev hun yderligere ked af, og da Bente kom, brød hun
ud i stærkere gråd. Bente sagde også, at nu skulle hun tie stille, og så gik det helt galt. Hjørdis
havde sådan savnet hende og havde gjort alt for at det skulle gå godt i aften, og hvad ville vi så sige
til, at blive skældt ud, hvis vi både var trætte og kede af det? Vi forstod hende ikke osv. osv.
Da hun omsider var faldet i søvn, slog vi op under oktbr. 1975 i vore familiebøger her for at se,
hvordan Solveig havde det i samme alder: og ganske rigtigt, hun var også uligevægtig og sårbar.
Det er åbenbart noget der ligger til alderen.
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Hjørdis og Karoline i Kbh. 1978 (fot. Alice Kalsø)
Tilbage til beretningen om arbejdslivet i midten af 70erne
Fra maj 1974 begyndte jeg – stadig henvendt til børnene - også at fortælle lidt om vores voksenliv.
Første egentlige indførsel herom er fra 28. maj 1975:
Bente skal til eksamen d. 25/6 hos Aage Henriksen i den borgerlige enhedskultur. Jeg har ikke ret
mange eksamener i denne omgang, men jeg skal have et kompendium i historisk metode gjort
færdig, så det er klart til september. Jeg har fået min stilling forlænget til febr. 76 og vil fra 2/7 i år
opnå lektorkompetence. Fremtidsudsigterne afhænger i øvrigt af, om jeg får et kandidatstipendium
nu eller til jul. På torsdag bliver det afgjort, om Hornby eller jeg skal indstilles som nr. 1 på
prioriteringslisten for faget. Historisk Institut har indstillet mig, og Økonomisk historisk Institut
ham som nr. 1, men nu skal listerne samarbejdes, og det vil ikke ske uden sværdslag. Desværre er
en af mine støtter i udvalget, Hørby, bortrejst, men faktisk ville jeg helst have det til jul. Først da vil
min undervisning mv. kunne afsluttes alligevel. Men jeg håber meget, at jeg får det, ikke blot fordi
det vil blive svært at finde noget andet, men også fordi jeg er inde i en faglig og kollegial udvikling,
som jeg er meget glad ved. Mine nære kolleger og venner på instituttet er Bernard Eric Jensen,
Hans Nicolaj Vammen og Niels Finn Christiansen. Også Alex Wittendorff hører til vor gruppe. Vi
er meget forskellige af temperament og opfattelser, men vi stoler på hinanden og lærer af hinanden.
Det er et i alle henseender udviklende samarbejde, og både i kollegial og faglig sammenhæng søger
vi at stimulere til en fornyelse på instituttet i skarp opposition til den teknokratiske og
professionaliserede indstilling, der har så stor en indflydelse også i vores fag. Navnlig Bernard og
jeg søger aktivt at vinde instituttets liberale fløj for vore synspunkter. I diverse udvalg har Bernard
fået ført en meget vigtig reform af rammerne for metode-undervisningen igennem, og sammen med
Hans Nicolaj har jeg i praksis givet den et andet indhold på de hold, vi har haft. Også på dette plan
har Bernard været inspirator og støtte. Det er en grundlæggende revision af fagets grundlag og
selvforståelse, vi tilstræber og dermed også til samfundet i øvrigt. Måske kan vor holdning betegnes
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som en aktiv humanisme. Den litterære hovedinspirationskilde hertil er Bernard F. Lonergans
filosofi, som Bernard er dybt fortrolig med. Hans Nicolaj har ikke selv studeret Lonergan endnu,
men han følger forsigtigt med, mens Niels Finn som marxist nærmest er modstander. For ham er
der tale om en subjektiv idealisme. Det er også Scocozzas standpunkt. Men det er klart, at vi i vort
forsøg på en højere integration af forskellige opfattelser er svære at få hold på og putte i en af de
kendte kategorier. Herpå beror også vor mulighed for at få den fagligt engagerede, men trængte
liberale fløj på instituttet i tale. De er blevet klemt mellem konservative teknokrater og marxister.
Bernard og jeg er i stigende grad blevet accepteret som allierede af dem – bidragende hertil har
vore foredrag i Historisk Samfund om henholdsvis Wilhelm Dilthey og Viggo Hørup været, idet de
har øget vor faglige troværdighed.
Mit vikariat var ved at løbe ud, men jeg fik stipendiet fra september. Jeg fortsatte imidlertid min
undervisning året ud. Emnet for stipendiet var Hørup og hans tid, men brevudgaven var langt fra
færdig, og arbejdet med at gøre metodekompendiet trykklart slugte også megen tid.
I januar 1976 tog Bente sin sidste eksamen og det med bravur, men hun manglede stadig specialet.
22.-29. maj deltog jeg sammen med Bernard og Thorkild Kjærgaard i en nordisk fagkonference i
Helsingfors. Det var bemærkelsesværdigt så trykkede de finske historikere var så snart talen –
endda helt privat - var om Finlands stilling i forholdet til Sovjetunionen. ”You are so contineltal”,
fik vi at vide. Vi blev en ekstra dag i byen og fik lov at sove på gulvet hos en kvindelig historiker,
blot skulle vi nærmest liste os op ad trapperne, så naboerne ikke så hun havde herrebesøgende.

