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Historien	  om	  en	  tid	  og	  mine	  lærere	  Birgit	  Nielsen,	  Børge	  Kristiansen	  og	  Sven-‐
Aage	  Jørgensen	  
	  
Min	  lærer	  i	  1990’erne	  ved	  Københavns	  Universitets	  daværende	  Institut	  for	  
Germansk	  Filologi	  Børge	  Kristiansen	  satte	  med	  sin	  banebrydende	  disputats	  om	  
Schopenhauers	  betydning	  for	  Thomas	  Manns	  roman	  Der	  Zauberberg	  fra	  1978	  for	  
alvor	  den	  danske	  germanistik	  på	  verdenskortet.	  Vi	  der	  var	  så	  heldige	  at	  høre	  
ham	  forelæse	  om	  den	  tyske	  litteratur	  fra	  barokken	  til	  i	  dag,	  mærkede	  hos	  
Kristiansen	  et	  enestående	  engagement	  i	  litteraturen,	  samt	  en	  dyb	  kærlighed	  til	  
kunsten	  og	  den	  klassiske	  musik.	  Denne	  kærlighed	  var	  smittende.	  Hans	  måde	  at	  
tale	  om	  litteraturen	  på,	  hans	  åndshistoriske	  tilgang	  til	  og	  livtag	  med	  den,	  hans	  på	  
en	  gang	  subjektive	  og	  objektive	  tydninger	  af	  litteraturen	  som	  almengyldige	  
eksistensudsagn,	  virkede	  på	  den	  unge	  universitetsstuderende	  fra	  hjemmet	  uden	  
bøger	  som	  en	  åbenbaring.	  Intet	  mindre.	  Jeg	  husker	  stadig	  hvordan	  jeg	  efter	  hans	  
timer	  i	  en	  tilstand	  af	  henrykkelse	  og	  ungdommelig	  rus	  fløj	  gennem	  byens	  gader,	  
hjem	  til	  alle	  de	  bøger	  jeg	  måtte	  læse.	  	  
	   Jeg	  boede	  på	  Amager,	  i	  en	  lille	  sidegade	  til	  Holmbladsgade	  bag	  det	  
hæslige,	  men	  –	  skal	  vi	  sige	  –	  stemningsfulde	  Amagercenter	  der	  emmede	  af	  plump	  
materialisme	  og	  dårlig	  smag.	  Det	  var	  på	  et	  tidspunkt	  hvor	  Amager	  endnu	  bar	  
præg	  af	  den	  nu	  hedengangne	  arbejder-‐	  og	  tilhørende	  værtshuskultur.	  På	  hjørnet	  
af	  Geislersgade	  og	  Holmbladsgade,	  kun	  et	  stenkast	  fra	  Københavns	  Universitet	  
Amager	  (KUA),	  kunne	  man	  købe	  hårde	  stoffer	  i	  en	  baggård,	  og	  på	  snart	  sagt	  
hvert	  et	  gadehjørne	  få	  sig	  en	  høkerbajer	  og	  en	  skarp	  for	  en	  10’er	  i	  en	  beværtning	  
hvis	  facade	  i	  bedste	  westernsaloon-‐stil	  var	  beklædt	  med	  træ.	  	  Det	  var	  også	  
dengang	  hvor	  det	  nye	  KUA	  end	  ikke	  var	  på	  tegnebrættet,	  og	  man	  gik	  til	  
undervisning	  i	  den	  grå	  betonklods	  med	  de	  mange	  gange	  og	  irgange.	  Gulvet	  var	  
beklædt	  med	  syntetiske	  tæpper,	  hvilket	  gjorde	  at	  man	  fik	  stød	  hver	  gang	  man	  
rørte	  ved	  et	  af	  de	  utallige	  metalhåndtag.	  De	  første	  gange	  jeg	  gik	  gennem	  
indgangspartiet	  var	  min	  mavesæk	  sammensnøret	  af	  angst.	  Spørgsmålene	  var	  
mange.	  Det	  mest	  påtrængende:	  hørte	  jeg	  overhovedet	  hjemme	  på	  et	  universitet.	  
Drengen	  fra	  landet	  der	  som	  den	  første	  i	  sin	  nære	  familie	  skulle	  studere	  på	  
universitetet.	  Hvad	  lavede	  jeg	  her?	  
	   Jeg	  var	  som	  18-‐årig	  flyttet	  fra	  det	  nordvestsjællandske	  Holbæk	  til	  
hovedstaden.	  Efter	  de	  obligatoriske	  sabbatår	  med	  arbejde	  i	  vuggestuer,	  
børnehaver	  og	  udlandsrejser,	  bl.a.	  tre	  måneder	  i	  Tyrkiet,	  påbegyndte	  jeg	  i	  1990	  
mine	  studier.	  Vel	  var	  KUA	  en	  æstetisk	  misforståelse,	  og	  nok	  fik	  man	  stød	  når	  man	  



rørte	  ved	  dørene,	  men	  bogen	  var	  trods	  alt	  ikke	  flaget	  ud	  endnu.	  Germansk	  
Filologi	  (hvilket	  prægtigt	  navn!)	  havde	  deres	  helt	  eget	  institutbibliotek	  med	  alt	  
hvad	  hjertet	  begærede	  inden	  for	  tysksproget	  litteratur,	  ordbøger,	  lingvistik	  og	  
grammatik.	  Ja,	  biblioteket	  var	  så	  stort	  at	  man	  kunne	  gå	  rundt	  i	  det	  og	  opdage	  
værker	  hvis	  eksistens	  man	  ikke	  havde	  den	  fjerneste	  forudanelse	  om.	  Hele	  
verdener	  på	  rad	  og	  række.	  Her	  stod	  de	  store	  kritiske	  udgaver	  af	  Thomas	  Manns,	  
Hermann	  Brochs,	  Robert	  Musils,	  Hugo	  von	  Hofmannsthals,	  Rainer	  Maria	  Rilkes,	  
Goethes,	  Schillers	  og	  Arthur	  Schnitzlers	  værker,	  ja,	  her	  kunne	  man	  gribe	  ud	  efter	  
bøger	  med	  tekster	  fra	  den	  tidligste	  middelalder	  og	  frem:	  oldhøjtyske	  stavrim,	  
den	  høviske	  heltedigtning	  fra	  Hartmann	  von	  Aue	  over	  Wolfram	  von	  Eschenbach	  
til	  Gottfried	  von	  Straßburg.	  Derfra	  kunne	  man	  bevæge	  sig	  videre	  gennem	  de	  
alfabetisk	  ordnede	  samlinger	  og	  finde	  trøst	  i	  barokdigteren	  Andreas	  Gryphius’	  
opbyggelige	  klagesange	  der	  mindede	  en	  om	  at	  alt	  jordisk	  var	  uden	  bestand	  og	  
man	  selv	  at	  regne	  for	  intet	  (hvilket	  jeg	  egentlig	  ikke	  skulle	  mindes	  om),	  eller	  man	  
kunne	  springe	  et	  par	  århundreder	  over	  og	  med	  stor	  appetit	  og	  fortvivlelse	  
orientere	  sig	  i	  værker	  fra	  den	  tidlige	  oplysningstid	  og	  frem	  til	  nutiden:	  Friedrich	  
Gottlieb	  Klopstock,	  Johann	  Georg	  Hamann,	  Christoph	  Martin	  Wieland,	  Gotthold	  
Ephraim	  Lessing,	  Johann	  Gottfried	  Herder,	  Friedrich	  Hölderlin,	  Novalis,	  Clemens	  
Brentano	  (som	  jeg	  sværmede	  for),	  brødrene	  Schlegel,	  E.	  T.	  A.	  Hoffmann,	  Eduard	  
Mörike,	  Georg	  Büchner,	  Heinrich	  Heine,	  August	  von	  Platen,	  Gottfried	  Keller,	  
Theodor	  Storm,	  Wilhelm	  Raabe	  (som	  jeg	  senere	  skrev	  disputats	  om),	  Theodor	  
Fontane	  og	  Gerhart	  Hauptmann.	  De	  var	  der	  alle	  sammen,	  også	  de	  største	  
tysksprogede	  digtere	  fra	  det	  20.	  århundrede	  stod	  på	  hylderne.	  Foruden	  de	  
allerede	  nævnte	  drejede	  det	  sig	  bl.a.	  om	  Stefan	  George,	  Max	  Frisch,	  Stefan	  Zweig,	  
Hermann	  Hesse,	  Georg	  Trakl,	  Gottfried	  Benn,	  Alfred	  Döblin,	  Franz	  Kafka,	  Bertolt	  
Brecht,	  Günter	  Grass,	  Heinrich	  Böll,	  Friedrich	  Dürrenmatt,	  Hans	  Magnus	  
Enzensberger	  og	  Botho	  Strauß.	  Jeg	  skal	  ikke	  trætte	  læseren	  med	  titlerne	  på	  alle	  
de	  værker	  vi	  stred	  og	  igennem,	  men	  det	  var	  ikke	  få,	  idet	  vi,	  dvs.	  en	  håndfuld	  af	  os,	  
på	  egen	  hånd	  læste	  alt	  hvad	  vi	  kunne	  komme	  i	  nærheden	  af.	  Vi	  læste	  Goethes	  Die	  
Leiden	  des	  jungen	  Werthers	  med	  knoglerne,	  lærte	  talrige	  digte	  udenad	  og	  
opdagede	  tekster	  af	  forfattere	  som	  ikke	  var	  en	  del	  af	  det	  faste	  pensum.	  Det	  siger	  
sig	  selv	  at	  vi	  havde	  brug	  for	  at	  blive	  ført	  hen	  til	  de	  mange	  forfatterskaber,	  og	  det	  
blev	  vi.	  	  
	   Det	  stod	  os	  klart	  at	  fagets	  aldrende	  professor	  Sven-‐Aage	  Jørgensen	  var	  en	  
verdensberømt	  Hamann-‐	  og	  Wielandforsker.	  Jeg	  var	  på	  overbygningen	  så	  heldig	  
at	  kunne	  følge	  et	  af	  Sven-‐Aage	  Jørgensens	  sjældent	  udbudte	  kurser.	  Det	  handlede	  
om	  ’hermeneutik’,	  begyndende	  med	  bibeleksegese	  og	  frem	  til	  Hans-‐Georg	  
Gadamer	  og	  Martin	  Heidegger.	  Sven-‐Aage	  Jørgensen	  var	  ikke	  nogen	  stor	  



pædagog,	  men	  han	  prægede	  mig	  alligevel	  dybt.	  Hans	  måde	  at	  være	  til	  på,	  hans	  
legemliggjorte	  lærdom	  virkede	  gennem	  hans	  blotte	  tilstedeværelse.	  Det	  forekom	  
mig	  og	  mine	  medstuderende	  at	  han	  vidste	  alt;	  klassisk	  lærd	  som	  han	  var,	  belæst	  i	  
litteraturen	  fra	  oldtiden	  og	  frem	  med	  solide	  græsk-‐	  og	  latinkundskaber.	  At	  han	  
tilmeld	  var	  venlig	  og	  oprigtigt	  interesseret	  i	  sine	  studerende	  gjorde	  ikke	  
fascinationen	  mindre.	  Vi	  blev	  inviteret	  på	  middag	  hos	  ham.	  Hans	  femværelses	  
lejlighed,	  der	  lå	  et	  stenkast	  fra	  Glyptoteket,	  var	  spækket	  med	  bøger	  fra	  gulv	  til	  
loft.	  Særligt	  dragende	  var	  den	  drejereol	  han	  havde	  ved	  sit	  skrivebord.	  Her	  stod	  
alle	  de	  vigtigste	  opslagsværker,	  samt	  den	  litteratur	  han	  oftest	  havde	  brug	  for.	  
Der	  var	  en	  hel	  væk	  med	  fransksproget	  litteratur,	  en	  med	  engelsksproget	  og	  
mindst	  5000	  bøger	  med	  værker	  om	  og	  af	  tysksprogede	  forfattere.	  	  
	   Mens	  Sven-‐Aage	  Jørgensen	  forholdsvis	  sent	  kom	  til	  at	  præge	  mig,	  var	  det	  i	  
begyndelsen	  og	  først	  og	  fremmest	  Birgit	  Nielsen	  og	  Børge	  Kristiansen	  der	  førte	  
mig	  hen	  til	  den	  tyske	  litteratur-‐	  og	  åndshistorie.	  Ikke	  alle	  havde	  en	  ånd	  der	  
kunne	  vækkes,	  men	  de	  der	  havde,	  blev,	  hvis	  de	  ikke	  allerede	  var	  det,	  vakt	  af	  disse	  
to	  inspirerende	  og	  elskelige	  mennesker.	  Mere	  end	  det:	  Birgit	  Nielsen	  og	  Børge	  
Kristiansen	  førte	  mig	  ikke	  bare	  hen	  til	  værkerne,	  de	  førte	  mig	  langt	  ind	  i	  dem	  og	  
sendte	  mig	  ud	  på	  den	  anden	  side	  som	  et	  nyt	  menneske.	  Sådan	  føltes	  det.	  For	  
begge	  gjaldt	  det	  at	  litteraturen	  var	  selve	  livet.	  En	  æstetisk	  nydelse,	  jovist,	  men	  
først	  og	  fremmest	  en	  uophørlig	  kilde	  til	  indsigt	  i	  eksistensen.	  Birgit	  Nielsen	  var	  
kaotisk,	  men	  ekstremt	  inspirerende.	  Hun	  kunne	  de	  læste	  tekster	  udenad	  og	  førte	  
os	  gennem	  dem	  med	  en	  lidenskab	  og	  begejstring	  der	  i	  mig	  kunne	  udløse	  en	  hel	  
lavine	  af	  læsetrang.	  Hun	  kom	  altid	  til	  undervisningen	  i	  sidste	  øjeblik,	  med	  tasken	  
fuld	  af	  bøger	  og	  håndskrevne	  noter	  i	  en	  pærevælling.	  De	  fleste	  af	  hendes	  bøger	  
var	  så	  slidte,	  at	  de	  faldt	  fra	  hinanden,	  ja,	  det	  var	  en	  særlig	  nydelse	  at	  sjæle	  sig	  til	  
at	  stå	  med	  en	  af	  dem	  i	  pausen	  og	  beundre	  myriaderne	  af	  forskelligfarvede	  
understregninger	  og	  noter	  i	  tekstmargenen.	  Birgit	  Nielsen	  var	  og	  er	  som	  Børge	  
Kristiansen	  en	  kongenial	  tekstfortolker.	  Hendes	  undervisning	  og	  smukke	  sind	  
har	  præget	  mig	  dybt,	  og	  hun	  er	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  altid	  med	  mig	  når	  jeg	  i	  
dag	  selv	  underviser	  i	  tysk	  litteratur	  på	  Aarhus	  Universitet.	  Jeg	  kan	  stadig	  høre	  
hende	  deklamere	  bestemte	  digte	  for	  mit	  indre	  øre.	  Børge	  Kristiansen	  og	  Birgit	  
Nielsen	  underviste	  ikke	  blot	  i	  litteratur,	  de	  gav	  sig	  selv	  og	  deres	  liv	  til	  litteraturen	  
og	  gav	  alt	  dette	  videre	  til	  deres	  studerende.	  Legemliggørelsen	  af	  den	  europæiske	  
humanitetstanke,	  af	  traditionen,	  af	  ånden.	  	  
	   Jeg	  kender	  intet	  andet	  menneske	  end	  Børge	  Kristiansen	  hos	  hvem	  
privatmennesket	  i	  lignende	  grad	  er	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  litteraten	  og	  vice	  
versa.	  Grænserne	  mellem	  kunst,	  fortolkningskunst	  og	  det	  levede	  liv	  er	  in	  casu	  to	  
alen	  af	  samme	  stykke.	  Man	  kan	  med	  nogen	  ret	  hævde	  at	  Børge	  Kristiansens	  liv	  er	  



kunsten,	  litteraturen	  og	  den	  klassiske	  musik.	  Hvis	  man	  leder	  efter	  en	  forklaring	  
på	  hvorfor	  et	  menneske	  efter	  sin	  pensionering,	  skriver	  tre	  store	  monografier	  
(foruden	  to	  digre	  bind	  om	  Thomas	  Manns	  forfatterskab	  en	  stor,	  brillant	  og	  
banebrydende	  afhandling	  om	  Henrik	  Pontoppidans	  Lykke-Per),	  alle	  på	  over	  500	  
sider,	  skal	  man	  søge	  efter	  svaret	  her.	  De	  af	  lærdom	  tunge	  (ikke	  tyngende)	  Mann-‐
afhandlinger	  er	  skrevet	  i	  Kristiansens	  selvvalgte	  München-‐eksil,	  i	  en	  treværelses	  
lejlighed	  proppet	  til	  bristepunktet	  med	  over	  10.000	  bøger.	  Lejligheden	  huser	  
også	  mange	  tusinde	  indspilninger	  af	  klassisk	  musik.	  	  
	   Dannelse	  er	  at	  komme	  overens	  med	  sig	  selv,	  at	  komme	  til	  et	  punkt	  i	  livet	  
hvor	  man	  kan	  stå	  ind	  i	  det	  selv,	  i	  medgang	  og	  modgang.	  Dannelse	  er	  at	  komme	  
hjem	  til	  sig	  selv.	  Vejen	  derhen	  er	  broget,	  fuld	  af	  hindringer,	  farer,	  nederlag,	  svig	  
og	  smerte.	  Man	  klarer	  ikke	  vejen	  alene.	  Uden	  mine	  vigtigste	  lærere	  Børge	  
Kristiansen	  og	  Birgit	  Nielsen	  havde	  jeg	  aldrig	  klaret	  vejen;	  ja,	  spørgsmålet	  er	  om	  
jeg	  nogensinde	  ville	  have	  fundet	  den.	  	  
	  
	  


