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Af 
Aage Trommer 

Dr. phil. Aage Trommer (f. 1930) er kendt 
som en af landets førende besættelsestids
historikere. Siden 1959 har han haft sit virke 
på Fyn, først som gymnasielærer i Odense, 
senere som en af pionererne ved det nye 
Odense Universitet. Her var han rektor i 
årene 1974-83. Den følgende erindrings
artikel bringer indtryk fra denne alsidige 
virksomhed 

s 

Det var et tilfælde, at min kone og jeg 
kom til Odense. Efter at være blevet fær
dig som cand.mag. på Frue Plads i som
meren 1957 aftjente jeg min værnepligt. 
Jeg havde forpligtet mig til to år, idet jeg 
havde haft det held at blive optaget på 
det første hold, hæren oprettede til ud
dannelse af russiskkyndige tolke. Til gen
gæld var man forpligtet på at ligge inde i 
to år, atten måneder til at lære det mili
tære og det sproglige, seks måneder til at 
gøre gavn. 

I den tidlige vinter 1958 fortalte en af 
mine studiekammerater mig, at der i 
Statstidende var opslået to stillinger i 
gymnasieskolen, begge med mine fag, 
historie og latin. Den ene i Rødovre, den 
anden i Odense. Var det ikke værd at 
prøve? Jeg tvivlede stærkt på, at det kun
de nytte. Jeg kunde jo først tiltræde mere 
end fem fjerdingår senere. Det kunde 
imidlertid aldrig skade at prøve, blev vi 
-min forlovede og jeg- enige om. Jeg 
vilde helst have stillingen i Rødovre, men 
skulde det være, kunde man jo nok holde 
et par år i Odense ud. Mente den inkar
nerede københavner. Nu har jeg været 
her i 41 år. 

Rødovre hørte jeg aldrig fra, men fra 
Odense sendte rektor Dinesen på Skt. 
Knuds Gymnasium bud. Han vilde godt 
høre lidt mere om mine kvalifikationer. 
Jeg syntes ellers, at jeg i min ansøgning 
havde gjort mit bedste for at råbe hurra 
for mig selv, men råbte så endnu mere 
hurra. Og miraklet skete. Han gav mig 
stillingen, selv om jeg først kunde til
træde den pr. l. september 1959, endda 
fjorten dage inde i det næstfølgende sko
leår. 

Gymnasielærer på Skt. Knud 

Således gik det til, at min kone og jeg 
ganske nygifte flyttede vore meget be
skedne ejendele til en lejlighed på Ny
borgvej, l. sal til højre, og tirsdag den l. 
september cyklede jeg ret så beklemt hen 
til skolen og meldte mig til tjeneste. Jeg 
husker endnu tydeligt, da jeg stod uden 
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for døren til den første klasse, jeg skulde 
ind til, en 2. G. sproglig. Jeg tænkte ved 
mig selv: Så er det nu, og slipper jeg le
vende fra det? Men der var kun en vej, 
og det var ind ad døren. Da jeg efter 45 
minutter atter gik ud af den, hørte jeg 
bag mig en pige med høj og lydelig røst 
erklære: »Ham skal vi nok få fornøjelse 
af! « Hvilket jo kunde udlægges på flere 
måder. Hvilken fornøjelse de fik ud af det, 
skal jeg lade stå hen, men selv blev jeg 
glad for at undervise i gymnasiet, i hvert 
fald i datidens gymnasium. Om jeg også 
vilde være det i gymnasiet dags dato, står 
jeg stærkt tvivlende over for.] eg syntes 
selv, at jeg havde været nogenlunde flit
tig i min studietid. I hvert fald havde jeg 
været enormt flittig i det sidste år, da jeg 
sammen med nogle kammerater læste til 
eksamen. Men det var for intet at regne 
mod den flid, jeg måtte udvise, da jeg 
begyndte at undervise, bl.a. fordi et og 
andet var rustet i løbet af de to militære 
år. J eg læste lektier som aldrig nogensinde 
før, for jeg skulde jo helst have ug i alle 
timerne, i hvert fald prøve at få det, og 
jeg havde fuldt skema med praktisk pæ
dagogikum indbygget. Jeg spurgte mig 
selv, om resten af mit liv skulde hengå 
på den måde, men det skulde det ikke. 
Allerede i næste skoleår lettede det for 
ikke at tale om de følgende. 

A propos pædagogikum. Det var såle
des tilrettelagt, at jeg tog det i to om
gange. Latin i efteråret 1959, historie i 
foråret 1960. Min vejleder i latin havde 
jeg det ikke for godt med. Han var ikke 
bleg for at desavouere mig for åbent 
tæppe, når jeg havde lavet en bommert i 
redegørelsen for den latinske grammatiks 
finurligheder. Jeg fandt det dybt illoyalt. 
Jeg mente - og mener stadig - at han 
burde have ventet med sin tilrettevis
ning, til vi efter timen var på tomands
hånd. Lad hans identitet henligge i 
uigennemtrængeligt mørke. 

Min vejleder i historie var J ør gen Hæ
strup. Det var hans sidste år som prakti
serende lærer, om jeg må bruge det ud
tryk, inden han fik orlov på ubestemt tid 
for at koncentrere sig om besættelses-
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forskningen. Han havde et andet fornavn 
end de andre lærere. De andre mandlige 
lærere hed »hr. « til fornavn, de kvinde
lige »fru « eller »frk. «. Ak ja, det var den
gang. Men Hæstrup hed »doktor«, og det 
var noget. J eg nåede at opleve ham som 
en formidabel underviser, der havde ele
verne i sin hule hånd opmærksomt lyt
tende fra første til sidste minut. Her var 
noget at søge at leve op til! 

J eg blev sidenhen selv et par gange 
vejleder for et »føl << , som det hed i jargo
nen, og jeg gjorde da den iagttagelse, at 
det største pædagogiske problem måske 
er kedsomhed. Det unge menneske sled 
og puklede oppe ved tavlen eller ved 
overhead'en (som da var det nyeste tek
niske påhit) med at skrive og tegne og 
gøre ved, og imens sad alle vi andre og 
så på og kededeos-måske med undta
gelse af den, der var under overhøring. 
Jeg greb mig selv i at sidde og hviske til 
sidemanden! Undervisning indeholder i 
høj grad et element af underholdning. 
Det gælder ikke blot om at indlære eller 
belære, men også at skabe interesse for 
faget eller emnet, for uden interessen 
sætter kedsomheden ind. Om det så lyk
kedes for mig, ja, det er spørgsmålet, som 
jeg ikke skal svare på. 

l gang med Region 3 

Det var et tilfælde, at min studiekamme
rat lod øjet falde på et stillingsopslag i 
Statstidende med den konsekvens, at jeg 
nu har boet 41 år i Odense og agter at 
blive boende her. Det var også et tilfælde, 
at jeg kom til en skole, hvor Hæstrup var 
ansat. Det fik lige så lange konsekvenser. 
Da pædagogikum var overstået, vilde han 
have en samtale med mig. Sagen var den, 
at den tidligere ledelse for den illegale 
Region 3, Syd- og Sønderjylland, havde 
spurgt ham, om han kendte nogen, der 
kunde skrive en lille bog- bemærk »lille<< 
- om regionens illegale historie. Var det 
noget for mig? Det måtte jeg lige sove på 
og drøfte med min kone. 

Det forholdt sig nemlig sådan, at jeg i 
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Her sidder jeg yderst til højre på trappen til Skt. Knud med den første klasse, jeg førte frem 
til studentereksamen. En typisk nysproglig klasse med 12 søde piger og bare tre drenge (af 
hvilke den tredje mangler). Skoleåret 1960-61 er lige begyndt. (Privateje) 

min studietid havde været mest interes
seret i middelalderens historie og havde 
skrevet speciale om komposition og ten
dens i Adam af Bremens kirkehistorie, og 
jeg var fast besluttet på, når eller hvis det 
lettede lidt med den daglige lektielæsning 
til næste dags timer, vilde jeg fortsætte 
mine middelalderstudier. Der var vitter
ligt et spring fra Adam anno 1075 til Re
gion 3 femten år tilbage, og hvad jeg vid
ste om besættelsestiden, indskrænkede 
sig til mine egne barndomserindringer 
plus lidt tilfældig læsning. Hvilket ikke 
vilde sige meget. Vi snakkede om det, og 
snakken endte med, at jeg sagde: »Det 
kunde godt være, at man skulde smide 
slæberne ind der« -underforstået, at det 
jo kun skulde være en lille bog, og bagef
ter ventede middelalderen. Det gør den 
stadig. Kort og godt - næste dag sagde 
jeg til Hæstrup, at det vilde jeg godt prøve 
på, hvorpå han sagde, at så skulde vi være 
dus. Om jeg var beæret? 

Torsdag den S. m a j 1960 stiftede jeg så 
bekendtskab med regionsledelsen og an
dre modstandsfolk fra regionen. Det 
skete på Skamlingsbanken, hvor de år
ligt mødtes ved den klokkestabel, de hav
de rejst til minde om frihedskampen og 
de faldne. Jeg fortalte i al min uviden
hed, hvad det var, jeg vilde undersøge, 
og så gik jeg i gang. Jeg fik en bevilling 
fra Frihedsfonden til dækning af drifts
udgifterne - eller rettere: Af skattetekni
ske grunde var det regionen, der fik den, 
og jeg fik så efter regning dækket udgif
terne. 

Man havde allerede i 1945 arbejdet 
med planer om at få lavet et skrift og ind
samlet en del beretninger, men skriftet 
var aldrig blevet til noget. Nu fik jeg over
draget beretningerne, men det var fra 
første færd klart, at der skulde samles 
mange flere ind, og det var lige så klart, 
at det for en billøs, om end nok så flittig 
historiker vilde være et endeløst arbejde. 
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Lærerkollegiet på Skt. Knud november 1960. Jeg står (endnu med hår på hovedet) som 
nummer to fra højre i bageste række. (Privateje) 

Jeg foreslog derfor regionsledelsen, at de 
stillede et lån af bevillingen til rådighed 
for mig til indkøb af en bil, som jeg så 
skulde afdrage via kilometerpenge plus 
øvrige driftsudgifter. Således blev det, og 
således erhvervede vi i foråret 1961 vor 
første bil, en FordAnglia (den med den 
skrå bagrude), til en pris af 14.200 kr. Det 
var på det tidspunkt, da alle fik bil. Da 
jeg begyndte på Skt. Knud, havde kun 
rektor Dinesen og Hæstrup bil. Hæstrup 
parkerede ude på Engvej, og Dinesen i 
sin garage. To år senere var skolegården 
fyldt op af lærerbiler, så det var på høje 
tid, vi korn med i det pæne selskab. 

I de næste år brugte j eg ganske mange 
weekend' er og en god part af skole
ferierne på at køre landet tyndt for at 
besøge gamle modstandsfolk. Dertil korn, 
at jeg to gange op gennem 60'erne fik 
orlov fra skolen i perioden fra sommer
ferien til efterårsferien, idet bevillingen 
fra Frihedsfonden betalte en vikar. At det 

kunde lade sig gøre, skyldtes ikke mindst 
velvilje fra rektor Dinesens side. Jeg hav
de gode kontaktfolk til at hjælpe mig 
med at formidle henvendelser og så at 
sige sige god for mig, således Svend Aage 
Lyck i Aabenraa og havneingeniør Bach e 
i Esbjerg og frem for nogen anden Sven 
Hoffrnann, der var min løbende kontakt 
til regionsledelsen. Jeg fandt hurtigt ud 
af, at skulde der være fornuft i undersø
gelsen, var det ikke blot regionens histo
rie, jeg skulde grave i, for den tog først 
sin begyndelse i januar 1944, men jeg 
måtte have fat i alt illegalt arbejde i 
regionens område, og så korn vi tilbage 
til 1941 - og kommunisterne dukkede 
dermed op i billedet. 

Jeg brugte megen tid- og det var jo 
fritidsarbejde ved siden af skolen- på at 
køre landet tyndt, og der var endeløst 
langt til enden. Det kunde Sven Hoff
rnann også se, og han korn mig til hjælp, 
idet han foreslog, at vi skulde sende en 
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skrivelse rundt til alle de modstandsfolk, 
hvis adresser kunde graves op. Det gjorde 
vi i 1962. Ca. 900 henvendelser blev det 
til, og ca. 10o/o svarede. Nogle af svarene 
var selvfølgelig tynde, men andre gav bid. 
Atter andre stillede sig til rådighed for 
en samtale. Der var dem, der syntes, at 
de var så centrale og vigtige, at der måtte 
en personlig kontakt til, og så måtte jeg 
sædvanligvis rykke ud. I øvrigt gjorde jeg 
den erfaring, at det ikke nødvendigvis var 
samtalen, der var det vigtigste udbytte 
af en henvendelse, men derimod det sam
tidige materiale, jeg kunde få med hjem. 

Den regionsledelse, der var min »ar
bejdsgiver«, var alle Ringen-folk, og der 
var langt fra dem til kommunisterne. J eg 
husker en episode. Ved den årlige sam
menkomst på Skamlingsbanken blev der 
formuleret nogle mindeord om kampen 
og de faldne af en af de gamle modstands
folk. Et år blev jeg spurgt, om jeg kunde 
give en ide til, hvem man skulde opfor
dre næste gang, og i min naivitet fore-

Region 3 bliver sat på 
skrift under anvendelse 
af tofingersystemet. 
Kaffekoppen har fået 
lov til at komme med, 
mens askebægeret 
diskret er flyttet ud til 
siden. - Bogen udkom 
1973 med titlen 
Modstandsarbejde i 
nærbillede. Det illegale 
arbejde i Syd- og 
Sønderjylland under 
den tyske besættelse 
1940-45. (Privateje) 
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slog jeg, at man kunde tage en af de lo
kale kommunister. I Esbjerg var der nok 
af dem. Men nej, det var ikke nogen god 
ide, og der lød aldrig nogen kommuni
stiske mindeord på Skamlingsbanken. 

A propos kommunisterne. Jeg var på 
forhånd lidt spændt på, om de overho
vedet vilde tale med sådan en som mig, 
men det vilde de godt, ikke blot de, der 
på det tidspunkt var hoppet over til SF, 
men også de, der var forblevet i partiet. I 
efteråret 1963 besøgte jeg Ib Nørlund i 
partiets hovedkvarter i København. »]a, 
vi har jo hørt om Dem«, sagde han. »]a, 
der er jeg godt klar over«, kunde jeg svare. 
Ingen af de rigtigt røde lukkede op, før 
der var givet grønt lys af partiet. Det va
rede, indtil jeg i 1971 offentliggjorde min 
undersøgelse af jernbanesabotagen 
(hvorom senere). Så blev der skiftet over 
til rødt lys, og jeg måtte holde mig til 
SF'erne. Skaden var til at overse. Jeg var 
på det nærmeste færdig med mine un
dersøgelser. 
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Et stykke teknik, der virkelig var en 
hjælp i arbejdet, var kopimaskinen, der 
netop omkring 1960 kom ind i billedet 
som et praktisk arbejdsredskab. Før den 
tid havde man været henvist til at sidde 
på arkiverne og skrive af i hånden, hvil
ket var endeløst og besværligt. Sammen 
med en kollega på Skt. Knud, Leif Ras
mussen, der også arbejdede med besæt
telsesårene, købte jeg en brugt kopima
skine, der havde været orugt til demon
stration, i en af byens kontorforretninger. 
Den var af den type, hvor man først skul
de belyse og derpå bade. Men forudsæt
ningen var, at vi kunde få lov til at op
stalde den på Landsarkivet. Vi førte os 
frem for den daværende landsarkivar, 
Lindberg Nielsen, og forklarede om vid
underet. »Hvad gør De så med origina
lerne«, spurgte han. Vi var lige ved at 
svare, at dem smed vi væk, for hvad skul
de man med en dårlig original, når man 
havde en god kopi. Vi fik efter nogen 
tøven den ønskede tilladelse. 

Så oprandt den store lørdag, da vi ef
ter endt skoledag tog ind til arkivet med 
den nye maskine. Alt andet arbejde på 
arkivet gik i stå, mens ansatte og gæster 
samlede sig om os for at se os demon
strere vidunderet. Vi belyste, og vi ba
dede, og vi skilte de to papirer, der hav
de været i bad, fra hinanden. Tableau. Der 
var ikke skyggen af kopi at se. Vi gentog 
manøvren, men med samme resultat. 
»Pen og blæk, det ved man, hvad er«, 
sagde landsarkivaren og forsvandt ind til 
sig selv. Omsider lykkedes det for os i 
tredje forsøg. Vi havde i vor ukyndighed 
vendt papiret galt. Vor store triumf fik vi 
en måneds tid senere, da landsarkivaren 
spurgte os, om vi mon kunde lave en kopi 
for ham. Han skulde nok betale. Vist kun
de vi det - og det var uden beregning! 

Den kopimaskine havde vi i de føl
gende år utroligt megen gavn af, og jeg 
tør roligt sige, at det store kvalitative 
spring fremad, når det gælder arkivar
bejde, skete dengang omkring 1960, da 
Leif Rasmussen og jeg på Landsarkivet i 
Odense kunde lade pen og blæk være pen 
og blæk og i stedet kopiere os frem gen-

Aage Trommer 

nem de arkivalier, vi hjemlånte fra Rigs
arkivet og andre arkiver. 

Jeg begyndte mit arbejde med Region 
3 nogenlunde samtidigt med, at DNH 
(Udgiverselskabet for Danmarks nyeste 
Historie) satte en systematisk undersø
gelse af besættelsestiden i gang og til den 
ende ansatte en række unge historikere 
med Hæstrup og rigsarkivar J o han Hvidt
felt som tilsynshavende. Jeg var ikke an
sat ved DNH, finansieret som jeg var af 
mig selv og Frihedsfonden, men jeg fik 
en associeringsordning, således at jeg 
kunde få adgang til de for alle andre dø
delige lukkede statslige arkiver. Hæstrup 
afholdt en række seminarer dels på 
DNH's kontor i København, dels hjem
me hos sig selv i Skt. Klemens for de unge 
historikere plus mig, hvor vi på skift skul
de lægge frem, hvad vi arbejdede med, 
og hvad vi var nået frem til. Det var nog
le fantastisk gode aftener, og det skabte 
et netværk (som det hedder nu om dage) 
mellem os, der har holdt i årevis. Lad mig 
fremhæve det samarbejde, der gennem 
årene har været mellem mig og Hans 
Kirchhoff og Henrik S. Nissen i Køben
havn og Henning Poulsen i Aarhus. 

Censur har jeg ikke været udsat for -
og dog. I 1964 blev jeg anmodet om at 
skrive en artikel om modstandsbevægel
sen i Aabenraa til Sønderjyske Årbøger. 
Den skulde som særtryk lægges ud på 
værelserne i det nyopførte 4. Maj-kolle
gium i byen til opbyggelse for kollegia
nerne. Jeg kom her for skade at skrive: 
»Det illegale arbejde i Nordslesvig blev 
udført af mennesker, der ikke sad place
ret i det gamle nationale apparat, og som 
for en stor del slet ikke var sønderjyder, 
men tilflyttede »kongerigske«. Det skul
de jeg aldrig have gjort. En dag, efter at 
manuskriptet var afleveret, ringede det 
på døren på Nyborgvej. Udenfor stod en 
af vort lands fremtrædende historikere 
(lad hans navn være skjult, han er for
længst død), og dybt beæret bød jeg ham 
indenfor. Jo, han vilde blot på vej fra den 
store by i øst vestover kikke indenfor for 
at bede mig meget alvorligt overveje, om 
det der med de kongerigske nu også 
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Odense l. Kreds af Frivilligt Drenge Forbund stillet op til fotografering, da kredsen i 1965 
fyldte 60 år. (Aage Trommer som nr. 4 fra højre i bagerste række. Privateje) 

burde stå der, om jeg ikke lige burde over
veje det endnu en gang. Det var bare det, 
han vilde lægge mig på sinde. Min be
ærethed blev til forargelse, og jeg blev en 
illusion fattigere. Jeg ændrede intet. 

Jeg havde en lignende oplevelse ca. 15 
år senere. Jeg havde sagt ja til at give et 
bidrag til Kolding bys historie i det 20. 
Århundrede - selvfølgelig om mod
standsbevægelsen. Den havde jeg på det 
tidspunkt tidligere skrevet om, men vilde 
godt supplere med yderligere materiale, 
bl.a. om strejkerne i byen eller optakt til 
strejker i 1943-44. Jeg vilde godt se, hvad 
der måtte stå i den socialdemokratiske 
Fællesorganisations forhandlingsproto
koL Det kunde også godt lade sig gøre, 
hvis man måtte censurere, hvad jeg skrev. 
J eg renoncerede på at gøre brug af pro
tokollen. 

Mit liv i FDF 

Det var ikke Region 3 alt sammen. Der 
var også FDF. Jeg havde været medlem af 
Glostrup FDF lige fra kredsens oprettelse 
i 1946 som stor dreng og som fører. Til 
oplysning for dem, der ikke ved bedre: 
En kreds svarer i FDF til, hvad der hos 
spejderne er en trop og en flok, og dren
gene er delt i klasser, en for hver årgang. 
Sådan var det i hvert fald dengang. Og 
tag ikke fejl. FDF er absolut ikke det sam
me som spejderkorpsene. Vi vil nødigt 
have, at man tager fejl. Og det samme 
vil de andre nok også. Jeg havde været 
klasseleder for piltene (de 10-12-årige) og 
for seniorerne (fra 15 til 18 år). At være 
klassefører betød at holde møde hver uge. 
Pjækkede føreren, gik klassen rabundus. 

En kreds' succes afhænger af fører
kvaliteten. Så enkelt var det og er det. Jeg 
er helt sikker på, at hvad jeg kan og ved 
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om pædagogik, har jeg lært i FDF. Sagen 
er jo den, at der på mødet skal foregå det, 
som føreren vil have, at der skal ske, og 
hvilken rask dreng kan nære sig for at 
lave lidt »skæg«, hvis han kan slippe af 
sted med det? Vi havde en øvelsesplan 
at følge. Men det skal ske på en sådan 
måde, at drengene også kommer igen 
næste gang- helt frivilligt. Der er jo in
gen, der kan tvinge dem. De er der kun 
så længe, der er »noget ved det«, og de 
andre kammerater også synes det og 
kommer. Jeg havde den sædvane, at når 
en ny dreng havde været til møde tre 
gange, tog jeg ud til hans forældre for at 
præsentere mig og for at se, hvor og hvor
dan han boede. Jeg vil gerne hilse på 
Dem, sagde jeg til faderen og/eller mo
deren, og jeg går ud fra, at De også er 
interesseret i, hvem jeg er. Det fandt de 
hurtigt ud af, at de var, hvis de ellers over
hovedet havde skænket det en tanke i 
forvejen. Hvis drengen havde været fra
værende tre gange, rykkede jeg også ud, 
og i rundt regnet halvdelen af tilfældene 
kunde drengen trækkes ind igen. 

Jeg havde regnet med at finde en god 
kreds i Odense, når vi havde fundet os 
nogenlunde til rette i den nye by, men 
såd·an gik det ikke. Der gik kun godt fjor
ten dage, da det en aften ringede på dø
ren. Udenfor stod to pæne herrer, der 
præsenterede sig som pastor Andreas 
Maarbjerg og faktor Tage Kristensen fra 
Odense l. Kreds. Det var formanden og 
orkesterlederen i kredsen. De havde er
faret, at jeg var kommet til byen. Således 
gik det til, at jeg kom med i l. Kreds, der 
dækkede Skt. Knuds sogn. Jeg sagde til 
dem, at jeg ikke kunde blive aktiv lige 
med det samme. Dertil havde jeg for 
mange lektier at læse! Men fra l. septem
ber 1960 var jeg med, og ligesom i Glo
strup var det piltene og seniorerne, jeg 
havde med at gøre. 

Livet i en FDF-kreds er mangfoldigt, og 
det var det også i l. kreds med møder, 
ture, basar, fødselsdags- og andre fester 
og lejre med sommerlejren som det år
lige højdepunkt. I 1963lavede vi senior
lejr sammen med min gamle kreds i Glo-
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strup til Skotland og i 1965 sammen med 
Brøndbyvesters og Bjerringbros seniorer 
til Schweiz. Det var i øvrigt kun i FDF, vi 
i de første år mødte rigtige fynboer. Jeg 
tror, at samtlige lærere på Skt. Knud kom 
udenøs fra, og det samme gjaldt med en 
enkelt undtagelse eller to de historikere, 
der blev ansat på universitetet, da det 
blev oprettet. 

Det var en god kreds, men den havde 
et problem. Jeg nævnte ovenfor, at suc
ces'en afhænger af førerkvaliteten, og det 
er der ikke to meninger om. Men den 
afhænger også af befolkningsunderlaget, 
og her var det l. Kreds' problem, at den 
dækkede et område af Odense, hvor der 
boede stadig færre mennesker, og hvor 
de, der boede der, for en stor dels ved
kommende var i sølvbryllupsalderen, 
nemlig Skt. Knuds sogn. Der var kort sagt 
for få drenge at rekruttere. I 1964 (må 
det vist have været) slog vi os sammen 
med 6. Kreds, der dækkede Vor Frue sogn 
og havde præcis det samme problem, og 
møderne blev flyttet fra KFUM's bygning 
(der lå, hvor der nu er et stort og grimt 
telefonhus) til en barak på en grund på 
Østerbro, som 6. Kreds havde i langtids
leje fra kommunen. Det var bare ikke 
nogen ideel løsning, for huset lå midt i 
et industrikvarter langt fra de steder, hvor 
der boede drenge. Derpå prøvede vi at 
flytte møderne for de små drenge andre 
steder hen, og det gav bedre bonus. 
Blandt andet fik vi en »filial« i Thomas 
Kingos sogn (Hunderupkvarteret), hvor 
der ikke tidligere havde været en FDF
kreds. (Det bedre og det bedste borger
skabs børn er alle dage blevet gule dren
gespejdere eller blå pigespejdere, som det 
hed dengang). Jeg var også med til at ind
føre fællesarbejde, hvilket vil sige, at vi 
også tog piger ind. Mens l. Kreds siden
hen måtte lukkes netop på grund af man
gel på børn, blev filialen i Thomas Kingo 
en selvstændig kreds og lever i bedste 
velgående. 

J eg holdt op som fører i l. Kreds i 1968. 
Dels skyldtes det, at jeg mente at burde 
holde inde med det direkte arbejde med 
drengene, mens legen endnu var god, 
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Her docerer jeg al min viden om runestene i Jelling under en ekskursion til det jyske. 
(Privateje) 

dels var vi flyttet til Skt. Klemens. Jeg blev 
derpå opfordret til at træde ind i distrikts
staben for Odense Distrikt og ledede nog
le år lederskolen, der blev afholdt hvert 
år i august. Vi fik i staben den ide at tage 
på kredsbesøg for at analysere kredsene . 
Jeg ved ikke, hvor populære vi blev på 
det, når vi indimellem afdækkede en og 
anden svaghed. I hvert fald skete der det, 
at da vi på et kredsførermøde i 1974 satte 
vor stilling ind på et spørgsmål om drif
ten af distriktets to sommerlejre (Høj
bjerg og Fønsborg), blev vi taget på or
det. Top! Og ud med os. 

Det kom der imidlertid en patrulje ud 
af. Den detroniserede stab fandt ud af, at 
den da lige skulde mødes endnu en gang, 
for at vi kunde sige pænt farvel til hin
anden. Det gjorde vi så, men fandt ud 
af, at vi vilde blive med at mødes. Vi 
gjorde Palle Hildebrandt, der havde væ
ret distriktsleder, til patruljefører. Efter 
hans alt for tidlige død blev det Arne Ib-

sen, og da han døde, Frede Madsen. Vi 
mødes fire-fem gange om året på skift hos 
hinanden- ikke for at dyrke gamle min
der, men for at drøfte et eller andet emne, 
der optager den, der skal sørge for afte
nens program, og bagefter er der middag 
med, hvad dertil hører. Det er en rigtig 
mandeklub. Normalt er det kun os gamle 
drenge, der har adgang til patrulj emøder
ne, men en gang imellem er damerne 
også med. Det har vi nu gjort i mere end 
25 år, og det bliver vi ved med. Og på 
den vis er jeg stadig FDF'er. Det har jeg 
aldrig fortrudt. 

jeg flytter over på universitetet 

I 1966 fik Odense sit universitet. Jeg hav
de indtil da aldrig tænkt på at gøre uni
versitetskarriere. Da jeg i 1957 blev fær
dig fra Frue Plads, var jeg helt sikker på, 
at jeg vilde ud i skolen og tjene penge 
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efter at have gået i otte år og suget på 
labben. (Det med at tjene penge var det 
nu så som så med. Min første måneds
løn som timelærer, hvilket var min for
melle status, var faktisk mindre end min 
løn som løjtnant af reserven, hvad jeg 
var en god del forarget over). Men da der 
kom universitet i vor by, fik jeg blod på 
tanden. Jeg besøgte den nye professor i 
historie, Erling Ladewig Petersen, som jeg 
kendte fra Frue Plads. Han var en årgang 
ældre end jeg. Formålet med besøget var 
ganske enkelt: Har du en stilling til mig? 
Og det havde han. Jeg kunde blive ama
nuensis fra næste sommer. 

Da begik jeg et af mit livs dumheder. 
Jeg havde just fået bevilget en tredie 
orlovsperiode fra skolen i efteråret 1967, 
og den skulde jeg have overstået først for 
at få gang i skriveriet med Region 3. Ja
men, så kan du blive undervisningsassi
stent så længe, sagde Ladewig, og det blev 
så aftalen. Jeg kunde lige så godt være 
sprunget helt i stedet for halvt over med 
det samme, for omfanget af undervisnin
gen for slet ikke at tale om forberedelsen 
dertil var præcis det samme, hvad enten 
jeg hed undervisningsassistent eller ama
nuensis, og Region 3 lå temmelig meget 
brak, ikke mindst i foråret 1968, hvor der 
foruden universitetet og Region 3 også 
var Skt. Knud at tage vare på - og FDF. 

Men i sommeren 1968 sprang jeg over 
fra at være adjunkt på Skt. Knud til at 
blive amanuensis ved det lille nye uni
versitet, der holdt til i en fløj af Odense 
Teknikum, indtil det rykkede ud i nogle 
midlertidige elementbygninger, i almin
delig sprogbrug kaldet barakkerne. Mid
lertidigheden kan være ret langvarig. De 
står stadig, og de forbliver stående. 

Historie var en lille sektion, som det 
hed, før det blev ændret til institut. Vi 
var kun tre, Ladewig, Søren Mørch og 
min ringhed. De to første var ansat i hi
storie slet og ret. Jeg blev efter eget øn
ske ansat i samtidshistorie. Det hindrede 
imidlertid ikke, at jeg i et semester un
derviste i middelalderlatinske tekster og 
i et andet i Sveriges historie fra 1866 til 
1914. Hæstrup fungerede som ekstern 
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lektor og docerede besættelsestiden. Hur
tigt blev vi imidlertid flere. Først kom 
Tage Kaarsted i 1969 og året efter Aase 
Bay, der døde alt for tidligt ved en trafik
ulykke og blev efterfulgt i 1972 af Signe 
!sager. I 1970 kom Hans Chr. Johansen, 
Tore Nyberg og Finn Stendal, i 1971 Knud 
J. V. Jespersen (den første af egen produk
tion) og Finn Erik Steffensen, i 1974 Kay 
Lundgreen-Nielsen. Vi fik også samfunds
fagsfolk ind i instituttet. Den første var 
Henning Bregnsbo, der efter nogle år flyt
tede til København, den næste Jørn Hen
rik Petersen og derefter en hel skok. Sam
fundsfag voksede som en anden gøge
unge. Det var ikke sådan, at historie blev 
skubbet ud af reden. Samfundsfag fik sin 
egen rede, blev et institut for sig selv, si
den et helt fakultet. 

De første års udbygning blev afsluttet 
med ansættelsen af Per Boje i 1975, og 
dermed var det slut i de første mange år. 
Det var, hvad man kunde kalde et godt 
lille institut. I efteråret 1969 blev vi af 
Magisterforeningen udtaget til at strejke. 
Vi blev derfor forment adgang til vore 
kontorer, men mødtes hver uge på Uni
versitetsbiblioteket i Islandsgade til strej
kemøde for at blive orienteret om situa
tionen. Det egentlige formål var nu nok 
snarere at konstatere, at vi alle var til ste
de, og at der ikke var nogen strejkebry
dere iblandt os. Strejken gav mig lidt bed
re tid til Region 3. 

Jernbanesabotagen 

Da jeg havde arbejdet med Region 3 et 
godt stykke tid, spurgte Hæstrup, om jeg 
ikke snart skulde til at skrive, men nej, 
jeg syntes ikke, at jeg havde fået samlet 
tilstrækkeligt med materiale sammen. 
Der var endnu både denne og hin og en 
helt tredje, jeg skulde have en beretning 
fra. Men da jeg omsider satte mig til skri
vemaskinen efter at være gået rundt om 
den, jeg ved ikke hvor mange gange, 
måtte jeg sande, at han havde ret. Da jeg 
gik i gang med selve fremstillingen, blev 
jeg klar over, hvad jeg vidste, og hvad 
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Det er lige (ør forsvaret af disputatsen Jernbanesabotagen i Danmark under Den Anden 
Verdenskrig (1971).- På fløjene ses de to opponenter, professorerne Tage Kaarsted (til 
venstre) og forgen Weibull fra Aarhus Universitet (til højre). I midten ses den stakkels 
præses og dekanen, professor Algot Sørensen, der ledede handlingen. (Foto: Arne Bloch) 

jeg ikke vidste, og den fortsatte indsam
ling af materiale kunde foregå langt bed
re målrettet. Det første produkt bortset 
fra den førnævnte Aabenraa-historie var 
en undersøgelse af strejken i Esbjerg i 
august 1943. Jeg havde allerede på det 
tidspunkt et nært samarbejde med Hans 
Kirchhoff, der var i fuldt gang med sin 
undersøgelse af, hvad han døbte »Au
gustoprøret«, og vi blev enige om, da 
Esbjerg jo lå inden for »mit« område, at 
den kunde jeg tage mig specielt af. Un
dersøgelsen blev i 1966 offentliggjort 
over nogle og firs sider i »Historie« og 
kom også som særtryk, der især blev solgt 
i Esbjerg og vist der vakte en vis opsigt. 

Både før og efter »Esbjerg-strejken« 
skrev jeg på Region 3 og var nået et godt 
stykke ind i 1944, da jeg lod mig lede på 
afveje. En god del af den sabotage, der 
blev foretaget i regionen, var rettet mod 

jernbanerne, og jeg fik derfor den ide at 
henvende mig til Generaldirektoratet for 
DSB på Sølvtorvet i København for at 
høre, om de havde materiale liggende. 
Derved kunde jeg måske få en oversigt 
over samtlige jernbanesabotager i regio
nen. Jeg fik foretræde for personaleche
fen, under hvem arkivet hørte. Nej, han 
troede bestemt ikke, at DSB lå inde med 
noget, jeg kunde bruge, men han til
kaldte dog den mand, der stod for arki
vet. Jo vist havde de materiale, så jeg fik 
lov til at installere mig med den førom
talte kopimaskine i arkivet og kopierede 
tjenestetelegrammer om »linieafbrydel
ser« og »genoptagelse af trafikken« samt 
den endelige indberetning om hvert en
kelt tilfælde. 

Glad drog jeg hjem og skrev videre, 
men m er vil have m er. J eg kunde takket 
være mit øvrige materiale så nogenlunde 
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konstatere, hvem der havde foretaget 
sabotagen, men derudover stillede jeg 
mig selv det ulyksalige spørgsmål, hvil
ken effekt den mon havde. Jeg blev også 
hurtigt klar over, at hvis det skulde kun
ne besvares, måtte jeg have fat i hele Jyl
land, og når jeg nu var i gang, kunde jeg 
lige så godt tage resten af landet med. 
Jeg var på forhånd klar over, at de fleste 
sabotageaktioner havde fundet sted i]yl
land. Afsted igen til Sølvtorvet med ko
pimaskinen i bagagerummet, og dermed 
havde jeg alle aktionerne i hus. Men det 
næste problem var den tyske trafik, og 
herom havde Sølvtorvet intet materiale. 

Jeg henvendte mig da til det forhen
værende 2. Distrikt i Aarhus, og her var 
der bid. I et lille hus, der havde en fortid 
som retirade, lå de tyske køreplaner for 
og/eller oversigter over forløbet af de ty
ske bevægelser. Hvad en bevægelse er, har 
jeg beskrevet andetsteds og skal ikke 
bruge plads til her. Køreplanerne blev lagt 
af DSB i Aarhus, og på de fleste af dem 
var der påført i hånden, hvor stor forsin
kelse de havde i afgangen og i ankom
sten til grænsen, hvis ikke der stod et »f«, 
hvilket jeg udlagde som »rettidig«. Jeg 
kunde kort sagt drage hjem og konfron
tere den tyske trafik med sabotagen. J eg 
lavede køreplangrafer som en anden 
DSB-køreplanlægger for hver eneste be
vægelse og indføjede sabotagerne på den 
rette plads i graferne, og mine to typer 
materiale passede som hånd i handske. 
Når der var forsinkelser, var der også sa
botager. Når der ikke var forsinkelser, var 
der heller ingen sabotager. Og så var der 
altså også en hel del sabotager, når der 
ikke var nogen relevant tysk trafik. 

Det fik jeg megen tid til at gå med i 
1968-69. Og da jeg var færdig med ana
lysen af materialet, gik jeg i gang med at 
skrive, og ud af anstrengelserne kom et 
manuskript, som jeg indleverede til det 
humanistiske fakultet i Odense til forsvar 
for den filosofiske doktorgrad. Derefter 
vendte jeg tilbage til Region 3, mens be
dømmelsesudvalget (Kaarsted, Hæstrup 
og Jørgen Weibull fra Aarhus Universi
tet) arbejdede, hvilket er noget, der ta-

Aage Trommer 

ger sin tid. Jeg begyndte forfra, således 
forstået, at de første kapitler, der var ble
vet meget omfangsrige, blev skrevet om 
og forkortet. Bogen vilde blive tyk nok 
endda. Omsider gjorde bedømmelsesud
valget sig færdig, afhandlingen blev an
taget, og manuskriptet blev til bog og 
udkom i sommeren 1971. 

Så brød Helvede løs. Mine resultater 
vakte forsigtigt udtrykt en gevaldig op
sigt, en mængde avisomtale og en masse 
forargelse. En journalist fra Jyllands-Po
sten ringede op og spurgte fuld af for
håbning, om jeg havde været genstand 
for trusler, og var tydeligt skuffet, da jeg 
måtte svare nej. Da afhandlingen i slut
ningen af oktober blev forsvaret, var der 
ud over de to officielle opponenter (Kaar
sted og Weibull) en stribe uofficielle, der 
alle på en nær gjorde deres allerbedste 
for at nedgøre den. Weibull havde bl.a. 
den indvending, at når togene i en be
vægelse kun kørte med en fart af 40 km. 
i timen, skyldtes det, at man derved vilde 
forebygge forsinkelser. Det havde de 
imidlertid som de godstog, de var, gjort 
lige siden den 9. april som alle andre 
godstog, hvilket jeg gjorde opmærksom 
på i en replik, der står at læse godt begra
vet i hans tidsskrift Scandia. Eftermidda
gen blev noget af et rabalderforsvar. En 
af de uofficielle fik endda frataget ordet 
af dekanen, der ledede handlingen, og 
det er vist aldrig sket hverken før eller 
siden. Jeg gad vide, om jeg ikke også har 
Danmarksrekord i tilhørerskare. Det fore
gik i Teknikums festsal, der kunde rumme 
8-900 mennesker, og der var fyldt op til 
sidste plads. 

J eg var egentlig før alt dette meget naiv. 
Jeg troede på forhånd, at når jeg frem
lagde et eksakt materiale, der førte frem 
til de og de resultater, vilde man tage re
sultaterne til efterretning i erkendelse af, 
at hvad man hidtil havde troet om jern
banesabotagens krigsmæssige betydning, 
altså desværre hermed viste sig ikke at 
holde stik. Men nej. På Frihedsmuseet 
arrangerede de kort efter et foredrag, selv
følgelig ikke af mig, men af en århusiansk 
jernbanesabotør, der skulde påvise sabo-
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Rektorskifte på Odense 
Universitet 1974. Den 
afgående rektor, Franz 
Bierring (til venstre), 
har just overrakt 
rektorkæden, der i 
øvrigt kun kom i brug 
en gang om året, 
nemlig til årsfesten. 
(Foto: Arne Bloch) 

tagens farlighed, vigtighed og betydning. 
Han kom for skade at fortælle, at det var 
meget lettere at sabotere, når der ikke var 
tyske vagter på banelegemet. J eg følte 
mig foranlediget til at bede om ordet og 
sige, at når der ikke var tysk bevogtning 
på banen, var der heller ingen tyske be
vægelser og derfor heller ingen grund til 
at sabotere. Jeg vil ikke just påstå, at jeg 
havde tilhørerne i min hule hånd. Den 
troede de tydeligvis ikke på. Når jeg i den 
kommende tid henvendte mig til gamle 
kommunister om deres illegale arbejde, 
vilde de, der stadig var medlem af par
tiet, ikke tale med mig. Der var blevet 
lukket i fra Dronningens Tværgade. Jeg 
er oven på alle disse oplevelser ikke naiv 
mere, i hvert fald ikke så naiv som før. 

Da røret efterhånden havde lagt sig, 
kunde jeg endnu en gang vende tilbage 
til Region 3 og gøre denne bog, som 
egentlig var hovedsagen, færdig. Det var 
også på tide. Der var efterhånden gået 
elleve år, siden jeg sagde ja til at skrive 
en lille bog om Region 3. Den endte med 
at blive på 500 sider, og så blev der på 
forlagets foranledning endda anvendt 
mindre skrifttype end oprindeligt plan
lagt. Det lykkedes med alle gode kræf
ters hjælp at få det første færdige eksem-
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plar færdig til den S. maj 1973. Jeg var 
hvert år på denne dato blevet inviteret 
med til højtidelighed på Skamlingsban
ken ved regionens mindesmærke over de 
faldne med efterfølgende frokost, og det 
vilde være passende at overrække regio
nen den bog, de havde bestilt tilbage i 
1960, netop ved denne lejlighed. Hvil
ket jeg gjorde med nogle pæne ord, 
hvorpå en modstandsmand fra Aarøsund 
rejste sig op. Han kunde godt med det 
samme sige, at regionen havde brug for 
en anden og bedre bog end den, jeg hav
de strikket sammen. Uanset denne dorn 
betragter jeg »Modstandsarbejde i nær
billede« som mit hovedværk. Jeg har i 
øvrigt ikke været til mindehøjtidelighed 
siden. Det har sin pris ikke at levere det 
bestillingsarbejde, der ønskes. 

- og så blev jeg rektor 

Året efter blev jeg rektor. Ved styrelseslo
ven af 1970 blev det gamle professorvæl
de afskaffet, studenterne fik 33o/o af plad
serne i konsistorium og fakultetsrådene, 
mens lærerne- såvel professorer som lek
torer - fik 6 7o/o. Det var i sandhed nye 
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tider. Jeg blev valgt ind i det humanisti
ske fakultetsråd af mine kolleger i histo
rie og sad der i fire år. Dekanen blev valgt 
af fakultetsrådet for de samme fire år, 
men ikke desto mindre nåede vi at have 
fire dekaner, hvilket siger noget om tur
bulensen. Flertallet var klart venstresnoet 
eller vilde ikke markere sig, og så var vi 
tre lærere, der konstant stemte imod el
ler afgav dissens. Det kunde godt være 
lidt træls. Da de tre første dekaner var 
slidt op, blev jeg opfordret til at lade mig 
vælge til dekan. Jeg tænkte, at jeg vel 
kunde gøre det lige så godt som de tre 
første, og derudover var der kun et års 
tid tilbage af valgperioden. Således blev 
jeg nummer fire i 1973 og fik dermed 
også sæde i konsistorium. 

1970-loven blev revideret i 1973. Nu 
fik også TAP'erne sæde i de styrende or
ganer med 25%, mens studenternes an
del blev reduceret til 25% og lærernes til 
SO%. Den anden nyhed var, at ikke blot 
professorer, men også lektorer kunde 
vælges til rektor og prorektor. Valgfor
samlingen til disse to poster var medlem
merne af konsistorium og fakultetsråd
ene, for Odenses vedkommende ialt 72 
vælgere, om jeg husker ret. Og så blev 
der valg i foråret 19 7 4. Den siddende rek
tor, ana~omen Franz Bierring blev opfor
dret til at genopstille, men vilde ikke. 
Men der var en anden, der godt vilde 
stille op, nemlig min gode kollega Hans 
Bekker-Nielsen fra Nordisk Institut. Geg 
erindrer ikke, om han stadig var lektor, 
men han blev professor engang i løbet 
af året). Han havde samtlige 18 studenter
stemmer bag sig, hvilket i studenterop
rørets dage kun kunde kalde på alle gode 
anstrengelser for at finde en modkandi
dat, der kunde slå studenternes kandidat 
ud. Der blev diskuteret, og der blev for
handlet på tværs af fakulteterne, og et 
par dage før opstillingsfristens udløb 
kunde jeg komme hjem og fortælle min 
kone, at det nu var blevet den og den, 
der skulde være rektorkandidat. Men 
næste dag meddelte vedkommende, at 
det vilde han ikke alligevel, og så var det 
med at begynde forfra. Det hastede, for 
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nu var det sidste dag, inden fristen ud
løb. Der foregik en række forhandlinger 
på mit kontor, og da jeg kunde mærke, 
at man i naturvidenskab af en eller an
den mærkelig grund syntes at være mig 
venligt stemt, tænkte jeg ved mig selv: 
»Så er det nu eller aldrig«, og sagde: »]eg 
tror, strømpilen peger mod mig«. Såle
des gik det til, at jeg blev modkandidat. 
Om aftenen gik min kone og jeg ud at 
spise og blev enige om, at når jeg havde 
tabt, vilde vi igen gå ud at spise. 

Det var spændende. Mit udgangspunkt 
var minus 18, hvilket vilde sige, at jeg 
skulde have mindst to trediedele af læ
rer- og TAP-stemmerne. Jeg sad ikke i det 
nye fakultetsråd og havde derfor ikke selv 
valgret. Under valget sad jeg på mit kon
tor og røg cigaretter, indtil konsistoriums 
sekretær kom og fortalte, at det var mig, 
der havde vundet med 35 mod 32 stem
mer. Dermed blev Ben t] ør gensen fra R U C, 
der blev valgt i de samme dage, og jeg 
landets første ikke-professorale rektorer. 

Det var lige så spændende, da jeg i 
1977 stillede op til genvalg. Denne gang 
var medicineren, professor Bent Harvald, 
modkandidat. Mit udgangspunkt var 
denne gang kun minus 16, idet to mo
derate studenter støttede mig. Men det 
vilde muligvis kun forslå som en skræd
der på det varme sted, for vilde Harvald 
få sine kollegers stemmer? Dem fik han 
øjensynligt ikke, for jeg sejrede med to 
stemmers forspring. Det var lige til at få 
åndenød af. 

Alle gode gange tre. I 1980 stillede jeg 
op til endnu et valg og havde også den
ne gang en modkandidat, nemlig lektor 
E. Krogh Andersen fra naturvidenskab. 
Jeg vandt med et mageligt flertal (og 
muligvis derfor har jeg glemt stemmetal
lene), måske et tegn på, at tiderne var ved 
at mildnes, men noget rigtigt godt for
hold til studenterrådets repræsentanter 
fik jeg aldrig eller - måske rettere - de 
ikke til mig. J eg sagde efter valget til min 
sekretær, at hun skulde minde mig om, 
hvis jeg ellers skulde glemme det, at dette 
var min sidste periode. Skulde jeg nå at 
komme tilbage til mit institut og blive 
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Årsfest på Odense 
Universitet 1977 med 
deltagelse af regentpar
ret. Sådan! Bag mig 
kan netop skimtes 
prorektor Annelise 
Bach. Hun var en 
meget loyal prorektor, 
der i særdeleshed tog 
sig af alt, hvad det 
store byggeri angik. 
(Foto: Arne Bloch) 

»rigtig« historiker igen, vilde det i 1983 
være på høje tid. Jeg skal tilføje, at mit 
forhold til mine modkandidater forblev 
det bedste. Vi kom fortsat glimrende ud 
af det med hinanden. 

Det rektorale liv. 
Koben, SVUF og andet 

J eg skal ikke her komme med nogen 
detailleret redegørelse for de mange store 
og små universitetspolitiske sager og pro
blemer, der fyldte min tilværelse i de små 
ni år, jeg sad på stolen. Dem kan man 
læse om i den udmærkede redegørelse, 
som mine kolleger, Knud J. V. Jespersen 
og Per Boje, har givet i jubilæumsbogen 
fra 1991, »Frugten vokser frem«. Derimod 
vil jeg fremdrage nogle ting, der nu bag
efter står i min erindring. 

Jeg tror ikke, at det gode odenseanske 
borgerskab helt fattede, hvilken fløj det 
var, der havde vundet rektorvalget. Vi var 
i manges opfattelse lige røde allesammen. 
J eg blev ret kort efter valget inviteret af 
Handelsstandsforeningen (tror jeg, det 
var) og stillet op på en ølkasse for at svare 
for og forsvare min institution. Det var 
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tydeligt, at deltagerne var alt andet end 
trygge ved dette sted, der nu oven i kø
bet havde valgt en, der ikke var profes
sor, til rektor. Hvad skulde det dog ikke 
ende med? Det var først »kobensaffæ
ren«, som jeg kommer til om lidt, der fik 
brikkerne til at falde på plads. Derudover 
havde det en absolut gavnlig virkning for 
vort forhold til byen og dens borgere, at 
vi to gange i min tid lavede »Åbent hus« 
lørdag-søndag, hvor samtlige institutter 
var mobiliseret til at demonstrere, hvad 
de foretog sig, og forklare, hvor godt og 
gavnligt det var. Vi fik hver gang flere 
tusinde besøgende, så succes'en var 
hjemme. 

Den mest dramatiske begivenhed, jeg 
oplevede, var uden sammenligning be
sættelsen af administrationens barak og 
dermed mit kontor i 1977. Min kone og 
jeg kom hjem søndag aften med sidste 
fly fra Kastrup. Jeg havde været til rektor
konference i Edinburgh, og min kone var 
taget med - på egen regning, forstås. Vi 
var dødtrætte, men da vi trådte ind ad 
døren, lå der en kuvert: Universitetet var 
blevet besat af studenterne! Inden der var 
gået en halv time, sad prorektor Anne
lise Bach og direktør Bent Fich hos os. 
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Besættelsen var sket om fredagen. De 
havde forberedt en »befrielse« ved at 
træffe aftale med politiet, men den afgø
rende beslutning, hvorvidt vi skulde be
fri os eller ej, var min. Jeg var ikke i no
gen tvivl. Vi skulde befris snarest muligt, 
og snarest muligt var tidligt næste mor
gen kl. 6,30. 

Hvor træt jeg end var, blev den nat den 
eneste i min rektortid, hvor jeg ikke kun
de falde i søvn. Alle mulige og umulige 
scenarier gik gennem hovedet på mig. 
Hvis de gør sådan, så gør du sådan, og 
hvis de gør noget andet, så gør du sådan 
og sådan. Der blev overhovedet ikke brug 
for vækkeuret! Næste morgen mødtes de 
»Sammensvorne« og på slaget halv syv 
tiltvang vi os adgang til barakken. Vi 
måtte først vække den vagt, der lå og sov 
sødeligt ved indgangen. Han vilde ikke 
lukke op, og så måtte en af universitets
betjentene frem med sit medbragte ko
ben, og vi kom ind. Alle besætterne sov 
sødeligt. De første forlod søvndrukne 
barakken frivilligt, men resten måtte af 
politiet bæres ud, da de var kommet lidt 
til sig selv og havde fattet, at de skulde 
opføre sig som rigtige besættere. 

Da der var gået en god halv time eller 
så, uden at vi så mere til besætterne, kørte 
politiet atter bort. Jeg blev på stedet, ikke 
blot til personalet ankom, men hele re
sten af dagen, men intet skete. Den føl
gende nat sov jeg som en sten. 

Nogle få dage senere skulde konsisto
rium holde ordinært møde, og jeg tænkte 
da, at nu havde besætterne alle tiders 
chance for at lave en »happening« og 
spærre os inde, hvis ellers der var krudt i 
dem. Vi arrangerede det da sådan, at en 
af vore betjente sad i et tilstødende lo
kale. Han skulde på et givet bankesignal 
alarmere politiet, der kørte mandstærkt 
rundt på de omkringliggende villaveje. 
Men intet skete, og da vi holdt pause i 
mødet, afblæste jeg sikkerhedsforanstalt
ningerne. Man kan af alt dette lære, at 
besættelser skal finde sted om mandagen 
og ikke om fredagen, for i weekend' en 
ligger universitetet dødt hen, og besæt
terne keder sig ihjel. Man kan også lære, 
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at angreb og modangreb skal finde sted 
tidligt om morgenen, når »fjenden « lig
ger i sin søde søvn. Det havde besætterne 
gjort om fredagen, og det gjorde jeg om 
mandagen. 

Kort efter holdt vi årsfest. Jeg blev for
inden spurgt, om jeg vilde medvirke i en 
lille happening, som studenterne vilde 
lave, og jeg sagde o.k. Det var overræk
kelsen af det forgyldte koben. Da det skul
de overrækkes, blev jeg stående på min 
plads, så studenten måtte væk fra mikro
fonen og hen til mig. Man skal aldrig løbe 
nogen unødvendig risiko. 

A propos årsfester. Jeg lagde stor vægt 
på, at selve festen kun skulde vare 90 
minutter. En halv time til festforelæseren, 
tyve minutter til min beretning, ti mi
nutter til studenternes repræsentant, den 
resterende tid til doktorpromotioner og 
musik før og efter. Den tale, jeg skulde 
holde, var hvert år min store hovedpine. 
Jeg skrev den selv, hvilket tog mig en uge. 
Det gjaldt jo om at give udtryk for uni
versitetets officielle holdning samtidig 
med, at jeg personligt kunde stå inde for, 
hvad jeg sagde. Det kunde undertiden 
være en smule vanskeligt at finde den 
rette mellemproportional. Jeg lagde også 
vægt på, at vi fik royal tilstedeværelse, 
og husker jeg rigtigt, fik vi det hver ene
ste gang, enten Dronningen selv eller 
dronning Ingrid, en enkelt gang prins 
Henrik alene. Når dronningen selv hav
de været til stede, gik jeg derfor bagefter 
i takkeaudiens. Uden takkeaudiens ingen 
royal tilstedeværelse. 

Efter selve festen holdt vi middag for 
repræsentanterne for ministeriet og fest
forelæseren, som (med undtagelse af Is
lands præsident, der i 1974 blev gjort til 
æresdoktor) altid var en af vore egne, og 
derpå fulgte aftenfesten med underhold
ning og dans. Den blev konsekvent boy
cottet af studenterrådet, som i stedet la
vede »Folkets årsfest« i Munke Mose. Jeg 
repræsenterede jo den sorte reaktion og 
alt, hvad afskyeligt var. Jeg gad vide, hvil
ke gode og vellønnede stillinger, de for
længst borgerliggjorte oprørere fra den
gang sidder i i dag 
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En rektor bliver stillet 
over for mange udfor
dringer. Her er jeg 
kastet ud i at danse 
lanciers, som jeg 
absolut ikke er mester 
i. Men hvad - når man 
har balletdanserinden 
Vivi Flindt til partner! 
(Foto: Arne Bloch) 

På et tidspunkt - det må vel have væ
ret omkring 1980- fik jeg besøg af min 
gamle kollega fra Skt. Knud, Carsten 
Mollerup. Han vilde flytte sit særdeles 
velrenommerede kor fra gymnasiet over 
i universitetets regi. J eg syntes, at det var 
en fin ide og førte den frem i konsisto
rium, hvor den selvfølgelig mødte mod
stand fra studenternes repræsentanter. 
De -beskedne- udgifter, det vilde med
føre, kunde bruges til noget andet og 
langt mere fornuftigt. Forslaget blev dog 
vedtaget med et mageligt flertal, og i dag 
synes alle, også de, der ikke har røst i li
vet, at koret er et stort plus for universi
tetet. 

Den største universitetspolitiske sag i 
min periode var centerideen. Vi var ble
vet grundlagt som et »rigtigt« universi
tet, men det lå i tiden, at der skulde la-
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ves centre, således at der skete en inte
gration af alle lokale videregående ud
dannelsesinstitutioner, og det var også 
ministeriets holdning, ikke mindst mar
keret af undervisningsminister Ritt Bjer
regaard. Både Aalborg i 1972 og Roskilde 
i 1974 blev grundlagt som centre. Jegvar 
imod, hvad jeg betragtede som en udvan
ding af universitetets meget væsentlige 
funktion som en forskningsinstitution, 
og jeg så med største tilfredshed, at de 
andre institutioner i Odense også var 
imod ideen. De vilde ikke forsvinde i den 
store institution. Svaret på Ritt Bjerre
gaards proklamation december 1975 i 
vort universitetsblad, at »Odense Univer
sitetscenter er kommet for at blive til 
noget« kunde jeg give i min årsfesttale 
et halvt år senere: »Det har ikke været 
muligt at påpege sådanne administrative 
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Odenseanske universitetsrektorer bliver malet, når de er gået a{; og det skal gøres af en 
fynsk maler. Jeg valgte Svend Saabye og er særdeles tilfreds med resultatet. (Foto: Birte 
Palle Jørgensen) 

eller undervisningsmæssige for slet ikke 
at tale om forskningsmæssige fordele ved 
en integration, at det er berettiget at gå 
videre ad denne vej for nærværende«. 
Kort og godt: Nej tak. For en gangs skyld 
sejrede de lokale. I øvrigt - i dag hedder 
Aalborg Universitetscenter kun Aalborg 
Universitet. 

Og dog. Der kom en replik. Ritt Bjer
regaard oprettede i stedet Samarbejds
organisationen for de videregaaende 
Uddannelser på Fyn, i daglig tale kaldet 
SVUF. Det er næppe muligt at finde no
get på tryk derom, men der kom et vink 
med en vognstang fra København, at jeg 
ikke måtte blive formand for SVUF. Det 
blev i stedet for direktøren for Tietgen
skolen, Helge Sindal. Min holdning var, 
at SVUF kunde lave alt det samarbejde, 
de vilde, men at de skulde holde univer
sitetet udenfor. Det kneb, og samarbej-

det mellem mig og SVUF havde det ikke 
alt for godt. 

Endnu da jeg trådte til, fik universite
tet en samlet bevilling, som vi, d. v. s. kon
sistorium, selv skulde fordele mellem 
fakulteterne, hvorefter disse foretog en 
viderefordeling mellem institutterne. Jeg 
erindrer nogle herlige slagsmål, når 
fakulteternes budgetforslag skulde skæ
res ned, så de tilsammen blev inden for 
det rammebeløb, vi havde fået. Men det 
fik en ende i 1980, da den såkaldte bud
getreform, der havde været på trapperne 
meget længe, blev gennemført. Derefter 
blev bevillingerne givet direkte til de 
enkelte fakulteter og til den fælles admi
nistration, og jeg kunde konstatere, at 
Odense Universitet udviklede sig til »fire 
små universiteter i indbyrdes isolation«. 
Styrelseslovens bestemmelse om, at rek
tor tegnede universiteter udadtil, blev 
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gennemhullet af ministeriet selv, der gik 
i direkte forhandling med dekanerne. Og 
det var lige ved, at konsistoriums kom
petence i realiteten indskrænkede sig til 
at udnævne æresdoktorer. 

Jeg fornemmede og gør det stadig, at 
der bag budgetreformen dels lå en mis
tillid til universiteternes evne til at styre 
sig selv. En central instans er altid tilbø
jelig til at mene, at de underliggende in
stanser hverken har indsigt eller evne til 
at klare sig selv eller gøre tingene fornuf
tigt . Hvad mente ikke allerede Frederik 
VI om den sag? Da man senere hen i 
80'erne var på nippet til at nedlægge 
medicin i Odense, var dette et interes
sant stykke anskuelsesundervisning. Nå, 
det var også, mens vi endnu havde ver
dens bedste sundhedssystem. Dertil kom, 
at man ved at skille bevillingerne i to, en 
del for studenteroptag og beståede eksa-

23 

miner og en anden del til forskning, 
nemt kunde dreje på bevillingshåndta
gene - og gjorde det. Særbevillinger til 
specielle forskningsområder gjorde ind
hug på universiteternes basisbevillinger 
og fristede kompetente forskere til at søge 
disse og derved skaffe sig frikøb fra un
dervisningens trædemølle. 

Tilbage til historien 

Den 31. januar 1983 overlod jeg rektor
posten til kemikeren Carl Th. Petersen og 
havde derefter nogle sabbatsmåneder for 
at finde tilbage til historien. Jeg havde 
forsøgt en tid lang at skabe mig en 
»forskermandag « for dog ikke at glem
me, hvad historie var, men der viste sig 
altid at være et møde, der skulde holdes, 
eller en sag, der krævede hurtig behand-

Fra et af vore seminarer om Kirken under besættelsen. Til venstre sidder professor A. 
Pontoppidan Thyssen fra Aarhus, til højre universitetslektor Henrik S. Nissen fra Køben
havn. Det ser måske ikke sådan ud, men vi lytter faktisk koncentreret. Billedet er taget af 
en af deltagerne, Anders Bjømvad, der skrev om den katolske kirke. (Privateje) 
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Jeg kom til at deltage en hel del i internationalt samarbejde, bl.a. sad jeg i en række år i 
det rådgivende udvalg for Erasmusprogrammet (der skulle lave udveksling af studerende og 
lærere mellem universiteterne inden for EU) som repræsentant for Rektorkollegiet i Dan
mark.- Billedet er fra et møde i Bruxelles 1988. Fra venstre ses prorektor Leif Christen
sen, København, fuldmægtig Peter Uffe Meyer, Undervisningsministeriet, jeg selv og Knud 
Larsen, der da var direktør for de videregående uddannelser. Et fortræffeligt samarbejde 
med Peter Uffe Meyer fortsatte op i 90'erne i Nordisk Ministerråds »Utskott fOr hogre 
utbildning«. (Privateje) 

ling. Jeg nåede dog at få skrevet en bog 
om den anden verdenskrig, »Politik og 
strategi«, der kom i 1982, samt en for
kortet og tillempet udgave til skolebrug, 
ligesom jeg to år tidligere ligeledes til 
skolebrug havde udgivet »Modstanden 
mod tyskerne 1940-45«. Jeg fortsatte i 
øvrigt min skolebogsvirksomhed med tre 
små bøger om det tyskbesatte Europa, 
»Ideologi og dagligliv«, »Besættelsesvil
kår« og »Befrielseskamp«. Jeg var og er 
selv godt tilfreds med dem, men proble
met med skolebøger er, at dem er der in
gen andre voksne mennesker ud over 
lærerne, der læser. Siden lavede jeg sam
men med Henning Poulsen og Hans 
Kirchhoff et to binds værk om den an
den verdenskrig til 50-året for dens ud
brud i 1939. Jeg skrev om den »Store« krig 

fra det tyske angreb på Sovjet den 22. juni 
1941 frem til dens afslutning. Nu skal 
dette ikke udvikle sig til en samlet bib
liografi, men jeg vil dog nævne to af
handlinger, hvor jeg forsvandt fra besæt
telsestiden. »Kampen om drengene« be
handlede oprettelsen af FDF i 1902 og af 
modorganisationen DUI i 1905, mens 
»Da spejderne kom til Danmark« i titlen 
siger, hvad den handler om. 

I sommeren 1985 fik jeg besøg af pa
stor Jørgen Glenthøj. Hans ærinde var, 
at kirkens forhold under besættelsen 
burde undersøges nærmere. Han mente, 
at der på dette område var et hul i histo
rien om de fem år, hvilket han havde 
ganske ret i. Resultatet af dette initiativ 
blev, at Institut for Historie satte et pro
jekt »Kirken under besættelsen« på be-
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nene. En styringsgruppe blev etableret 
med biskop Vincent Lind som formand 
og mig som videnskabelig leder, og så gik 
vi i gang med at skaffe penge. Vi gik til 
adskillige fonde, og forskningsrådet be
vilgede et stipendium. Ud af dette kom 
en række bøger om folkekirken som in
stitution, om det grundtvigske ungdoms
arbejde, om KFUM, om KFUM's krigsfan
gearbejde og om den katolske kirke plus 
et par mindre afhandlinger, men des
værre blev der ikke noget ud af en un
dersøgelse af Indre Mission. 

Institutbestyrer i 16 år 

Da min sabbatstid var ved at udløbe, 
spurgte Hans Chr. Johansen mig, om jeg 
ikke vilde være institutbestyrer for Insti
tut for Historie. Javel, svarede jeg, I me
ner altså, at en lille halv snes år som rek
tor gør mig kvalificeret til at blive insti
tutbestyrer. Og det blev jeg så den l. ja
nuar 1985 og var i 16 år. Det var det sam
me lille institut, som jeg var trådt ud af 
ti år før, ja mindre, idet samfundsfag var 
udskilt. Al udbygning var som tidligere 
nævnt forlængst ophørt, og kollegerne 
var med en enkelt undtagelse de samme. 
Vi var blot alle blevet en halv snes år æl
dre. Frem gennem 80'erne var det i øko
nomisk henseende magre år. Antallet af 
nye historiestuderende faldt drastisk, og 
der bredte sig også på Institut for Histo
rie en frygt for fyringer. 

Det var nok en medvirkende årsag til, 
at vi gik i gang med Åbent Universitet. 
Initiativet kom ikke fra os selv, men fra 
de sønderjyske folkeuniversitetskomiteer. 
De spurgte, om vi vilde lave noget un
dervisning i historie for dem, og det vilde 
vi godt, hvis det blev en rigtig universi
tetsuddannelse, der førte frem til bifag. 
Søren Mørch og jeg strikkede en studie
ordning sammen, der byggede på kate
derundervisning med to lektioner en af
ten fra 19 til22 i semestermånederne. For 
»normale« studerende var bifaget norme
ret til to år. Her kørte vi på halv kraft, 
d.v.s. forløbet strakte sig over fire år. Vi 
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var meget spændt på tilslutningen og hå
bede på et par snese, når vi lagde ud i 
Aabenraa i september 1985. 

Det blev en forrygende succes. Der 
meldte sig ca. 90, og de måtte deles i et 
»nord«hold og et »syd«hold. I de føl
gende år drog vi på skift to mand fra 
Odense til Aabenraa. Jeg husker det end
nu: Der er 13 7 km. gange to. Det var en 
fornøjelse at undervise disse voksne men
nesker. Motivationen og interessen lå i 
top, og jeg beundrede, at de var villige 
til ud over deres daglige forpligtelser at 
afsætte en aften om ugen i fire år plus 
hjemmearbejde for at gennemføre stu
diet. Halvdelen fuldendte, og det var flot. 
Nogle af dem ønskede at fortsætte videre 
frem til cand.phil., hvilket måtte foregå 
i Odense, og det lykkedes også trods tra
kasserier med ministeriet. 

Et tilsvarende udbud blev annonceret 
i Odense i 1986, men det blev ikke den 
samme succes, nok på grund af en skæv 
pædagogisk tilgang. Trods stor tilgang i 
starten var der kun seks tilbage efter de 
fire år. Men i Aabenraa kunde vi gentage 
succes'en med to hold i 1990, idet vi da 
også henvendte os til det danske min
dretal i Sydslesvig. Sidenhen er det ble
vet til et forløb i Fredericia, og det bliver 
næppe sidste gang, det sker. 

I 1990 gennemførte fakultetet en ny 
institutstruktur. De hidtidige 11 institut
ter blev slået sammen til fire, sprog, lit
teratur, historie og filosofi. Egentlig skul
de der kun have været tre, for historie og 
filosofi skulde forenes i et institut, men 
de to parter kunde enes om, at det vilde 
de absolut helst være fri for. De tidligere 
institutter blev gjort til centre, der skul
de tage sig af undervisningen, mens in
stitutterne stod for forskningen og ud
bud af lærerkræfter. Ud af denne omkal
fatring kom et stort Institut for Historie, 
Kultur og Samfunds beskrivelse, som ikke 
blot omfattede historikerne, men også 
klassiske filologer og folkene på mellem
øststudier. Da der også op gennem 
90'erne igen blev stor tilstrømning af stu
derende, blev der mulighed for at få unge 
historikere ansat, og det var ikke så ringe 
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På vej til farvel og tak. I 1999 havde jeg været ansat i statens tjeneste i 40 år, og der blev 
holdt jubilæumsreception for mig. Her står jeg mellem universitetets rektor nr. 5, Henrik 
Tvarnø, og rektor nr. 4, Carl Th. Pedersen. (Foto: Geert Mørk) 

endda. Endelig skal det også nævnes, at 
da Odense Universitet i 1998 blev til Syd
dansk ditto, blev instituttet udvidet med 
en afdeling i Esbjerg, og det var heller 
ikke så ringe. 

Der går ganske megen tid med at ad
ministrere et institut. Møder, samtaler, 
korrespondancer og endnu flere møder 
er tidrøvende. Når funktionen som in
stitutbestyrer (eller -leder, som det nu 
hedder) alligevel har været overkomme
lig, skyldes det instituttets sekretær, Lis 
Krogh Hansen. Da vi holdt reception for 
hende ved hendes 25 års jubilæum, sagde 
jeg i min tale, at uden hende havde jeg 
været fortabt. Det er en kendsgerning, der 
også tåler at komme på tryk. 

Den 31. december 1999 gik jeg af som 
institutleder. Når vi går ind i julemåne
den år 2000, er jeg nemlig blevet pensio
neret på grund af alder, og det er der ikke 
rigtigt noget at gøre ved. Jeg agter dog 
ikke også at pensionere mig selv som hi
storiker, så længe de små grå vil. 

Jeg havde i 1959 troet, at det kun skulde 
blive til et par år i Odense, inden jeg 
vendte tilbage til den store by i øst. Min 
kone havde forestillet sig, at Odense var 
en mellemstation på vej videre til det 
Jylland, hun kom fra - helst helt op til 
Vendsyssel. Er man vendelbo eller ej? 
Men nu bliver vi i Odense. Vi er groet 
godt og grundigt fast. 

Det har ofte slået mig, i hvor høj grad 
tilfældigheder og beslutninger uden 
mange overvej els er får lange konsekven
ser for ens liv. Det var et tilfælde, at jeg 
kom til Odense; at jeg blev besættelses
historiker; at jeg blev rektor for universi
tetet. Men det er tilfældigheder, jeg al
drig har fortrudt. Måske er der alligevel 
noget om det med at være et søndags
barn. 
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