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Brøndsteds samling
Syddansk Universitetsbibliotek modtog i 2015 Odense Universitets første rektor og professor
i dansk litteratur Mogens Brøndsteds privatbibliotek.
Biblioteket omfatter anslået ca. 4000 bind, primært omhandlende dansk og nordisk litteratur med særlig stor vægt på Brøndsteds hovedområde, nemlig 1800-tallets litteratur. Ud
over sit virke i Odense var Mogens Brøndsted en naturlig del af det litterære miljø i Danmark,
og hans bogsamling indeholder også mange nyere bøger – ofte med dedikationer fra forfatterne. Arbejdet med at registrere samlingen er stadigt i gang, men da vi startede med at registrere de litterære værker som de stod placeret i Brøndsteds eget kontor, startende med det
svenske og norske, kom vi hurtigt frem til de danske forfattere, hvor de første spændende
fund blev gjort blandt værker af Thorkild Bjørnvig.1
Det er udgaver af Thorkild Bjørnvigs digt- og essaysamlinger – alle med dedikationer til
Mogens Brøndsted og hans hustru Else. Venskabet mellem Brøndsted og Bjørnvig gik oprindeligt igennem netop Else Brødsted, som gik i skole med Thorkild Bjørnvig på Århus Katedralskole. Bagerst i artiklen findes en tabel, som viser Bjørnvigs udgivelser og hvilke, der er fundet
i Brøndsteds samling, samt hvilke igen, der indeholder dedikationer fra Bjørnvig til Brøndsted. I et af værkerne er der også fundet et personligt brev fra Bjørnvig til Else Brøndsted. Set
fra et universitetshistorisk perspektiv er særligt udgivelserne fra slutningen af 1960’erne og
starten af 70’erne interessante, fordi de henviser til Mogens Brøndsteds indsættelse som rektor og professor i dansk litteratur ved det nystartede Odense Universitet i 1966, som det ses i
fx Vibrationer (1966): ”O litterære Detektor / Superrektor” og samtidig fryder sig ved, at
Brøndsted endelig har fået den anerkendelse, han har fortjent: ”og Fryd ved at Retfærd sker
Fyldest!”. Det sidste henviser bl.a. til, at Brøndsted tidligere havde haft akademiske problemer
i København. I Odense derimod fik Mogens Brøndsted den anerkendelse, som han ifølge
Bjørnvig burde have haft langt tidligere.
Ud over henvisningerne til Brøndsteds virke som litterat og rektor vidner digtene om et
langvarigt og gnidningsløst bekendtskab, som Thorkild Bjørnvig tydeligt sætter stor pris på. I
1973 skriver han i dedikationen til Virkeligheden er til: ” – Vi som aldrig har nogen fejde / men
langt og stilfærdigt / samarbejde!”
Bagerst i denne artikel findes en oversigt over de registrerede værker af Thorkild Bjørnvig, som findes i Brøndstedsamlingen, hvorvidt de indeholder en dedikation, og hvilken form
dedikationen i givet fald har. Dedikationerne er desuden optrykt som faksimile. Udover dedikationerne kan man også i visse af værkerne finde Mogens Brøndsteds understregninger og
noter i margenen af bøgerne – et kort overblik tyder på, at Brøndsted har været mest interesseret i Bjørnvigs essays og mindre i digtsamlingerne ud fra mængden af understregninger og
Mogens Brøndsted havde som tidligere bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek naturligvis en fornem systematik i sine reoler, og en del af systematikken minder om det system, som stadig bruges på Syddansk Universitetsbibliotek, nemlig det svenske SAB-system. Et godt indgangspunkt til Syddansk Universitetsbiblioteks historie er
fx Kragsig Jensen, M.: Universitetets biblioteker. - I: Jeppe Nevers (red.): En verden af viden: Syddansk Universitet
1966-2016. (Syddansk Universitetsforlag 2016), s. 243-273.
1

kommentarer at dømme. I langt de fleste bøger er der også indlagt anmeldelser og andre omtaler, sirligt klippet ud af aviserne – en praksis, som Brøndsted brugte ved alle de bøger, som
han igennem tiden modtog. Mange af bøgerne indeholder desuden også små blyantsnotitser,
der synes at henvise til omtaler eller fortolkninger i senere udgivelser. Således er der i Anubis
(1955) en notits, der lyder: ”Sml. Tom Kristensen: Oplevelser med lyrik 166” og i netop denne
bog findes ganske rigtigt en omtale af Anubis. Dedikationen i Anubis er en af de længste og fortjener at blive gengivet i sin helhed her, da den vidner om både humoristisk vid og lyrisk højstemthed fra Bjørnvig:
”Uppsala i December, 55
Til Else og Mogens Brøndsted fra Thorkild Bjørnvig
Din Indsigt og dit melankolske Vid
har oplyst mig i denne strænge Tid:
Melankolien ejer særlig Rang –
det er det geniale Temperament.
Hvor godt at du blandt andre Rævepelse
tog dig den søde Skolepige Else,
som lignede sig nøjagtig på en Prik,
en Node før, nu hørlig som Musik!”
Fra det lette og muntre rim ”pelse – Else” til det poetiske og smukke vers ”en Node før, nu hørlig som Musik” – Bjørnvig spænder vidt og rammer her både en henvisning til Brøndsteds
konkrete musikalske evner og en metaforisk beskrivelse af hans indvirkning på Else Brøndsted.
Ud fra samlingen at dømme har Brøndsted primært modtaget Bjørnvigs egne værker,
hvor af langt størstedelen er digte og essays – undtagelsen herfra er Kains Alter og Forsvar for
Kains Alter. Det ser fx ikke ud til, at Bjørnvigs oversættelser af tysk litteratur, bl.a. Rilke, findes
i samlingen, men det kan endnu ikke siges med sikkerhed. At andre af Bjørnvigs værker ikke
er fundet i samlingen er dog ikke ensbetydende med, at de ikke har været der; dels er registreringen ikke afsluttet, dels kan der undervejs i tidens løb være forsvundet bøger fra samlingen, men der synes dog at være en tendens til, at dedikationerne forekommer mest i perioden 1955-75 og så igen i 1987 og 1988. Eksempelvis er Bjørnvigs erindringsbøger ikke at finde i samlingen, og digtsamlingen Epimetheus (1990) har ingen dedikation, blot et trykt kort:
”Med venlig hilsen fra forfatteren”. Selvom dedikationerne er fraværende i den sidste del af
forfatterskabet, vidner de alligevel om et langvarigt og højt værdsat venskab mellem Thorkild
Bjørnvig og Mogens og Else Brøndsted.

1955: Anubis

Uppsala i December, 55
Til Else og Mogens Brøndsted
fra
Thorkild Bjørnvig
Din Indsigt og dig melankolske Vid
har oplyst mig i denne strænge Tid:
Melankolien ejer særlig Rang –

det er det geniale Temperament
Hvor godt at du blandt andre Rævepelse
tog dig den søde Skolepige Else,
som ligned sig nøjagtig på en Prik,
en Node før, nu hørlig som Musik!

1959: Figur og Ild

Stockholm d. 10. Nov., 1959
Til Else og Mogens Brøndsted
fra
Thorkild Bjørnvig
Naar jeg og min Muse er kompromiteret
blir vi i Sverige rekreeret –
her sidder vi, mindes Uppsalas November
og Gæstfrihed, Hjælp, som Udlændighed lemper

1960: Begyndelsen

Sletten, Januar, 62.
Kære Mogens,
Bogen maa jo være nogens,
tænkte jeg en Dag – og fik
et Rykkerkort i samme Øjeblik,
dog ikke gult, men nytaarsblaat og yndigt –
Tak du, hvis Sind er opladt, skælmekyndigt,
for Gennemgang af Digt – og Partitur
til hin Adagio, din fine Gætten
om Skridt fra Kirkerum til fru Azur –
og sidst og ikke mindst: Tak for Kvartettten!
Thorkild

1964: Kains Alter

24. November, 64
Til Mogens og Else
fra
Thorkild
– Du gode Fyr
med Tak for Hjælp til Eventyr.

1965: Forsvar for Kains Alter

1-12-65
Til Mogens
hjærteligt
fra
Thorkild
At en Poet vil være Doktor,
det giver megen Brokker

1966: Vibrationer

25-10-66
Mogens og Else
hjærtelig
fra
Thorkild
Oh litterære Detektor
Superrektor –
modtag min Tak og Hyldest
og Fryd at Retfærd sker Fyldest!

1968: Ravnen

17. April, 68
Til Mogens og Else
fra
Thorkild
Ophøjede Rektor
Litterære Detektor
maatte Sejden fornøje
Sind Næse og Øje!

1970: Oprør mod neonguden

12-11-70.
Til Mogens og Else
fra
Birgit og Thorkild
Hermed til overvejelse
min dionysiske udskejelse!

1973: Virkeligheden er til

April, 73
Til Mogens og Else
fra
Birgit og Thorkild
– vi som aldrig har nogen fejde
men langt og stilfærdigt
samarbejde!

1975: Delfinen

27-10-75
Til Mogens og Else
hjærteligt
fra
Birgit og Thorkild
Hermed lidt vild poesi – eller hvad?
en blanding af kærlighed, harm og had
fra én, der dog helst, og på bunden, er glad.

1975: De religiøse menneskers ansigter

27-10-75
Kære Mogens
Her tænker du nok
det rabler lidt –
men hvad – skidt –
Din
Thorkild

1981: Abeguder

Tornbjerg d. 1. august, 81
Til Mogens og Else
fra
Birgit og Thorkild
Der er langt mellem snapsene,
snart en æon –
Man sidder dybt fordybet i dyb
ø-koncentration –
længes dog efter en akademisk emanation –
eksempelvis det melankolske vid
ud fra din person!

1987: Gennem regnbuen

Ålykken d. 3-3-89
Til Else og Mogens
fra
Birgit og Thorkild
Jeg føler mig dels som
den gamle Ølenslær
og Kaptajn Vom,
som havde hver især
hvad jeg just lider a’
til spot og skade: ha, ha, ha
nemlig podagra!
Thi takker jeg for fuldendt leje
Samt morskab, ånd og venlig pleje

1988: Den følende planet

Marts 88
Kære Else og Mogens
Tak for sidst,
det må jeg sige,
for en Munich-tur
uden lige.
Med hvem mon man
vel bedre kør’
end dig, du champion-chauffør!
Alle gode hilsner
fra
Birgit og Thorkild

Udgivelser af Thorkild Bjørnvig (ikke udtømmende liste):
Titel

Udg. År

Brøndsted2 Dedikation

Stjernen bag gavlen
Martin A. Hansens digtning

1947
1949

x (1955)
x

-

Evigt foraar
Anubis : digte
Figur og ild : digte
Rainer Maria Rilke og tysk tradition
Begyndelsen : essays
Tværsnit : artikler og taler gennem de første 3 år
Udvalgte digte
Kains alter : Martin A. Hansens digtning og tænkning
Forsvar for Kains alter : en kritisk efterskrift
Vibrationer : digte

1954
1955
1959
1959
1960
1963
1963
1964
1965
1966

x
x

+ 8 vers

x

+ 8 vers

x
x
x

+ 2 vers

Ravnen : en digtkreds
Oprør mod neonguden : et essays om beat
Udvalgte digte : ny samling

1968
1970
1970

x
x

- men understregninger

+ 4 vers

+ 2 vers
+ 4 vers (Rektordigtet)
+ 4 vers
+ 2 vers

Hvis ikke andet er angivet, så er udgivelsesåret for eksemplaret i Brøndstedsamlingen det oprindelige udgivelsesår. Senere udgivelsesår er angivet i parentes.
2

Tom på Thurø : en samtale mellem Tom Kristensen og
Thorkild Bjørnvig
Virkeligheden er til : litterære essays
Pagten : mit venskab med Karen Blixen
Delfinen : miljødigte 1970-75
Det religiøse menneskes ansigter
De store træer
Planetarium
Skulpturindvielse
Morgenmørke : digte
Også for naturens skyld : økologiske essays
Barnet og dyret i industrisamfundet : et essay
Statistik og følelse
Abeguder : miljødigte 1975-80
Strandskadeskrig
Den dobbelte lykke : digte
Sophus Claussen - i 100-året for hans litterære debut

1971
1973
1974
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1981
1982
1982

x

+ 2 vers

x
x

+ 3 vers

x
x

-

x

+ 4 lange vers

x

-

x

+ 8 vers

x
x

+ 8 vers

x

-

+ 2 vers

-

(essay i Sophus Claussen – en bibliografi 1882-1981)

Kentaur
1983
Solens have og skolegården : erindringer 1918-1933
1983
Mennesket eller teknologien i centrum? : debatoplæg
1984
Hjørnestuen og månehavet : erindringer 1934-1938
1984
Hvem er jeg?
1985
Isak Dinesen - Karen Blixen
1985
Gammelt og nyt under solen : essays
1986
Jordens hjerte : erindringer 1938-1946
1986
Gennem regnbuen
1987
Ønsket : erindringer 1946-48
1987
Jeg har aldrig læst min fars bøger
1988
Den følende planet (essays) 1959-86
1988
Epimetheus : miljødigte 1980-90
1990
Digtere : Tove Ditlevsen, Ole Sarvig, Frank Jæger, Tom 1991
Kristensen, Paul la Cour, Martin A. Hansen, Knud Sønderby, Otto Gelsted, William Heinesen
Siv vand og måne
1993
The World Tree : poems
1993
Samlede digte : 1947-93
1998

Anvendt litteratur:

-

Kragsig Jensen, M.: Universitetets biblioteker. - I: Jeppe Nevers (red.): En verden af viden: Syddansk Universitet 1966-2016. (Syddansk Universitetsforlag 2016), s. 243-273.

