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En klassekammerat fra Lillerød Skole, Susanne Benthien  døde forleden og fik en fin
nekrolog i Politiken. En anden klassekammerat Karen Büchert, mine børns moster døde for
nu snart et år siden. De boede begge i Ribe. Jeg fik aldrig spurgt Karen, om de havde
kontakt, men da de begge gik op i Ribes historie, så mon ikke. Karen guidede turister og
Susanne var initiativtager til det lokalhistoriske arkiv fortæller nekrologen. Jeg skrev et lille
hefte om Lillerød Brugsforening til dens 75 års jubilæum, og da opdagede jeg, at Susanne
havde skrevet et hefte om Ribe Brugsforening. Måske kontaktede jeg hende i den anledning,
det husker jeg ikke.
Susannes far, Børge Benthien talte jeg tit med i min ungdom. Når han kom fra Allerød
Station hjem fra arbejde, gik han ad Birkevej, hvor vi boede, til Hvidehusvej, hvor de boede.
Han var bogsamler om en hals, især af Jacob Paludan. Han kendte Paludan personligt og
havde mange af hans manuskripter. De var håndskrevne, ikke skrivemaskineskrifter, ifølge
Benthien var Paludan den sidste, hvis manuskripter blev accepteret håndskrevne. Mindes at
have set manuskriptet til Jørgen Stein, det er let læseligt. Det var til en fest hos Sussanne.
Samlingen af manuskripter blev skænket til Det Kongelige Bibliotek, mens samlingen af
førsteudgaver gik til Birkerød Bibliotek, Paludan havde jo boet i Birkerød. Benthien fortalte
mig, at han  var meget utilfreds med den måde, hvorpå Birkerød Bibliotek forvaltede gaven,
glad for at de ikke også havde fået manuskripterne.
Han fik udgivet en bibliografi over Jacob Paludan i 1946 og 1980 en endelig version med
hen imod  6000 poster. Måske figurerer her et brev fra Jacob Paludan til mig, som Benthien
var glad for at kunne indlemme i sin samling. Jeg fik et flot takkebrev i den uskyldige
anledning.
Jeg havde samlet de fleste af Johannes Hohlenbergs bøger og havde en idé om at få
udgivet et udvalg af artikler af ham og troede, at Paludan måske vidste noget om hans
efterladenskaber. Paludan havde udgivet Hohlenbergs aforismer i Hasselbalchs
Kulturbibliotek og skrevet om ham i avisartikler og i bogen 'Søgende Aander'. Han skrev et
fyldigt svar, der  i det mindste førte til kontakt med fru Hohlenberg. Nogen udgivelse blev det
ikke til men en artikel i Fælleden 1977 og foredrag og en udstilling af Hohlenbergs malerier i
Allerød Kunstforening i 1981. Paludans oplysning om, hvem der havde finansieret tidsskriftet
Øjeblikket, som Hohlenberg havde udgivet, var helt forkert ifølge fru Hohlenberg. Sjovt var
det, at hun og hendes mand tit havde været i Lillerød,  fordi en bekendt Filskov boede i
blokken på hjørnet Tokkekøbvej/Birkevej, tæt ved mit barndomshjem. Hendes breve til mig
kom Erik Christensen til nytte, da han skulle skrive sin indledning til et udvalg af
Hohlenbergs artikler om økonomi. Erik burde jeg have kendt både i barndommen i Lillerød,
hvor vi begge kom i Menighedshuset, den lokale afdeling af Indre Mission, og senere, da vi
begge læste statskundskab i Aarhus, men først interessen for Hohlenberg skabte kontakten.
Det var Niels Birger Wamberg,  der skrev Børge Benthiens nekrolog i Politiken 12.7.1985.
Bogkenderen kalder han ham.
'Kyndig var Benthien, uegennyttig, generøs, uforanderlig i sin hjælpsomhed'.
Vi talte selvfølgelig bøger når vi mødtes. Men til sidst var han træt af at kravle under borde
for at gøre fund, sagde han en dag.
Ingen af de to børn, Susanne og Jacob interesserede sig for Jacob Paludan. Allerede 1985
var klokken gået i slag for bogsamlingen, så da de forsøgte at sælge den  var svaret, hvad
de skulle betale for, at den blev afhentet, fortalte Jacob mig. Han blev journalist, og blev en
ivrig forsvarer for Politikens ældste rubrik 'Dag til dag', hvor jeg et par år havde  været en af



gratis-bidragsyderne. Lige meget hjalp det. Jacob brugte bl.a. mine skriverier som argument,
men blev afvist af Tøger Seidenfaden, vi bidragydere måtte finde andre steder at exponere
os, skrev han. Det må jeg vist lige tjekke  op på, jo det skrev han virkelig.
Jacob Benthien, engang pressechef i Udenrigsministeriet døde 2009 i en alder af kun 65.
Sådan åbner erindringsskriveri for flere døre, som kun jeg selv måske ser sammenhæng i.
Her skulle det handle om bogsamleren Børge Benthien.


