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i har indtaget et helt rum i ski-
bet ’Sagafjord’s restaurant, og
mine fem bordherrer har lige
bestilt »øl« nærmest med én
stemme. 

Snakken er allerede højlydt i restau-
rantens største rum, som er reserveret til
samme selskab: over 40 mænd med hver
især mindst 60 års livserfaring. De er alle
del af en social klub opkaldt efter Ernest
Hemingway – ikke på grund af den ameri-
kanske forfatters bøger, men fordi de
mente, hans navn symboliserede masku-
linitet.

Det er præcis dét emne, jeg er her for at
tale med dem om i forbindelse med vores
serie om mænd og maskulinitet, og hvad

det betyder for manden, at kønsrollerne
er i opløsning. 

Og i dag er denne gruppe mænd på
sommerudfl��ugt til Roskilde. 

Mens tjeneren, som mine bordherrer
konsekvent kalder ’Oberkellner’, henter
drikkevarer, spørger jeg, om de oplever, at
det er anderledes at være mand i deres
børns generation, end det er for deres
egen. Der bliver stille lidt.

»De tager i hvert fald mere barsel, end vi
gjorde«, konstaterer Henrik Pontoppi-
dan, der sidder over for mig. 

Og dermed har han uden at vide det slå-
et temaet an for resten af frokosten.

Hemingway Club i Hørsholm er en fri-
villigt drevet mandeklub for mænd over
60. Der er venteliste for at blive medlem,
og selv om det kun er 5 år siden, den før-
ste klub opstod i Rungsted, er der i dag
spiret 16 Hemingway-klubber i området
tæt på København. En gang om ugen mø-
des man, spytter en 20’er i kassen, får en
bitter, en kop kaffe og et rundstykke, og så
er der foredrag om vilde rejser, levede liv,
golf eller erhvervseventyr. Nogle gange er
der udfl��ugt, som i dag.

De er over 40 i alt, de fl��este i poloshirt
eller let sommerskjorte, nogle med en let
sweater bundet over skuldrene, nogle
med lette sommerhatte, rygsække eller i
enkelte tilfælde en stok at støtte sig til. 

Alle er solbrune på den måde, som pen-
sionister med have er det først på somme-
ren. Og alle er fra en generation, hvor
manden typisk spillede en væsentlig min-
dre rolle i omsorgsarbejdet med børne-
ne, end han gør i dag.

Inden sejlturen på Roskilde Fjord har vi
været på rundtur i Roskilde Domkirke,
hvor en jævnaldrende guide udpegede de
forskellige regenters grave, mens udvalg-
te konger og dronninger fi��k nogle ord
med på vejen. Herefter gik vi i samlet fl��ok
til havnen, mens der blev uddelt små pla-
stikglas til indtag af Fernet Branca. Alle,
der sagde nej tak, blev mødt med et ven-

ligt: »Er du sur?« fra en af turens deltagere
med stråhat, Christian Carstensen, og et
skraldergrin.

Han informerer betænksomt turens
eneste kvindelige deltager, mig, om num-
meret på sin kajplads i Rungsted Havn,
hvor der »altid er drinks«.

»Ahhh«, siger han så efter at have bun-
det sit glas.

»Nu bliver det Hemingway Club! Det
var sgu lidt langtrukkent i kirken«.

Gift med kongebrev
Hemingwayernes generation har om no-
gen været vidner til en enorm udvikling,
hvad angår mænd, barsel og børnepas-
ning.

Da de selv fi��k børn, havde de færreste
nybagte fædre barselsorlov overhovedet –
det skete først i 1984, da danske fædre fi��k 2
ugers barsel lige efter fødslen.

I 1998 fi��k fædrene yderligere to uger, og
i 2002 blev det løftet til 32 uger, som mor
og far oprindelig kunne fordele, som de
syntes. Det helt frie valg ændrede sig dog

tidligere i år. Her blev 8 af de 32 uger som
følge af et EU-direktiv øremærket til
mænd, hvilket vil sige, at disse uger bort-
falder, hvis faren ikke tager dem. 

Måske vil det få fl��ere danske mænd til
at holde to måneders barsel (eller mere),
og i så fald vil det være et kæmpe spring: I
2014 holdt danske fædre i snit omkring
en måneds barselsorlov. Det var 11 dage
mere end i 2003, viser tal fra ligestillings-
afdelingen i Danmarks Statistik.

Så jo, Henrik Pontoppidan har ret:
Mænd holder mere barsel end tidligere.
Er det så godt, spørger jeg omkring bor-
det. 

»Pigerne i dag vil gerne have, at mænde-
ne er bløde og passer børn. Samtidig må
de gerne være maskuline, så hvor fi��nder
vi balancen? Det bliver spændende på
sigt. Man skal passe på, at man ikke øde-
lægger forskelligheden. Selvfølgelig skal
man være ligestillet, i forhold til hvad
man kan og vil, men vi skal også komple-
mentere hinanden. Kvinderne er for ek-
sempel et hoved foran os andre følelses-
mæssigt. Den fuldstændige ligestilling er
umulig«, siger Henrik Pontoppidan.

Hans egen søn skal muligvis holde fem
måneders barsel fra sit job på Novo Nor-
disk, regner han sig frem til, ikke uden en
vis skepsis. Ville han selv have holdt bar-
sel, hvis han havde kunnet? Han ryster på
hovedet.

»Jeg havde for travlt med karrieren«, si-
ger Henrik Pontoppidan, der arbejdede
som kontorchef i staten.

Ved siden af mig sidder bordets alders-
præsident, Torben Ellekjær, der er 83 år.
Han blev far tidligt, som 19-årig, og blev
gift med kongebrev, for dengang skulle
en mand være 20 år for at måtte gifte sig.

Han er slet, slet ikke i tvivl om, hvad han
mener om en udvikling, hvor mænd ta-
ger en større del af omsorgsarbejdet.

»Det er godt! Det vigtigste er den første
tid med børnene. Men jeg måtte passe
mit arbejde som soldat«, siger han. 

Ville du have taget barsel, hvis du havde
kunnet?

»Ja! Jeg var så glad søndag og mandag,
hvor jeg kunne se dem«, siger han. 

Og forklarer, at han har et godt forhold
til sine døtre på 61 og 62 år, »de passer
godt på deres gamle far«. 

Mens børnene var små, kom Torben El-
lekjær i livgarden, og det var ti fantastiske
måneder. Han spillede i tamburkorpset
og havde fri klokken 14 hver dag, så han
kunne nå hjem og se familien, der også
boede i København. Senere sad han i regn-
skabsafdelingen i et oliefi��rma, og endnu
senere blev han ejendomsfunktionær.
Det er svært at skelne, om han bliver rørt,
når han taler om sin familie, eller om
hans skrøbelige øjne bare vander lidt til –
han har bøvlet med noget grå stær, så nu
har han kun synet tilbage på det øje, der i
forvejen var det dårligste.

I dag bor han i en 2-værelses lejlighed i
Hørsholm, hvor det er blevet en juletradi-
tion, at han 2. juledag samler hele sin fa-
milie, 26 mennesker i alt inklusive 2 olde-
børn.

»Man fl��ytter bare lidt rundt og laver et
langbord«, siger han underspillet om ju-
lefesten.

Fællesrejsning
Vores frokost med sild, hønsesalat, brie
og mørk øl er fortæret, og det er tid til en
sang. »Så er der fællesrejsning«, brøler en
af dem, der også var med på Fernet Bran-
ca-holdet, inden der synges på melodien
’Når jeg ser et rødt fl��ag smælde’. 

Vi er klubbens glade brødre,
Hemingsway-e-re er vi.
Lad os takke de hjemlige mødre,
som så venligt har givet os fri.
Her på stormødet hver mandag morgen
Vil vi hylde det lystige lav.
En for alle og resten i håret,
drammen gløder som nyslebet rav.
Efter sangen vil jeg vide, om alle om-

kring bordet var med til deres børns føds-

ler. Alle svarer ja, undtagen én: alderspræ-
sident Torben Ellekjær. Ville han gerne ha-
ve været det, spørger jeg.

»Ja, for søren! Set i bakspejlet, ja. Men
det var slet ikke på tale«.

Han fi��k fi��re timer fri til at tage hjem og
se babyen. Bagefter var det tilbage til mili-
tæret, fortæller han.

Nede i hjørnet rækker en anden Torben
med efternavnet Vindeløv stolt hånden i
vejret, da jeg spørger om det med fødsler-
ne. Han var med, og han græd og græd,
det var den største oplevelse i hans liv.

»Jah«, driller Henrik Pontoppidan fra
min ende af bordet, »men du har stadig
aldrig skiftet en ble!«.

Torben Vindeløv var ikke på barsel, og
han synes, det er svært at sige, om han vil-
le ønske, han havde været det. Det var ikke
rigtig en mulighed i hans jobsituation, si-
ger han.

»Og jeg har altid sagt til min søn: Pas nu
på med barsel, det kan skade din karrie-
re«. 

Det har sønnen åbenbart ikke lyttet til,
for han har været på barsel. Jeg har lidt
svært ved at få ud af Torben Vindeløv, om
det så skadede sønnens karriere, og det
kan selvfølgelig også være svært at sige.
Men det er i hvert fald ikke noget, sønnen
har fortrudt, lyder det.

Selv om Torben Vindeløv ikke føler, han
er gået glip af noget på barselsfronten, si-
ger han: 

»Det er klart, jeg kan da ikke lade være
med at tænke på, at min kone er tættere
på mit barn og mine børnebørn. Når bør-

mænd

Hvordan opfatter mænd
over 60 det at være mand?
Vi tog på udflugt på
Roskilde Fjord med en
klub opkaldt efter Ernest
Hemingway og mærkede,
hvordan særligt ét emne
viser tidernes skiften:
Måden, man er far på.

TRADITION. Hemingway Club
i Hørsholm er en frivilligt drevet klub for
mænd over 60 år. Fernet Branca i små
plastikglas er en vigtig del af den årlige
sommerudfl��ugt. Foto: Finn Frandsen

SERIE

Manden
Manden, som vi kendte ham, eksisterer
ikke længere. Han er gået fra forsørger
og patriark til ... noget andet.

Hvad den nye maskulinitet rummer
– eller kan komme til at rumme –
i vores liv og kultur, sætter Politiken
fokus på i en sommerserie om mænd.
Når normerne og traditionerne er faldet,
hvad kommer der så i stedet?

LEA WIND-FRIIS (TEKST)

FINN FRANDSEN (FOTO)

Jeg kan godt være 
misundelig på de unge
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D e fl��este af os vil sikkert udbryde:
»Van Gogh!« ved synet af kunstne-
rens oliemaleri af vasen med sol-

sikker fra 1889. Van Gogh ville muligvis ta-
ge sig til hovedet over samme syn. 

Den citrongule farve, som blomsterne
oprindeligt var malet med, er med tiden
blev orange, brunlig og grønlig. Og indtil
nu har vi hørt, at synderen er lys. 

Men, påpeger en af de førende van
Gogh-eksperter, den hollandske profes-
sor Ella Hendriks, der er også en anden
medvirkende årsag: Nemlig at 200 af van
Goghs malerier, der befandt sig på Mes-
dag Museum i Haag mellem 1926 og 1933,
blev restaureret med en krasbørstig me-
tode af museets opsynsmand Jan Cornelis
Traas. 

»Set i bagklogskabens klare lys har især
malerier fra det 19. århundrede vist sig at
være særligt sårbare over for varme, tryk
og opløsningsmidler, som de blev udsat
for i forbindelse med voksdublering og
fernisregenereringer«, forklarer Ella Hen-
driks i en mail til Politiken med henvis-
ning til de behandlinger, som Traas udfør-
te. 

Hun præsenterede sin undersøgelse af
Jan Cornelis Traas’ rolle ved et sympo-
sium i Amsterdam i begyndelsen i juni,
og i det internationale kunsttidsskrift
The Art Newspaper blev den modtaget
med bestyrtelse:

»Det kommer som et chok, at en person
med så lidt uddannelse har behandlet
malerier af en så betydningsfuld kunst-
ner«, skrev van Gogh-eksperten Martin
Bailey, der er forfatter til en række bøger
om kunstneren og medkurator på den
aktuelle van Gogh-udstilling på Tate Bri-
tain i London.

Historien om Jan Cornelis Traas har ik-
ke været helt nem at rekonstruere, efter-
som han ikke var typen, der lavede jour-
naloptegnelser eller anden dokumentati-
on af, hvad han foretog sig. 

Han var 20 år, da han i 1922 blev ansat
som opsynsmand ved Mesdag Museum i
Haag. Direktøren var ven af Vincent van

Goghs svigerinde, der ejede malerierne,
og direktøren foreslog, at Jan Cornelis
Traas – som ikke havde nok at rive i som
opsynsmand – begyndte at engagere sig i
konservatorarbejdet med van Gogh-ma-
lerierne. 

Traas fi��k først ansvaret for at restaurere
rammerne og foretage simple konserva-

toropgaver på malerierne i midten af
1920’erne. Først derefter blev en ansøg-
ning om at komme i lære hos konservato-
rerne ved Rijksmuseum afsendt, men den
blev afvist, fordi konservatorerne på det
store museum havde for travlt. 

Jan Cornelis Traas var derfor temmelig
utrænet, da han i 1927 fi��k ansvaret for at
restaurere en samling af van Goghs male-
rier, deriblandt ’Solsikker’, som fi��k en ny
blindramme, blev renset, retoucheret og
givet ny fernis foruden en såkaldt voksdu-
blering. Det er en metode, hvor man på-
klæder et nyt lærred på bagsiden af det
originale lærred med et klæbemiddel – en
varm voks-harpiksblanding – som smel-
tes ind i maleriet med et varmt stryge-
jern. 

»Det er dybt foruroligende, at en kon-
servator med praktisk taget ingen formel
uddannelse og kun lidt erfaring har fået
ansvaret for at konservere så mange af
van Goghs malerier«, lyder Martin Baileys
kommentar i The Art Newspaper. 

Først efter behandlingen af van Gogh-
malerierne begyndte Traas i slutningen af
1927 et femmåneders praktikophold på
Wiens Kunsthistorisches Museum i
Østrig, hvor han fi��k ansvaret for mindre
konservatoropgaver. I 1931 vendte han til-
bage til Holland, hvor han – foruden job-
bet som opsynsmand på Mesdag – arbej-
dede som konservator ved museet Mau-
ritshuis i Haag og blandt andet i 1961 stod
for restaureringen af Vermeers ’Pige med
Perleørering’ (ca. 1665). 

Danske professor dr. Jørgen Wadum var
fra 1991 til 2005 chefkonservator på Mau-
ritshuis, hvor han i 1994 restaurerede
selvsamme Vermeer-maleri. Her konsta-
terede han blandt andet, at Traas havde
overmalet nogle højlys ved pigens læber,
som Vermeer havde sat for at få dem til at
se fugtige ud, og at Traas havde glemt at
fjerne noget farve på perlen, som fra 1961
til 1994 fungerede som en utilsigtet re-
fl��eks.

»Den fjernede jeg i 1994, mens jeg fi��k
fugtpletterne ved pigens mundvig, som
var lavet af to små lyserøde farvestrøg,
frem i lyset«, siger Jørgen Wadum, der nu
er leder af Center for Kunstteknologiske
Studier og Bevaring (Cats) på SMK i Kø-
benhavn.

Van Goghs familie tilfreds
Den danske seniorforskers erfaring med
Traas er, at »han udførte behandlinger,
der med nutidens øjne var krasbørstige
og manglede den fulde forståelse af den
materie, han arbejdede med«. Men Jør-
gen Wadum understreger samtidig, at
Traas »stort set udførte behandlinger, der
var helt i tråd med tidens metode«. 

»Afrensning af fernis skete ofte med
krasse opløsningsmidler såsom alkoho-
ler, acetone og eddikesyre«, forklarer han.

Naturvidenskabelige analyser, som
man nu foretager på Cats i København

(Center for Kunstteknologiske Studier og
Bevaring), og som hjælper konservatorer-
ne med præcis og veldoseret behandling,
fandtes ikke dengang, forklarer Wadum,
der indtil 2016 var professor ved Institut
for konservering og restaurering på Am-
sterdams Universitet, hvor Ella Hendriks
nu er hans efterfølger.

Hun påpeger ligeledes, at voksduble-
ringen, som Traas foretog, var særdeles
udbredt i Nordeuropa, og at man kun kan
blive ’chokeret’, hvis man betrager sagen
fra et nutidigt perspektiv. 

»For mig at se virker ordet ’chok’ gan-
ske fordømmende. Det ville jeg ikke selv
bruge, og jeg mener, at man skal se på tin-

gene i deres histo-
riske kontekst«, si-
ger hun og tilføjer:

»En anden kon-
servator kunne
meget vel have be-
handlet malerier-
ne på samme må-
de – ofte under in-
struks af en muse-
umsinspektør eller
-direktør. Først i
1970’erne begynd-
te man at stille sig
kritisk over for den
udbredte praksis
med voksdouble-
ring«. 

Traas restaurere-
de ’Solsikker’ to
gange, både i 1927
og i 1961.

Van Goghs efter-
kommere var imid-
lertid ikke util-
fredse med, at det

var den uerfarne Traas, der havde fået an-
svaret for familiens malerier. Da Vincent
Willem, der var van Goghs svigerindes
søn, i 1974 skrev sine memoirer, vidste
man ikke noget om skadevirkningerne af
Traas’ voksdoublering, og at metoden vil-
le skade farverne i for eksempel ’Solsik-
ker’.

»Vincent Willem tænkte tilbage og kon-
kluderede, at det var gået godt, eller som
han skriver: De zaak is goed verlopen«, for-
tæller Ella Hendriks.

To af Jørgen Wadums ph.d.-studerende
har inden for de seneste år forsvaret af-
handlinger om problematikken ved voks-
doublering.

Cats-forskeren Cecil Krarup Andersen,
lektor på Konservatorskolen, har i sin dis-
putats påvist yderligere skadevirkninger
på malerier som følge af voksdoublering,
hvis værkerne udsættes for høj fugtighed.
Ligeledes har Emilie Froment, adjunkt på
Amsterdams Universitet, i sin forskning
demonstreret mørkfarvning af lærreder
og grunderinger som følge af behandlin-
gen.
camilla.stockmann@pol.dk

kunst

En ung opsynsmand
fik i mellemkrigsårene
ansvaret for 200 af
van Goghs malerier.
Resultatet af hans arbejde
kaldes »chokerende«
af van Gogh-ekspert.
Men to andre eksperter, 
der har indgående
kendskab til Traas’ arbejde,
siger, at det ikke var
usædvanligt i datiden.

Opsynsmand skadede berømte malerier

KRASBØRSTIGT. Konservatorerne på
Van Gogh Museet måtte opgive at bringe
farverne i det berømte solsikkemaleri
tættere på de oprindelige på grund af
Jan Cornelis Traas' restaureringer
med blandt acetone og edikkesyre.
Foto: Van Gogh Museum Amsterdam

CAMILLA STOCKMANN Det er dybt
foruroligende,
at en
konservator
med praktisk
taget ingen
formel
uddannelse og
kun lidt erfaring
har fået
ansvaret for at
konservere så
mange af van
Goghs malerier
Martin Bailey
i The Art 
Newspaper

nebørnene er på besøg, er det: Farmor,
farmor! Nå – er du her også, farfar«. 

Men på den anden side er det også me-
get godt, at farmor er favoritten, siger Tor-
ben Vindeløv. Så er der ingen konkurren-
ce mellem bedsteforældrene. »Hun bliver
så glad og stolt, og så er jeg også glad«.

Bedstefar og ble-ekspert
Ved et andet bord på ’Sagafjord’ sidder Jan
Gildum, der var med til at drikke Fernet

Branca på kajen, inden vi sejlede ud. Da
jeg fortæller ham om temaet maskulini-
tet, spænder han glædestrålende en ikke
uanselig overarm, dét emne vil han gerne
tale om. Og også her ender samtalen hur-
tigt på barsel og mændenes forhold til de
små børn.

Jan Gildum er uddannet litograf, men
på grund af de skæve arbejdstider skifte-
de han profession, da han fi��k børn. Selv
om det var dårligere betalt.

»Jeg ville prioritere familien og fi��k et
job på kontor. Men mine kammerater
tænkte: Hvad fanden er det nu for no-
get?«.

»Så jeg oplevede på et tidligt tidspunkt,
at det ikke var maskulint at sidde på kon-
tor«, siger han og ser alt andet end trau-
matiseret ud. 

»Hvis jeg var et ungt menneske i dag,
havde jeg sikkert taget barsel. Jeg var nok
også den eneste unge mand, måske var
jeg 16-17 år, som gik rundt i Ole Suhrs Ga-
de, hvor jeg voksede op, med naboernes
børn i barnevogn. Fordi jeg kunne lide
det. Det var der ingen andre, der gjorde
dengang«.

Jan Gildum er tydeligvis tryg ved emnet
og praler over for de andre ved bordet af,
hvordan han absolut ingen problemer

har med at skifte børnebørnenes bleer,
heller ikke de slemme af dem. Engang
havde et barnebarn hård mave, og da var
det ham, der fi��k stimuleret hende, så der
kunne komme »hul på bylden«, for »han
kunne slet ikke have, at hun skulle have så
ondt«. Den bedrift var svigerdatteren, ba-
byens mor, også ret imponeret over, siger
han.

Så du synes, det er godt, at det ændrer sig
– at mænd i dag i højere grad tager del i om-
sorgsarbejdet?

»Jeg er helt vild med det. Jeg kan godt
være misundelig på de unge i dag«.
lea.wind-friis@pol.dk

Jeg kan godt ...

TANKER. Først
en stille stund
i Roskilde
Domkirke. Senere
er der lejlighed
til at diskutere
kønsroller over
frokosten. Foto:
Finn Frandsen
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