DET ER DET MED SKOLEN
I en tid, hvor en af de vigtigste institutioner
i vores samfund er skolen, i en tid, hvor
skolen reformeres og diskuteres som ikke
længe set og hørt, er det værd at huske
på Halfdan. Han har skrevet om skolen og
dens betydning mange gange og mange
steder.

OG DET VAR
DIN LÆRER I KRISTENDOM

I den ene ende finder vi en ung Halfdan, der
ikke er bange for at tale samfundets institutioner og nedarvede vaner og rutiner midt imod,
som i digtet Slavesang fra 1937.

Og næsten var altid en sølle fyr
der manglede mønt på lommen
og havde lidt svært ved at holde styr
på livet og kristendommen.
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I den anden ende, fyrre år senere, finder vi den
cirka 60-årige forfatter stå på et højdepunkt i
sit forfatterliv og skue tilbage og sætte de små
ting og de tilsyneladende ubetydelige hændelser og handlinger i skolelivets dagligdag i
et større perspektiv. Det gør han ikke mindst i
en række lærerportrætter i samlingen og det
var det fra 1977. og det var det ser tilbage
på 1920’erne og 1930’erne, men er faktisk
som skrevet og stemt i samtidens, 1970’ernes
socialrealistiske toneart. Og den toneart, fyldt
med en bevægende atmosfære af vellyd og vemod, fangede Halfdan og Ester Nagel Rasmussens søn Tom Nagel Rasmussen i samme ånd,
da han satte musik til et udvalg af digtene, som
udkom i 1978 på LP og siden blev genudgivet
på CD i 2003.
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Og det var din lærer i kristendom
som ikke var særlig kristen
men snakkede ofte og gerne om
at man skulle elske næsten.

Og læreren sagde at Gud var god
når blot man forstod ham rigtigt
og glemte det sludder om synd og bod
som ikke var særlig vigtigt.
For ham her Guds søn var de svages tolk
og spottede præstestanden
og følte sig hjemme blandt jævne folk
og folk der var helt på spanden.
Og læreren havde et ben af træ
og fipskæg og bakkenbarter
og kradsede sig på det højre knæ
skønt knæet slet ikke var der.
Og han kunne mange fortællinger
der slet ikke stod i bogen
om sprittere tyve og kællinger
og folk der gik vild i tågen.
Og når du gik hjem ku du se ham stå
ved stoppestedet og vente
og det var så dejligt at tænke på
at det var en mand du kendte.
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OG DET VAR DEN FRØKEN
Og det var den frøken du havde i sløjd
som ikke ku li at du råbte så højt
og skældte dig ud og blev hidsig og skreg
så hendes gebis røg i hodet på Kaj.

OG DET VAR
LÆRER ØRNEBJERG

Og du skulle lave en flot taburet
men savede skævt i dit fyrretræsbræt
så kællingen brugte den høje oktav
og gav dig en mægtig gang høvl med sin sav.

Og det var din lærer hr. Ørnebjerg
som aldrig talte ned til en dværg
og gerne fortalte om kæmper så små
at de næppe var til at få øje på.

Men høvlen som ikke ku li du fik tæsk
skar spåner så fede som skiver af flæsk
mens saven på ny satte tænderne i
og gnavede savsmuld med stor energi.

Og han kunne mer end sin ABC
for han kunne lege og slås med sne
og lærte os mer om at tro på os selv
end om det vi sku glemme alligevel.

Og den taburet som sku være normal
blev skammel og spækkebræt og lineal
og endte som blomsterpind (skønt det var drøjt)
hos farmor der syn’s du var dygtig til sløjd.

Og han kunne mer end sit Fadervor
for han ku forstå hvad kun få forstår
at større end kæmper i afgrund og dal
er en dværg på en kvist på en femtesal.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
1. Vælg et af de tre digte, der har hvert sit lærerportræt, og formuler med egne ord, hvad det
er, den lærer kan, og, hvilken betydning det har for ham, der fortæller om det.
2. Med inspiration i de tre digte: hvad er det gode ved din skoles lærere i dag – og hvad er
måske det mindre gode?
3. Hvad er din vurdering af, hvordan skolen og undervisningen i det hele tager er i dag til
forskel fra dengang, Halfdan gik i skole?
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