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HALFDAN TIL TIDEN
– ET UNDERVISNINGSMATERIALE

HVAD OG HVORFOR?
Det her handler om Halfdan 
Rasmussen, den måske mest 
læste og afholdte forfatter i 
Danmark gennem de seneste 
100 år. Men det handler ikke 
om den Halfdan, de fleste ken-
der: ham med Halfdans ABC 
og alle tosserierne. Den Half-
dan, som lige har været hyldet 
overalt i Danmark i anledning 
af 100-året for hans fødsel. 
Den Halfdan er også med her, 
men det handler om den voks-
ne Halfdan: Samfundskritikeren 
og debattøren, der ikke lader 
fx Yahya Hassan noget efter, 
når det kommer til at tale lige 
ind i tiden og tale tidens toner 
og takter midt i mod. Den Half-
dan kun få i virkeligheden ken-
der. Den Halfdan som skriver 
om tabuer og social udkantsliv, 
så man skulle tro, det var i dag. 

FOR HVEM OG HVORDAN?
Materialet er henvendt til folke-
skolens ældste klasser (7.-9.), 
gymnasier, ungdomsuddan-
nelser, højskoler,  læseklubber 
og lignende. Materialet består 
af 7 dobbeltsidede ark. Hvert 
ark belyser et gennemgående 
tema eller – ofte underbelyst 
– motiv i Halfdan Rasmussens 
omfattende og mangeartede 
forfatterskab. Materialet kan 
bruges ark for ark eller i et 
sammenhængende hele. Fx på 
skoler i 1-uges danskfaglige 
forløb eller i en enkelt time, en 
dobbelttime, en morgensam-
ling (eller en prædiken!) – til 
gruppearbejde eller simpelthen 
til fælles diskussion.

SYV ARK – SYV TEMAER
 1 Ung og vred
 2 Halfdan og fotografiet
 3 Det er det med skolen
 4 Samtid og samfund
 5  Vissevasse
 6 Om at være
 7 Om at tage afsked

BONUSINFO
Halfdan til tiden – et undervis-
ningsmateriale udkom digitalt 
i forbindelse med udstillingen 
Halfdan til tiden, der kunne ses 
og ikke mindst høres i Teater-
museet i Hofteatret indtil ultimo 
juni 2016.

Se mere om materiale og  
udstilling på  
http://www.teatermuseet.dk/
content/halfdan-til-tiden

© Teatermuseet i Hofteatret.
Undervisningsmaterialet er  
produceret af Tina Mikkelsen 
og Peter Christensen Teilmann.
Grafisk design: Per Romerdahl



1/UNG OG VRED

Halfdan Rasmussens op-
vækst som barn i et arbej-
dermiljø udviklede hans 
følelse af social og politisk 
indignation – en følelse, 
som kom til at præge ham 
selv som person og hans 
digte, som, fra han var 
ganske ung, gav sig udslag 
i et politisk engagement i 
samtiden. Om det så var 
om de fattige 1930’ere med 
gammeldags institutioner for 
børn eller 1960’erne med 
folkelige protestaktioner som 
optogene mod atomvåben 
på den ene side og stigende 
velfærd på den anden side.

Vreden og indignationen har 
Halfdan Rasmussen til fælles 
med andre generationer af 
forfattere, der er vokset op i 
udsatte vilkår. Senest har vi 
mødt det hos den unge digter 
Yahya Hassan (f. 1995), som 
i digtsamlingen Yahya Hassan 
ligeledes udtrykker stort per-
sonligt og politisk engagement, 
og som i en åbenlys kritisk 
socialrealisme skildrer forhol-
dene hos socialt belastede 
indvandrerfamilier i ghettoer, 
hvor han selv er vokset op. 

Yahya Hassan agerer med 
modstand, kampgejst og indfø-
lingsevne, og da han i 2014  
skulle modtage Politikens Litte-
raturpris for sin digtsamling, 
rejste han i stedet til Kijev i 
Ukraine for at rapportere fra 
den alvorlige borgerkrig.  
 

UNG OG VRED
Tre dage senere sendte han 
et langdigt hjem, som samme 
dag blev trykt i Politiken. Hans 
digte er fyldt med ordspil og 
lydlige virkemidler, der, lige 
som Halfdan Rasmussens dig-
te, giver sproget et flow og en 
rytme, der gør dem læsevenli-

ge og rammer både følelser og 
krop. 

Læs de to digte af hhv. Yahya 
Hassan og Halfdan Rasmus-
sen, som begge handler om at 
mærke de svære sociale betin-
gelser på egen krop. 

TVANGSFJERNET
…
MEN I KENDER HISTORIEN
EN SAGSBEHANDLER DUKKER OP MED ET STYKKE PAPIR
OG ET PAR BETJENTE DER BARE GØR DERES ARBEJDE
MOR SIGER
TAG IKKE MIN SØN DET ER EID I MORGEN
MEN DET DER PAPIR
SÅ JEG TAGER MINE SLIDTE SKO PÅ
OG KYSSER PANDER FARVEL
SPARKER SAGSBEHANDLEREN NED AD  
TRAPPERNE
OG FÅR HÅNDJERN PÅ
DET ER STRAFBART SIGER BETJENTENE
I MUNDEN PÅ HINANDEN
OG JEG SIGER AT JEG ER UNDER DEN KRIMINELLE LAVALDER
SPARKER OGSÅ TIL DEM
OG SÅDAN BLIVER LAM OG KEBAB
SKIFTET UD MED MORTENSAND MED ÆBLE- OG SVESKEFYLD
I RINGER OG KALDER MIG SKIFTEVIS BROR ELLER DANSKER
VIL VIDE HVAD JEG LAVER PÅ ET OPHOLDSSTED
MEN KENDER VI EGENTLIG HINANDEN
HAR VI ANDET END SMERTEN TIL FÆLLES
NU ER I BLEVET STORE OG SMUKKE
OG JEG ER ÅBENBART BLEVET DANSKER
MEN KENDER VI EGENTLIG HINANDEN
DET ER LÆNGE SIDEN VI KOM UD AF DET HUL
DET KAN VEL IKKE HOLDE SAMMEN PÅ OS

Yahya Hassan: Yahya Hassan, 2013



1/UNG OG VRED

OG DET VAR HAM SVENNER
Og det var ham Svenner fra Smøgen
som altid fik masser af tæv
og altid skrev efter i skolen
og altid skrev galt når han skrev

Og Svenner kom hjem med en seddel
og så fik tæv af sin far
fordi han fik tæv af en lærer 
og glemte de rigtige svar

Og Svenner fik tæv og stjal bolcher
og Svenner fik klø og var fræk
og Svenner fik bank og stjal bøger
som Svenner forærede væk

Og alle i klassen fik bolcher
og ham inspektøren blev gal
og talte om hæler og stjæler
og bankede Svenner der stjal

Og bankede alle os andre
og så blev vi gale på Svend
og mødte ham oppe på volden
og bankede Svenner igen

Og så blev han sendt på en anstalt
og kom under orden og tugt
og så blev han banket og tævet
og tog det besindigt og smukt

Og Svenner kom ud og var Svenner
og løb gennem Smøgen en dag
Vi delte en hel pose bolcher
Jeg husker den syrlige smag

Halfdan Rasmussen: 
Og det var det, 1977

ARBEJDSSPØRGSMÅL

1.   Læs de to lange digte af hhv. Halfdan Rasmussen og 
Yahya Hassan – og kig også på citatet fra den unge  
Halfdans digt ”Slavesang”.

2.   Forklar, hvad hvert digt handler om. 

3.    Begge digte er episke (beskrivende), men giv eksem
pler på, hvilke forskelle der er på Halfdan Rasmus
sens traditionelle digt og Yahya Hassans prosadigt.  
Hvordan virker de to digte forskelligt på dig?

4.    Hvem er det, der taler i digtene?  
Giv eksempler på det. 

5.   Der er et ’jeg’ i begge digte: Hvad er forskellen på 
jegets synsvinkel i de to digte?

6.   Hvilken tid er de to digte skrevet i, og er der  
ændringer undervejs?

7.   Zoom ind på Halfdan Rasmussens digt:   
Hvilken effekt har det, at jeget træder frem i sidste  
linje af Halfdan Rasmussens digt?

8.   Hvad betyder ”den syrlige smag” i overført  
betydning?

9.   Zoom ind på Yahya Hassans digt:  
Hvilken betydning har læserhenvendelsen ”MEN I 
KENDER HISTORIEN …”

10.   Yahya Hassan taler i digtet til sine brødre. Hvorfor 
tror du Yahya Hassan nævner, at de skiftevis kalder 
ham for ”BROR ELLER DANSKER”? 

11.    Hvorfor tror du, han spørger, om de egentlig kender 
hinanden? Og hvilken virkning har det, at spørgs
målet gentages to gange? 

12.   Hvad markerer det lille ord ”åbenbart” i 4. sidste 
linje?

13.   Og det var det er blevet beskrevet som Halfdan  
Rasmussens egne erindringer, hvorimod YAHYA  
HASSAN er blevet meget omdiskuteret i forhold til, 
om det er virkelighed eller fiktion. Diskuter, hvad 
forskellen er på selvbiografi og selviscenesættelse? 
Hvorfor det er vigtigt at læse en tekst som enten 
virkelighed eller fiktion? Hvad sker der, når genrene 
blandes sammen?

UNG OG VRED 

Halfdan Rasmussen, 22 år gammel:  
”Slavesang” fra 1937:

Skolen stempler dig i knolden:
“dannebrog” og “fædreland”,
“konge”, “stat” og “hold din kæft”,
og “drik a statens spildevand”!

© Teatermuseet i Hofteatret. Undervisningsmaterialet er produceret af Tina Mikkelsen og Peter Christensen Teilmann. Grafisk design: Per Romerdahl



2/HALFDAN OG FOTOGRAFIET

Tegneren Ib Spang Olsen, som 
i årtier arbejdede tæt sammen 
med Halfdan om bl.a. Half-
dans ABC (1967), rejste også 
meget sammen med Halfdan 
og skrev om det allerede i  
1965 i Hilsen til Halfdan, som 
udkom i anledning af forfatte-
rens 50 års fødselsdag: 

“Vi har fotograferet, og det 
er ikke altid nemt at få alting 
med. Mens jeg tager bon-
den og hans frodige stråtag, 
går pigen med æslet ud af 
søgeren. Dog får jeg det lille 
strittende ensomme træ med, 
en ganske pittoresk baggrund. 
Senere viser det sig, at Half-
dan også har knipset. Han fik 
ikke meget med, bare træet. 
Få nøgne grene, en lav hori-
sont, skyer. Jeg ser længe på 
det. Sært, at så lidt dog kan 
sige så meget. […] Det er som 
et vers med korte linjer. Stærkt, 
sluttet, nok.”

Allerede tilbage i 1951 i et interview til Smalfilmbladet beskrev 
Halfdan Rasmussen selv sammenhængen mellem at digte og 
fotografere, og hvad han mente, der skulle til for at skabe liv i et 
motiv, så det blev interessant for beskueren: 

”Først og fremmest ved at fabulere over tingene, digte med 
billeder i stedet for ord. Det meste af det man kalder kunst 
opstår af en dyb undren. At finde ind til poesien bag tingene 
forudsætter, at man har evnen til at  give denne undren udtryk, 
lægge den ind i et billede. Det er den slags, der gør filmen 
visionær, giver den mulighed for at komme folk ved. (Man skal 
altså kunne) personliggøre sine oplevelser, abstrahere fra virke-
ligheden, forme den efter sit temperament. Folk ser jo med den 
kommercielle films trætte øjne: et landskab er bare 
et landskab, et motiv, et begrænset stykke natur. 
Men prøver man på at se bag om tingene, viser 
det sig, at de såkaldte døde ting er levende, at 
man kan få dem i tale, at de vil have lov til at 
digte med én. Man må have filmen inde i sig, 
have noget at give, noget, der kan føre til 
kontakt med tingene.”

HALFDAN OG FOTOGRAFIET
Halfdan Rasmussen var lige 
så meget fotograf, som han 
var digter, men han var det i 
det skjulte. Men både i sine 
digte og sine fotografier – 
og i sine smalfilm –  var han 
optaget af at finde poetiske 
motiver, når han filmede og 
fotograferede.

Foto:  
Halfdan  
Rasmussen



2/HALFDAN OG FOTOGRAFIET

Som mange andre digtere hav-
de Halfdan Rasmussen en stor 
passion for fotografiets evne 
til at fange tingenes og steder-
nes sjæl, og gennem det sige 
noget om de mennesker og det 
samfund, de angår. Han tog 
mange portrætbilleder af men-
nesker, han mødte fx på sine 
rejser. Han tog også mange 
billeder, der var helt menneske-
tomme, men fyldt med spor af 
dem. Og så tog han billeder af 
pladser og steder, som var be-
folket med mange mennesker, 
som billedet på den anden 
side.

ARBEJDSSPØRGSMÅL
Vælg billedet  med menneskemængden eller billedet herover og besvar arbejdsspørgsmålene 
her:
1. Se på Halfdan Rasmussens fotografier og skriv de 3 første spørgsmål, som falder dig ind.  

2.  Beskriv de effekter, der er brugt på fotografierne (fx lys, farve, synsvinkel) og beskriv  
stemningen i billederne.

3. Giv billederne en titel.

4. Skriv en kort historie eller et digt i jeg-form.

5. Diskuter, hvad der gør Halfdan Rasmussens fotografier til billeddigte. 

6.  Se på billederne og på portrættet af Halfdan med kameraet og overvej, om en som ham  
ville tage selfies, hvis han levede og fotograferede i dag? Og hvad gør en selfie ved den, 
der tager billedet? Er det en selv eller er det en selviscenesættelse?

HALFDAN OG FOTOGRAFIET 

Foto: Halfdan Rasmussen

JEG GAAR EN MORGEN  
(fra Soldat eller Menneske, 1941)
…
Jeg gaar en morgen og æder gryet. 
Mine graadige øjne fotograferer alting. 
Jeg er helt ny – et fotografiapparat
Med en følsom film der registrerer alt. 
Ja, saadan er jeg, en helt ny mand
der æder et stort stykke
af vorherres morgenbrød.

© Teatermuseet i Hofteatret. Undervisningsmaterialet er produceret af Tina Mikkelsen og Peter Christensen Teilmann. Grafisk design: Per Romerdahl



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. 

3/DET ER DET MED SKOLEN

DET ER DET MED SKOLEN

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

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 hæn-
delser 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 ve-
mod, fangede Halfdan og Ester Nagel Rasmus-
sens 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.

SLAVESANG

Skolen stempler dig i knolden:

“dannebrog” og “fædreland”,

“konge”, “stat” og “hold din kæft”,

og “drik a statens spildevand”! 

OG DET VAR  
DIN LÆRER I KRISTENDOM

Og det var din lærer i kristendom
som ikke var særlig kristen
men snakkede ofte og gerne om
at man skulle elske næsten.

Og næsten var altid en sølle fyr
der manglede mønt på lommen
og havde lidt svært ved at holde styr 
på livet og kristendommen.

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.



3/DET ER DET MED SKOLEN

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?

DET ER DET  
MED SKOLEN 

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 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.

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 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 DET VAR  
LÆRER ØRNEBJERG

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.

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 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.

© Teatermuseet i Hofteatret. Undervisningsmaterialet er produceret af Tina Mikkelsen og Peter Christensen Teilmann. Grafisk design: Per Romerdahl



4/SAMTID OG SAMFUND

Allerede som helt ung og frem 
til sine ældre dage havde han 
skarpe meninger om skolen; 
hvad skolen betød for samfun-
det, hvad eleverne skulle lære, 
osv. Især ét af hans digte er 
blevet brugt meget i undervis-
ningen. Efter Bikini handler 
om amerikanernes atomprø-
vesprængninger på stillehavsø-
en Bikini efter 2. Verdenskrig. 
Digtet blev en del af debatten 
i den folkelige bevægelse mod 
atomvåben i den periode, som 
kaldes ’den kolde krig’, hvor 
USA og Rusland stod hårdt 
spændt over for hinanden. 

Halfdan var i sine ungdoms-
år i 1930’erne medlem af 
Danmarks Socialdemokratiske 
Ungdom (DSU) og Antifascis-
tisk Kampforbund. Han skrev 
artikler og digte til andre af 
tidens udfordrende og debatte-
rende tidsskrifter som fx Sex og 
Samfund, bladet “der kæmper 
for Frisind og Fornuft”. Han 
skrev også til ugebladet Ar-
bejdet om arbejdernes mulig-
heder. Her kan du læse, hvad 
Halfdan Rasmussen skrev om 

SAMTID OG SAMFUND:
OM AT DEBATTERE
Halfdan Rasmussen var me-
get optaget af samfundsfor-
hold, og han involverede sig 
og deltog aktivt i samtiden 
både i ord og handling.

Turisme
Forholdene i andre lande 
optog også Halfdan Rasmus-
sen. Bl.a. kritiserede han den 
nye charterturisme, som var 
begyndt at bringe mange dan-
skere på ferie i Spanien.

Problemet var, at Spanien på 
det tidspunkt blev regeret af 
General Francos diktatoriske 
styre (1939-1975). Spørgs-
målet er: Støtter vi indirekte 
et undertrykkende regime 
ved at rejse som turister i 
egne af verden, som fx 
har et diktatorisk styre, 
og som ikke overholder 
menneskerettighederne 
– og bør vi derfor holde 
os væk? Eller tilfører vi 
som turister ressourcer, 
som løfter levestan-

arbejdsløshed i en kronik i 
Berlingske Aftenavis i 1949: 

Arbejdsløshed
”Det unge menneske havde 
tilbragt megen tid på social-
kontorer og kontrolsteder. Han 
(..) levede ellers i ensomhed 
og isolation, som en ringe 
understøttelse tvang ham til. 
Underernæret, tom og sløv, 
sådan var han. Men ikke 
han alene. Tusinder af unge 
i storbyen med de samme 

elendige vækstbetingelser, 
med den samme tomhed og 
sløvhed forårsaget af langvarig 
ledighed, sult og tvivl. [..] Som 
alle andre unge, der var blevet 
frataget retten til en anstændig 
tilværelse, følte han sig uretfær-
digt behandlet. Han mærkede 
hver eneste dag gennem årene 
uretfærdigheden på sin krop. 
[..] Det ville have været un-
aturligt, om han ikke var kom-
met i opposition til den verden, 
han levede i.” 

darden for lokalbefolkningen, 
så de får bedre muligheder for 
at kæmpe for demokrati og 
menneskerettigheder?



4/SAMTID OG SAMFUND

ARBEJDSSPØRGSMÅL

1.  Hvilken virkning har det, at Halfdan Rasmussen benytter sig af bidende sarkasme i sit ind-
læg om turisme?  

2.  Del klassen op i en Halfdan-Rasmussen-gruppe og en Simon-Spies-gruppe, og diskutér pro-
blemstillingen ud fra hver sit synspunkt.

3.  Se på billedet nedenunder, som fanger en nutidig situation, hvor mange turister i Græken-
land har oplevet at blive konfronteret med de mange flygtninge, som er kommet over Mid-
delhavet. Skriv selv en tekst til billedet.

SAMTID OG SAMFUND
Halfdan Rasmussen skriver, holde øjnene åbne, 
medens vi er dernede og også gøre os klart, at 
vi er i en diktaturstat (sådan en lever det over-
vældende flertal af menneskeheden i), og at 
diktaturstater behandler politiske modstandere 
betydeligt mere hårdhændet end demokratier, 
kan det også være sundt at holde sig for øje. 
[…] kan vi så ikke blive enige om, at takket 
være turismen og dens mange chancer for den 
lille selvstændige forretningsmand er middel-
klassen i Spanien i dag så stærk og blom-
strende som ingensinde før. Også arbejdernes 
levefod er steget, enormt kraftigt for den mere 
aktive del af befolkningen, der har haft energi 
til at skifte bopæl og søge ind i de mange nye 
brancher, turismen har skabt […]. Men nok så 
vigtigt, hvis man håber på en udvikling mod 
et stabilt demokrati, er nu nok den personlige 
påvirkning, som charterflyvningens massefolke-
vandringer har gjort mulig.”

”Her kommer vi. 
Familien Fallah fra 
Ringkøbing. Til Lesbos 
i Grækenland. Slikke 
sol, drikke drinks, dase 
ved swimmingpoolen. 
27.000 kroner. All 
inclusive. Men det blev 
også møde med nogle af de 77.000 bådflygtninge, som i år er kommet til Grækenland.” 

Halfdan Rasmussen i debatindlægget ”Tag til 
Spanien og se…”, BT 1964: ”Vi købte os til 
en rig tilværelse mellem fattige, lukkede øjnene 
endnu en gang og nød den velsignede sol. 
Ingen skal komme og sige, at vi vidste noget, 
at vi ferierede fra vor dårlige samvittighed og 
skuttede os velbehageligt op ad fascismen. 
Der er ting, man ikke taler om og helst undla-
der at tænke på. Når man betaler enhver sit 
og stemmer rigtigt en gang hvert fjerde år, så 
kan ingen med rette betvivle ens demokratiske 
sindelag. En demokrat skal vel for fanden også 
ha’ lov at feriere uden skyldfølelse i bagagen.”

Rejsekonge og jurist Simon Spies’ svar i debat-
indlægget ”Hvad er demokrati?”, BT 1964:
”Tror man virkelig, demokrati er noget, der 
gror i fri luft, noget man bare kan sætte på fra 
oven og sige: ”Hej, just nu har I demokrati”, og 
så tro det holder. […] selvfølgelig skal vi, som 

Tekst og foto fra artiklen  
’All inclusive ved Europas yderste port’, Politiken, 12.7.2015
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De fleste kender sikkert Half-
dan Rasmussens rim og rem-
ser. Det kunne fx være hans 
Tosserier, Kejser Næsegrus, 
Tullerulle Tappenstreg, Lange 
Peter Madsen, Lille frække 
Frederik, Tante Andante, Onkel 
Karfunkel eller hans Børnerim. 
Men det er især Halfdans ABC 
fra 1967, som de fleste kender 
for hans fantasifulde leg med 
alfabetet, og som man forbin-
der med tegneren Ib Spang 
Olsens illustrationer. 

Halfdan gav børnenes litteratur 
nyt liv med en sproglig tone, 
som lå tæt op ad den måde, 
børn selv bruger sproget. 
Hans bøger udkom side om 
side med, at velfærdssamfun-
det blev etableret op gennem 
1960’erne og 1970’erne. 
Tidligere havde børnelitteratur 
mest været opdragende og be-
lærende og blev brugt som et 
led i børneopdragelse, men da 
børnene kom i daginstitutioner 
og mødte moderne pædago-
ger, fik de læst højt af den nye 
og antiautoritære børnelittera-
tur, hvor forfattere som Astrid 
Lindgren, Ole Lund Kirkegaard 
og Halfdan Rasmussen havde 
det frie og fantasifulde barn i 
hovedrollen. 

Allerede tidligt i Halfdans 
forfatterskab var det dog ikke 
alle anmeldere, som var be-

5/VISSEVASSE, NONSENS – OG MERE TIL

VISSEVASSE, NONSENS
– OG MERE TIL

1865 skrev Alice i eventyrland 
– og da den næsten hundrede 
år senere udkom som tegne-
seriehæfte i Danmark i 1955, 
var det Halfdan Rasmussen, 
som oversatte og gendigtede  
den. 

As I was going up the stair, 

I met a man, who wasn’t there. 

He wasn’t there again today, 

Oh, how I wish he’d go away.gejstrede for hans børnebø-
ger. Halfdans første egentlige 
børnebog, Fem smaa Trolde-
børn fra 1948, som handler 
om, at troldebørnene har ædt 
en mand og derefter kaster 
ham op og sætter ham sam-
men med hovedet omvendt 
på – fik den her anmeldelse 
i avisen Social-Demokraten i 
1950: ”Den havde blot den 
fejl, at den ikke var noget for 
børn med svage nerver. Den 
kunne skræmme børn, og det 
var psykologisk forkert at lade 
troldungerne æde manden.” 

I begyndelsen kaldte Halfdan 
selv sine rim og remser for 
”visse-vasse-vers”. ’Vissevas-
se’ betyder egentlig at sludre. 
Og Halfdan Rasmussens rim 
og remser er hele tiden på 
vej ud i det rene nonsens. 
Halfdan bygger her videre 
på allerede kendte traditioner 
for at lege og eksperimentere 
med sproget fra 1920’ernes 
og 1930’ernes dadaisme og 
surrealisme. Han kendte til de 
engelske klassiske traditioner 
for at skrive vers som limericks, 
nursery rhymes og nonsense 
poetry, hvor alt er grammatisk 
korrekt, men som semantisk 
(betydningsmæssigt) er noget 
pragtfuldt sludder og sort tale. 
Nonsensdigtningen så man 
også hos forfatteren Lewis 
Carroll, da han helt tilbage i 



ARBEJDSSPØRGSMÅL

1.  Læs begge Halfdan Rasmussens rim højt. Se på rimene. Hvilke verselinjer rimer? Hvordan er 
rimmønstrene forskellige i de to digte? 

2.  Læs digtet ”Negerdukken lille Sam” højt for hinanden og diskuter om det er ok at bruge ord 
som ’neger’ i et digt? Gør man det andre steder, fx i sange?

3.  I rapmusikken er der, som i Halfdan Rasmussens rim og remser, en tendens til, at ordenes 
lydlige effekt kommer før tekstens betydning, som fx her i Malk de Koijns ”Jim Daggerthug-
gert” fra Smash Hit in Aberdeen (1999):

 Hej! Mit navn er Jim Daggerthuggert
 Folk de skrider fra stranden når jeg ta’r en dukkert
 Jeg vil bare svømme rundt i min badering 
 Bare være som de andre og vade omkring
 Men alle mennesker skrider, siger at de er bange for mig
 Så de rykker videre
 Bare fordi jeg ser grim ud fordi jeg har en fed tud
 Et halvt øje tre tænder ingen hænder et kvart ben og fem skuldre
 Og mine kinder de er ved at smuldre
 
  Prøv selv med hurtigskrivning at opdigte en person: Skriv to strofer på hver 4 linjer - du må 

gerne skrive nonsens og være ironisk. Start på samme måde med ”Hej mit navn er …”

4.  Lav en rap med rytme ved at gå ind på DRs Bits & Beats:  
http://www.dr.dk/skoleasp/ungdomsliv/tema/hip_hop/mixer/skal_640x480.asp 
Brug enten jeres egne tekststykker eller de færdige, som ligger i maskinen. Den skal vare ca. 
1 min. Præsentér den for klassen.

5/VISSEVASSE, NONSENS – OG MERE TIL

VISSEVASSE, NONSENS  
– OG MERE TIL

En lille spirrevip
  uden slips og uden flip

sad og sang på en gesims
for en spraglet himstergims,
men da gimsen ville pimpe
med en simpel himpegimpe
spirred vippen bort til slut
med en sippet dippedut

Tullerulle Tappenstreg 
 spiste gummibolde

Tullerulle Tappenstreg
blev gift med Karl den Tolvte

Tullerulle Tappenstreg
spiste kaffebønner
Tullerulle Tappenstreg
fik fire brune sønner

Tullerulle Tappenstreg
gav dem gummibolde
Tullerulle Tappenstreg
fik klø af Karl den Tolvte

NEGERDUKKEN LILLE SAM

Negerdukken Lille Sam

kan ikke gøre for det

Han kan bare ses ved dag,

om natten bli’r han borte
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OM AT VÆRE  
– OG AT FORSTÅ AT VÆRE
Mange af Halfdans digte er 
egentlig ikke så meget for 
børn, som de er om børn. 
Ofte handler de om at undre 
sig. Barnet, der undrer sig, 
eller den voksne, der ser 
på barnet og undrer sig. 
Hvorfor er man overhovedet 
til? Hvor er man, når man 
sover? Alt sådan noget, som 
man ikke umiddelbart kan 
forstå – men hvad gør man 
så?

DET STORE I DET SMÅ

Nu tier alle skove
 om blad og blomst og bær.

Og nu skal Iben sove
og glemme hvem hun er.

Der går en blæst derude
i havens visne løv.
Og himlen er en rude
der fyger til med støv.

I mørket kan jeg høre
et lille urværk gå.
Det suser i mit øre.
Det knækker i min tå.

Nu sover nattefluen
i vores vindueskarm.
Nu sover hele stuen.
Nu sover Ibens arm!

Lillebitte blir man før man sover,
    blød og lille, som en kat man selv har fundet.

Når man ligger med sin dyne over
blir man pludselig borte og er helt forsvundet.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det
for om morgenen er man der altid igen.

Littebitte blir man når man drømmer,
varm og lille som et lys der står og brænder.
Hjertet banker tyst og blodet strømmer,
og allivel er man en man ikke kender.
Hvor er man henne når man er borte
og hvor er man henne når man sover hen?
Det er svært at forstå når man ikke forstår det
for om morgenen er man der altid igen.

Tegning: Ib Spang Olsen



6/OM AT VÆRE – OG AT FORSTÅ AT VÆRE

ARBEJDSSPØRGSMÅL

1.  Vælg et af digtene, og prøv at beskrive, hvad det handler om, og hvad det fortæller dig? 
Overvej især, hvem det er, der fortæller – er det en voksen eller et barn eller? 

2.  Hvad siger digtene om forholdet mellem barnet og den voksne?

3.  ”Å, det er så rart at vide: Søvnen ligger ved min side”, står der i et af digtene.  
Hvad betyder det egentlig, og hvorfor beskrives det på den måde?

4.  Prøv selv at skrive en kort prosatekst eller et digt om, hvad natten og/eller søvnen er for 
noget for dig?

OM AT VÆRE  
– OG AT FORSTÅ AT VÆRE 

Søvnen ligger ganske stille, 
  gør sig mørk og bittelille,

hvisker med sin trætte stemme:
Iben, er der nogen hjemme?

Å, det er så rart at vide:
Søvnen ligger ved min side.
Og jeg svarer, før jeg sover:
Kom kun ind, din lille sjover!

Lille navleøje
    sover bag min trøje.

Når jeg løfter kjolen
blinker det mod solen.

Hør, nu tuder blæsten!
  Stjerner myldrer frem.

Det er synd,
kan blæsten ikke finde hjem?
Vandrer den derude
på den kolde jord?
Kan den ikke finde
hvor det er den bor?

Hør, nu synger blæsten
alle børn godnat,
synger for din dukke
og den lille kat!
– Skal den hjem og sove
hos sin far og mor?
Så har den nok fundet
Hvor det er den bor!
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OM AT TAGE AFSKED 
– OG OM AT SAVNE

KEMO 
Du vendte dig om
som ville du sige farvel.
Dit hår var borte.
Din mund var en tynd lille streg.
Du standsede op.
Mit blik slog dig roligt ihjel.
Jeg skyndte mig væk
fortvivlende fattig og fej.

ALENE 
Vågner om natten. Skriger.
Styrter som ramt i vingen.
Søger mod luft der viger.
Griber om … ingen.

Griber forgæves. Kalder.
Nævner de glemte navne.
Omslutter ingen. Falder
uden af favne.

Halfdan og nærheden var 
på en næsten ubærlig måde 
til stede i den sidste egentlig 
nyskrevne digtsamling, han 
udgav i 1985: Fremtiden er 
forbi. I digte som ”Sent”, ”For-
bi” og ”Alene” tog Halfdan 
stille, men frygtløst livtag med 
alderdom og sygdom – og 
vores  tilbøjelighed til at tabu-
isere det. Det er på én gang 
mærkelige og enkle digte. Et 
digt som ”Kemo” handler fx 
ikke om behandling med kemo 
eller om kræftsygdommen. 
Det er et indtrængende råb 
om noget, der ikke kan høres 
og ikke vil høres. Et portræt 
af en uudholdelig situation 
mellem den døende kræftsyge 
og den pårørende, der plud-
selig mangler ord og i stedet 

udveksler et tavst blik. En 
situation, som ikke så mange 
mennesker fanges i, fordi vi 
mange gange har skubbet 
institutionerne – sygehusene, 
plejehjemmene – ind mellem 
os selv og døden. ”Kemo” 
peger på et tabu i tiden, men 
samtidig er digtet et empatisk 
og diskret indblik i de tavshe-
der og tabuer, vi er nødt til at 
leve med og en gang imellem 
lægge ind mellem os selv og 
hinanden for at kunne holde 
ud og leve videre med livet, 
som det er.  

Disse digte er ikke sjove, 
men frygtelig alvorlige. De 
handler om alderdom og 
død, om nødvendigheden 
og umuligheden ved at 
tage afsked, om sorg og 
savn. Gi’ dem en chan-
ce og tænk på, hvad de 
siger om dit eget liv og 
dine venner og familie.

Halfdan Rasmussen skrev 
igen og igen hele vejen fra 
han var helt ung til han blev 
gammel og syg og ensom 
små digte, som handler om, 
hvordan vi er over for hinan-
den:  voksne over for børn, 
voksne over for voksne og 
voksne over for gamle. Det 
er digte, der er gennemsyret 
af tanker omkring de nære 
eller manglende relationer 
mellem mennesker og vores 
møder med hinanden.



7/OM AT TAGE AFSKED – OG OM AT SAVNE

ARBEJDSSPØRGSMÅL

1.  Vælg et af digtene, og prøv at beskrive, hvad det handler om, og hvad det fortæller dig? 
Kender du i øvrigt andre digte, der handler om det samme?

2.  Hvad siger digtene om alder – og hvordan opfatter du det med alder, fx forskellen på at 
være barn og at være gammel?

3.  Kender du fra dit eget liv eller din familie eller venners liv til at miste en, du eller I holdt  
meget af? Prøv at beskrive, hvordan det skete, og hvad du og I talte om eller havde svært 
ved at tale om? Skriv det som almindelig tekst, eller som et digt hvis du vil.

OM AT TAGE AFSKED 
– OG OM AT SAVNE

ENSOMHED 

Jeg står ved siden af din far
og aner hvad han tænker på.
– Hvor er det fattigt at forstå.

Så fattigt med den fattigdom,
som ingenting kan skænke den
hvis sorg hver dag blir ny igen.

Jeg har mit liv. Men du er død.
– Jeg ser det dybe efterår,
der stryger i din fars grå hår.

Jeg tænkte på: om mennesket
blev menneske engang igen,
da kan du sove roligt, ven,
da står hvert kors på kirkegård,
på slagmark og i fangelejr.
med lys af din og livets sejr.

FORBI 

Hun tændte lyset for at se
om det var mørkt
men så kun natten strømme ind
og snefnug falde.
Og døren græd på sine hængsler
da hun gik
og hendes hænder tømte rummet
for musik
før hun blev et med intet
og med alt og alle.

EIK 

Nogle døer unge uden at vide
at den som er levende døer i tide.

Du gik til guderne, ikke til grunde.
I stjerner og sandskorn må fremtiden blunde.

Du rørte ved blæsten og gadernes stene
og lærte at favne og være alene.

Dit liv blev en flugt mod det tætte og nære
og bort fra den træge og trætte affære

et favntag med bølger og blinkende knive.
Så ung var din død at du nu er i live.

Så ung er din død at vi stadig kan høre
de sandskorn som hviskede alt i dit øre.

Så kort var dit liv og så enkelt at standse
som var du her blot for at synge og sanse.
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