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1. KAPITEL 

 
SÅ LÆGGER VI UD .... 

 
Hvori læseren stifter bekendtskab med flere vigtige 
personer, deriblandt »Sjakalen« og Tykke-Niels. 
 
TORSDAG 8 til 9 matematik.  
Det er adjunkt Ryssling, 1. g's klasselærer, der dikterer det 
nye skema.  
- Matematik fra 8 til 9 det er dyrplageri, man sover jo 
endnu på den tid af natten! Tykke-Niels ser fornærmet ud.  
- Fra 9 til 10 oldtidskundskab. Adjunkten fortsætter uan-
fægtet. Fyldepennene kradser hen over papiret, og hove-
derne er dybt bøjet. Dydsmønstret Poul-Jørgen ligefrem 
truer med at slå panden mod bordpladen.  
- Mit skema er for lille til sådan et langt ord. Tykke-Niels 
bevæger hele kroppen, mens han skriver. Oldtidskund-
skab, er det et fag for moderne mennesker?  
- Oldtidskundskab er et uhyre interessant fag, når bare 
man interesserer sig for det! Adjunkt Ryssling tager det 
stærkt omdiskuterede fag i forsvar med den mundfuld. Nå, 
men lad os nu komme videre ... la' mig se, jo, 10 til 11: 
Skriftligt arbejde ....... 
- Hvad består det i? spørger Ole.  
- Det får I at se til den tid. I spø'r gudhjælpemig, som om I 
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aldrig havde været i skole før. Adjunkt Ryssling dikterer 
fredagen og gør så en lille pause, inden han går videre.  
- Her er der en overraskelse af rang til jer: Skolen har i år 
indført weekend, således at vi alle sammen holder kl. 12 
om lørdagen. Det er rektors ide.  
Der er et øjebliks stilhed. Man vil ikke tro sine egne ører.  
Er det muligt? Så bryder spektaklet løs, Tykke-Niels 
brøler med den sangstemme, han ikke har: - Og dette skal 
være vor rektor til ære. Hurra. Hurra. Hurra! Hele klassen 
stemmer i, og hr. Ryssling fægter med arme og ben for at 
få ro.  
Da åbnes døren med et brag, og »Sjakalen«, skolens ma-
tematiklærer, kommer til syne som vredens dæmon. Han 
har i sommerferien fået sig et nyt sæt tøj med spidse revers 
til skuldrene, hans løse, pædagogiske manchetter er gledet 
ud på neglene, og *lorgnetterne hænger skævt på næse-
ryggen.  
- Er I alene herinde? spørger han, skønt han udmærket 
godt har set adjunkt Ryssling, som han ikke kan fordrage.  
- Det er weekenden, man jubler over. Hr. Ryssling taler i 
en rolig tone.  
- Vi råber hurra for rektor, siger Tykke-Niels. Det må vi 
vel nok?  
- Jeg begriber ikke, at den fyr ikke er blevet smidt ud uden 
pension, hvisker Tage. Han er den mest ondskabsfulde 
mand på hele anstalten.  
- Jeg troede ikke, her var nogen lærer! forklarer »Sjaka-
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len« og trækker sig tilbage. Klassen hyler atter af latter.  
Straks åbnes døren igen for lige så hastigt at blive lukket.  
Det er »Sjakalen«, der er lidt i tvivl om, hvad han skal 
gøre. Børn er nu anderledes og mere vanartede - vanartede 
er netop ordet - end dengang han var dreng.  
- Nu bli'r jeg nødt til at gå, og så håber jeg, I opfører jer 
ordentligt. Lærerne kommer rundt til jer efterhånden, og I 
må ikke gå, før rektor har været her. Hr. Ryssling lukker 
døren efter sig. 
- Nu skal vi altså ha' dyrskue og mannequinopvisning. Et 
stort smil breder sig over Tykke-Niels' gemytlige ansigt. I 
skal se, kamelerne har alle sammen fået nyt tøj. Jeg blev 
helt perpleks, da »Sjakalen« arriverede maskeret som 
*strøglaps.  
- Og så havde han pressefolder! tilføjer Ole.  
Det er meget sjældent at se lærere med det. 
- Lige så sjældent som *ug i matematik! samstemmer 
Tykke-Niels sukkende. 
Døren bliver åbnet igen, og en meget høj, ung mand i 
mørkeblåt tøj kommer ind. Klassen rejser sig ærbødigt.  
- Det er den nye lærer, hvisker Niels til de omkringstå-
ende, jeg så, han var inde hos rektor i morges. Han skal 
bestemt hedde »Eiffeltårnet«, så høj som han er.  
Klassen sætter sig igen. Den unge mand står lidt betuttet 
og kigger på klassen, der spørgende kigger på ham igen.  
- Han ved ikke rigtig, hvor han skal begynde, meddeler 
Niels sine abonnenter og siger så højt i en konverserende 
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tone for at hjælpe den ny lærer på gled: Har De set, vi har 
indført weekend på skolen?  
- Mit navn er Valdemar, Valdemar Lund. Den unge mand 
nikker.  
- Han tror, det er den fri skole, hvor man er på fornavn og 
dus med lærerne, oplyser Niels. - Det er måske Dem, vi 
skal ha' i oldtidskundskab? spørger han videre.  
I det samme går døren op, og lektor Hatt stikker hage-
skægget indenfor, men trækker det hurtigst muligt ud, da 
han ser, der allerede er en lærer i klassen.  
- Nej, siger den unge mand med et bredt smil. Jeg skal gå 
her i klassen - rektor har lige sendt mig herned … 
Jubel over hele. linjen.  
- Velkommen i det grønne! råber Tykke-Niels. Hatt tro-
ede, du var en kollega, fordi du ser så åndssvag ud! - Hør, 
vi må lave noget ud af det. Bliv, hvor du er, Valdemar, og 
vi andre holder kæft, så kommer idioterne ikke herind, når 
de ser, her er en lærer i forvejen.  
- Hvor har De gået i skole, hr. lærer? Tage rækker fingeren 
i vejret.  
- Viborg, lyder det lakoniske svar.  
- Så er du altså jyde, det kan man ellers ikke lugte. Niels 
snuser rundt i luften. Lærer man godt i Viborg? 
- Bedre end her, lyder det seje svar.  
- Hvad ved du om, hvordan vi lærer her?  
 Sådan en idiot som dig havde vi i hvert tilfælde ikke 
mage til i Viborg.  
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- Der fik du den! råber Ole. Bare skær ham ned, Valdemar.  
- Stille, husk på, hvad der skal ske. Og så er der andægtig 
stilhed i klassen.  
»Sjakalen« kommer ind med forskellige matematikbøger 
under armen. Han misser med øjnene.  
- Nå, De er herinde? siger han henvendt til Valdemar. 
Tillader De, jeg præsenterer mig: Lektor Mortensen. 
»Sjakalen« bukker let.  
- Valdemar Lund.  
- Jeg synes, rektor sagde et andet navn? smiler »Sjakalen« 
og er på vej ud af døren. - Jeg kommer igen, når De er 
færdig. 
Samtlige første-g'erne er røde i hovederne af indestængt 
latter med undtagelse af' Tykke-Niels, der er blå og har 
proppet et lommetørklæde i munden, og Poul Jørgen og 
Frederik, flids- og dydsdragonerne, der er blege af skræk 
for, at de skal blive draget til ansvar for, hvad klassen laver 
af »barnestreger«.  
- Den klarede du godt, hr. Lund! Tykke-Niels slår sin 
formand oven i hovedet af bare glæde. Det var synd, han 
ikke foreslog, I skulle være dus. Forresten vil jeg fortælle 
dig, at han, Mortensen, mellem brødre bli'r kaldt den lille 
… øh … bli'r kaldt »Sjakalen« slet og ret.  
»Sjakalen« kommer ind igen.  
- De undskylder, men jeg kommer i tanker om, at jeg 
hellere må gi' lektie for herinde. Det varer kun et øjeblik.  
- Værs'go'! Valdemar slår ud med hånden.  
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- Skal vi allerede ha' lektie for den første dag? Ole rynker 
på næsen.  
- Vi må ha' dampen op fra første færd. Pensum skal nås, og 
i år har vi færre timer til vores rådighed, fordi rektor har 
indført weekend. Man indfører weekend, men gør ikke 
pensum mindre, hvordan skal vi nå det? sukker »Sjaka-
len«.  
- Det kommer også Dem til gode, indvender Niels.  
- Mig generer det ikke at bestille noget! kommer det fra 
læreren i en værdig tone. - Vi læser altså paragrafferne 1 
og ...  
Der høres tunge trin på trappen. Tykke-Niels gør forgæves 
mine til Valdemar, at han skal sætte sig ned. Poul Jørgen 
og Frederik nikker tilfreds. Nu kan Tykke-Niels måske for 
en gangs skyld blive taget ved vingebenet. Gulvbrædderne 
knirker og knager, der går en let gysen gennem klassen. 
- Rektor!  
Ganske rigtigt. Rektor står i døråbningen og skuer med sit 
Zeusblik ud over første g. »Sjakalen« trækker sig tilbage 
til tavlen for at afvente begivenhedernes gang.  
- Vel mødt. Så lægger vi ud! Nå, I behøver ikke at forhaste 
jer, for i morgen holder vi som sædvanlig allerede op 
klokken 12. Rektor får øje på Valdemar og nikker mod 
»Sjakalen«. Det er altså den ny…  
- Hr. Lund og jeg har allerede hilst på hinanden! afbryder 
»Sjakalen« og smiler ved at vise sine gule hestetænder.  
Men nu kan klassen ikke længere. Den hyler af latter. 
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Hestesmilet forsvinder fra »Sjakalens« ansigt, og rektor 
ser forundret ud.  
Omsider bliver der ro.  
- Nu skal vi finde en plads til dig - jeg er bange for, vi ikke 
har en pult her i skolen, der er stor nok. Rektor henvender 
sig til Valdemar. 
- Så må vi la' pedellen tømre en til dig.  
- Er det da ikke den ny lærer i oldtidskundskab? »Sjaka-
len« er lutter spørgsmålstegn.  
- Næ, det er skolens længste og nyeste elev! smiler rektor.  
- Nå, så De troede, det var en kollega? Rektor ler rungende 
og klapper »Sjakalen« på skulderen, så den arme mand 
næsten synker i knæ.  
Matematiklæreren smiler syrligt.  
- Nå, jeg kan nok tænke mig, hvem der har iscenesat den 
historie. Rektor nikker til Tykke-Niels. Du ligner stadig 
dig selv.  
- Undskyld, spørger Tykke-Niels, skal lærerne ikke sige 
»De« til gymnasieeleverne?  
- Jo, strengt taget, rektor langer et boksestød ud efter 
Tykke-Niels, der hastigt dukker ned under bordet. Men vi 
to gamle drenge har kendt hinanden fra mellemskolen, så 
vi er dus…  
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2. KAPITEL 
 

SKOLEUDSENDELSE 
 

Klassen overværer en højst interessant udsendelse om 
Oehlenschläger.  
Programmet er tilrettelagt af Tykke-Niels. 
 
HAR I hørt den sidste ny? Vi skal ha' skoleudsendelse i 
dansktimen! råber Valde til Tykke-Niels og co., der dis-
kuterer landskamp i et hjørne af skolegården. Pladshun-
den, lektor Sand, skotter af og til hen til dem, parat til at 
kvæle ethvert forsøg på optøjer i fødslen.  
- Skal vi høre radio? spørger Tykke-Niels.  
- Hele banden skal ned i sangsalen til skoleudsendelse; det 
er en eller anden gammel neger, der skal holde foredrag 
om … se selv! Valde rækker radioprogrammet til Niels, 
der læser:  
- Kl. 12,15-12,45. Skoleudsendelse. Forhenværende un-
dervisningsinspektør, professor *emeritus, doktor phil. P. 
V. Berg-Madsen holder foredrag om Oehlenschläger-
forskningen i nyere dansk litteratur. 
- Ja, det er altså en eller anden gammel fnadderabe, der har 
fået Oehlenschläger på kuplen, kommenterer Tykke-Niels 
radioprogrammet. Og så kan han vrøvle i en halv time 
uden at gå i stå.  
- Tror du, han får penge for det? spørger Valde.  
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- Sælføli', tror du, han gør det gratis?  
- Så sku' vi osse ha' noget for at sidde og lytte til fyren! 
mener Valde, der som bekendt udmærker sig ved at være 
skolens længste elev.  
- Jeg kan ikke døje foredrag, indskyder Ole. Jeg ville 
sørenjensemig hellere ha' almindelig dansk end …  
- Og så har jeg endda ikke fortalt det værste, grynter 
Valde. Ryssling vil ha', vi skal sidde og skrive op, hvad det 
gamle fjols si'r og så skrive en stil om det bagefter!  
- Han må jo ha' fået solstik! udbryder Tage bestyrtet.  
- Det bli'r en møgkedelig time! Valde slår Tykke-Niels på 
skulderen, så han synker halvt i knæ.  
- Ku' vi ikke ta' og live op på emeritussen? foreslår Tyk-
ke-Niels.  
- Hvordan det? Man er lutter øre.  
- Arrangere munter udsendelse i stedet for!  
- Vi kan da ikke gå op på studiet og lave ballade - det duer 
ikke! Tage grunder dybt. Der må jo nok være en udvej ....  
- Ku' vi ikke sætte radioen ud af funktion? foreslår kæm-
pen Valde.  
Der er tavshed et stykke tid. Ingen vover at forstyrre den 
tænkende Tykke-Niels. Endelig retter han hovedet, smiler 
gemytligt og sætter tommelfingrene i ærmegabene på 
vesten - hans yndlingsstilling.  
- Der er ikke andet for, end at vi laver vores eget studie! 
siger han så i en henkastet tone. Vi kan vel nok klare det 
problem!  
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