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Forord

	 På	 intet	 tidspunkt	 i	 mine	 60	 år	 som	 elev,	 lærer	
og	 censor	 har	 jeg	 tvivlet	 på	 vort	 skolesystems	 ene-
stående	kvaliteter.	Højt	fagligt	niveau,	veluddannede	
lærere	og	aktive	 forældre	 i	 frugtbart	samarbejde	om	
at	skabe	den	bedste	af	alle	folkeskoler.	Hvad	var	mere	
naturligt	end,	at	jeg	som	nyudnævnt	pensionist	satte	
mig	for	at	skrive	en	lille	bog	med	erindringer	fra	min	
tid	i	folkeskolen?
	 Ret	hurtigt	stod	det	mig	imidlertid	klart,	at	mine	
skoleoplevelser	 var	 ret	 modsætningsfyldte,	 hvilket	
gav	anledning	til	en	række	spørgsmål.	Hvordan	kun-
ne	 det	 f.eks.	 være,	 at	 jeg	 den	 ene	 dag	 som	 elev	 på	
Bispebjerg	 skole	 i	København	optrådte	med	ureger-
lig	vildskab,	og	den	næste	dag	i	Ikast	Skole	førte	mig	
frem	som	mønsterbarn?	Hvad	var	det	på	de	to	skoler,	
som	udløste	 så	 stærke	og	modstridende	 reaktioner?	
Er	jeg	et	enkeltstående	tilfælde,	eller	er	det	et	generelt	
fænomen?	Hvorfor	er	der	så	stor	forskel	på	at	under-
vise	børn	og	voksne?	
	 I	min	søgen	efter	 svar	 stod	det	mig	hurtigt	klart,	
at	personlige	forhold,	som	umiddelbart	kan	forekom-
me	 irrelevante,	 har	 været	 med	 til	 at	 forme	 mit	 syn	
på	uddannelsespolitik	og	pædagogik.	Hermed	har	jeg	
også	 erkendt,	 at	 mine	 svar	 er	 subjektive,	 de	 bygger	
på	netop	de	oplevelser,	som	jeg	selv	har	fundet	rele-
vante,	fordi	de	danner	baggrund	for	mine	holdninger.	
Helt	bevidst	har	 jeg	 fravalgt	officielle	undersøgelser	
og	statistikker	til	at	underbygge	min	argumentation,	
selv	om	det	ville	være	nærliggende	med	min	faglige	
baggrund.			
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	 Mit	banale	udgangspunkt,	som	jeg	har	fundet	be-
kræftelse	 på	 gennem	 hele	 processen	 med	 at	 skrive	
denne	bog,	har	været,	at	menneskenes	medfødte	ev-
ner	 er	 meget	 forskellige.	 Lige	 som	 vort	 DNA-profil	
afviger	fra	alle	andres,	har	vi	hver	for	sig	vor	unikke	
kombination	af	evner.	Ikke	to	mennesker	har	præcis	
de	 samme	 evner	 på	 alle	 områder.	 Heldigvis	 er	 den	
menneskelige	 hjerne	 så	 viseligt	 indrettet,	 at	 vi	 nor-
malt	er	bedst	motiverede	for	de	emner,	vi	har	de	bed-
ste	medfødte	anlæg	for.	Ambitiøse	forældre	og	lærere	
–	bl.a.	jeg	selv	-	har	gennem	tiderne	forsøgt	at	ændre	
på	dette	forhold,	men	hidtil	kun	med	det	resultat,	at	
de	stakkels	elever	er	blevet	komplet	forvirrede.
	 Jeg	gik	ind	til	lærergerningen	med	den	overbevis-
ning,	at	jeg	med	den	rette	pædagogik	kunne	motivere	
selv	 det	 sløveste	 drog.	 I	 dag	 ved	 jeg,	 at	 det	 ganske	
rigtigt	kun	kræver	et	minimum	af	pædagogisk	snilde	
at	motivere	den	matematisk	begavede	elev	for	mate-
matik,	men	samtidig	har	jeg	konstateret,	at	alverdens	
pædagogiske	krumspring	er	spildte	ord	på	Balle-Lars,	
når	 eleven	 er	 talblind.	 Jeg	 har	 trods	 ihærdig	 søgen	
ikke	fundet	en	eneste	kollega,	som	har	erfaret	andet.
	 Der	findes	naive	sjæle,	som	alvorligt	tror,	at	disse	lige	
så	 enkle	 som	 indiskutable	kendsgerninger	 kan	 sættes	
ud	af	kraft,	blot	man	anvender	den	rette	pædagogik	el-
ler	ustyrligt	morsomme	og	interessante	materialer	i	flere	
farver,	 arkitekttegnede	 skolebygninger,	 designerudstyr	
m.v.	og	sukrer	det	hele	ind	i	spændende	udflugter	og	
ferielejre.	Jeg	har	ikke	oplevet	et	eneste	eksempel	på,	at	
den	slags	virker,	kun	det	modsatte.	
	 Surrogater	for	den	naturlige	motivation	er	ikke	ef-
fektive,	 af	 den	 simple	 grund,	 at	 forøget	 motivation	
ikke	forøger	evnerne.	
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	 Min	kritik	af	det	danske	skolevæsen	går	fundamen-
talt	på,	at	eleven,	der	har	svært	ved	at	følge	med	i	et	
eller	flere	fag,	får	påklistret	etiketter	som	”retarderet”,	
”ikke	bogligt	begavet”,	”svag”	o.s.v.,	samtidig	med	at	
han	bliver	overfaldet	af	en	hærskare	af	psykologer	og	
pædagogiske	specialister	og	nærmest	bliver	gjort	 til	
et	socialt	 tilfælde.	Som	tillægsstraf	 tvangsindlægges	
han	til	endnu	flere	timer.	Er	der	noget	at	sige	til,	at	
han	bliver	urolig,	utilpasset	o.s.v.?
	 Ingen	kunne	drømme	om	at	udsætte	en	voksen	for	
en	sådan	behandling,	blot	fordi	han	ikke	har	styr	på	
de	 fire	 regningsarter	 eller	 e-kasserollen.	 Han	 bliver	
ikke	skældt	ud	for	at	være	dum,	doven	eller	det,	der	
er	værre.	Typisk	vil	hans	intellektuelle	mangler	slet	
ikke	blive	bemærket,	for	han	klarer	sig	jo	udmærket	
med	sin	begrænsede	indsigt.	Lige	som	alle	vi	andre	
klarer	os	med	vores	begrænsede	indsigt.
	 I	 denne	 bog	 kritiserer	 jeg	 folkeskolen	 for	 mang-
lende	kvalitet,	for	et	urimeligt	sløseri	med	offentlige	
midler	og	forældet	metodik.	I	samme	åndedrag	giver	
jeg	mit	bud	på	en	skole,	som	i	pagt	med	tiden	tager	
udgangspunkt	i	den	enkelte	elevs	særlige	evner	og	be-
hov.	Undervejs	giver	jeg	eksempler	på,	hvordan	det	er	
blevet	gjort,	hvordan	det	stadig	kan	gøres,	og	hvordan	
det	ikke	skal	gøres.	Alt	sammen	baseret	på	mine	egne	
erfaringer.		
	 Jeg	begynder	min	beretning	helt	tilbage	i	min	tid-
lige	barndom,	for	allerede	der	fornemmede	jeg	klart	
forskellen	 på	 at	 blive	 behandlet	 som	 endnu	 et	 be-
sværligt	eksemplar	af	den	menneskelige	race	i	mod-
sætning	til	et	selvstændigt	individ	med	særlige	behov	
og	interesser.
	 Bispebjerg	Skole	var	indbegrebet	af	den	sorte	sko-
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le.	I	de	tre	et	halvt	år	fra	1949	til	1953,	hvor	jeg	gik	i	
3.-6.	klasse	på	Bispebjerg	skole,	fik	 jeg	gennemsnit-
lig	2	lussinger	hver	af	de	41	skoleugers	6	dage,	d.v.s.	
i	alt	1.632	lussinger,	efter	fradrag	af	90	lussinger	på	
dage,	 hvor	 jeg	 skulkede.	 Med	 denne	 bog	 håber	 jeg,	
at	have	rejst	en	skamstøtte	over	alle	former	for	vold	
mod	børn.
	 Det	 er	 ingen	 forglemmelse,	 at	 jeg	 har	 undladt	 at	
henvise	 til	 mere	 eller	 mindre	 lærde	 værker.	 Denne	
bog	kan	forstås	af	alle	uden	særlige	forudsætninger.	
Det	 er	 tilstrækkeligt,	 at	 min	 talrige	 læserskare	 har	
fulgt	lidt	med	i	de	senere	års	skoledebat.	Dette	en	de-
batbog	ikke	en	videnskabelig	afhandling.	
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1. Introduktion

	 Den	danske	film	”Drømmen”,	som	havde	premiere	
i	 foråret	 2006,	handler	om	en	egenrådig	 skoleleder,	
som	styrer	sin	skole	med	jernhård	disciplin	overfor	
såvel	børn	som	lærere.	Vi	er	i	år	1969.	En	dag	går	han	
for	vidt	og	river	næsten	øret	af	en	dreng,	men	takket	
være	hans	 ”tyngde”	 i	det	 lille	 lokalsamfund	 lykkes	
det	ham	at	beholde	sin	stilling.
	 Til	sidst	sker	dog	retfærdigheden	fyldest.	Inspire-
ret	af	Martin	Luther	King	udfordrer	en	modig	dreng	
skolelederen,	og	magtmennesket	bliver	besejret.	Fil-
men	skulle	angiveligt	være	baseret	på	virkelige	hæn-
delser.
	 Min	 beretning	 om	 Bispebjerg	 skole	 bygger	 også	
på	virkelige	hændelser,	og	 temaerne	 ligner	på	man-
ge	måder	hinanden,	men	jeg	kan	ikke	møde	op	med	
hverken	heroisme	eller	en	happy	ending.
	 I	filmen	er	skolelederen	en	kontrolfreak,	en	alt	do-
minerende	despot,	som	herser	med	lærere	og	elever,	
og	for	hvem	mål	og	midler	er	sammenfaldende:	disci-
plin,	autoritetstro	og	morgensang.	Alle,	der	kommer	
ham	på	 tværs,	bliver	 skånselsløst	 tromlet	ned,	men	
sammenlignet	med,	hvad	jeg	oplevede	på	Bispebjerg	
skole	var	hans	regimente	mildt	og	hensynsfuldt.		
	 På	 Bispebjerg	 skole	 var	 der	 ingen	 synlig	 ledelse	
og	 dermed	 heller	 ikke	 noget	 fælles	 værdigrundlag.	
På	 det	 faglige	 område	 indskrænkede	 lærerne	 sig	 til	
kritikløst	at	formidle	den	lærdom,	som	de	selv	havde	
modtaget	 som	 børn.	 Metoderne	 var	 terperi	 og	 klø.	
Lærerne	kæmpede	deres	kamp	mod	eleverne	og	om-
vendt.	Ingen	af	parterne	havde	nogen	anelse	om,	hvad	
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de	 egentlig	 sloges	 om,	 og	 kunne	 derfor	 heller	 ikke	
vurdere,	 om	 stridens	 genstand	 kunne	 retfærdiggøre	
krigen.	Rollerne	var	fordelte:	Eleverne	var	terrorister,	
lærerne	var	statsterrorister.
	 Bispebjerg	Skole	har	jeg	beskrevet	med	en	række	
lærerportrætter	og	episoder,	som	hver	for	sig	måske	
kan	forekomme	bizarre	og	overdrevne,	men	som	al-
ligevel	efter	min	bedste	mening	i	deres	helhed	giver	
et	nogenlunde	dækkende	billede	af	skolen	dengang.	
Desværre	var	mine	 lærere	 ikke	 så	 farverige	og	mar-
kante,	 som	 dem,	 Scherfig	 beskriver	 så	 umanerlig	
morsomt	i	”Det	forsømte	forår”,	og	jeg	må	også	blive	
mine	læsere	et	mord	skyldig.		Scherfigs	lærere	overgår	
tillige	mine	i	henseende	til	stil	og	raffinement,	men	
kunne	til	gengæld	ikke	klare	sig,	hvad	angår	brutali-
tet	og	ondskab.
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2. Bademesteren

	 Vi	befinder	os	i	Københavns	nordvest	kvarter	om-
kring	1950.	Lad	mig	sige	det	straks:	Bispebjerg	Skole	
står	i	min	erindring	som	et	helvede	her	på	jord.	Hver	
skoledag	betød	tæv,	ydmygelser	og	ondskab.	
	 Nå,	ja.	De	første	par	år	på	Bispebjerg	Skole	var	så-
mænd	gode	nok,	formentlig	fordi	alt	var	nyt	og	spæn-
dende,	og	ikke	på	nogen	måde	forbundet	med	risiko	
for	 straf.	 Vi	 små	 havde	 vor	 egen	 lille	 afdeling	 med	
tilhørende	skolegård.	Men	hvor	længe	var	Adam	og	
Eva	i	paradisets	have?	Fra	vist	nok	3.	klasse	indførtes	
gradvist	en	jernhård	disciplin	og	et	dertil	matchende	
straffesystem,	hvis	enkelthed	og	klarhed	ikke	overlod	
noget	 til	 fantasien.	 Lussinger,	 skideballer,	 eftersid-
ninger	og	psykisk	terror!
	 Sådan	som	jeg	husker	det,	var	det	bademesteren,	
der	kort	og	ubarmhjertigt	gjorde	ende	på	vores	torne-
rosesøvn.	 Skolemyndighederne	 havde	 i	 deres	 umå-
delige	visdom	fundet	ud	af,	at	de	fleste	københavn-
ske	skolebørn	havde	en	dårlig	hygiejne.	De	færreste	
havde	adgang	til	bad,	mange	–	alt	for	mange	–	havde	
toilet	i	gården,	og	så	skal	jeg	nok	overlade	det	til	læ-
serens	 egen	 fantasi	 at	 fuldende	 skønmaleriet.	 Altså	
skulle	alle	københavnske	skolebørn	i	bad	en	gang	om	
ugen.	På	Bispebjerg	skole	var	badeanstalten	placeret	
i	kælderen	under	gymnastiksalen.	Det	var	et	stort	lo-
kale	med	flisebelagte	brusenicher	langs	væggen	hele	
vejen	rundt.	Hvide	fliser	overalt.	Her	regerede	bade-
mesteren.
	 Bademesteren	 var	 ikke	 uddannet	 lærer,	 hvilket	
alene	fremgik	af	hans	noget	besynderlige	pædagogik.	
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Alligevel	havde	han	fra	første	færd	styr	på	alt,	og	her	
betyder	 alt	 virkelig	 alt!	 Den	 første	 badedag	 blev	 vi	
straks	stillet	på	række	langs	brusenicherne,	og	bade-
mesteren	holdt	en	kort	og	meget	præcis	 tale.	Siden	
sagde	han	ikke	et	ord!	Al	kommunikation	var	envejs:	
fra	ham	til	os,	og	uden	ord.	Vi	skulle	 ikke	prøve	at	
sige	noget	eller	gøre	noget,	som	ikke	var	beordret	af	
ham.	Han	skulle	nok	dirigere	slaget,	og	ve	den,	der	
vovede	at	gøre	noget	–	uanset	hvad	–	før	bademeste-
ren	havde	givet	tegn	dertil.	En	lige	så	stor	forbrydelse	
var	det,	at	efterkomme	en	ordre	for	sent,	d.v.s.	senere	
end	straks.	Som	dirigentstok	brugte	han	et	forkromet	
jernrør	på	ca.	en	meter.	Jeg	har	aldrig	set	ham	slå	no-
gen	med	det,	men	det	indgød	alligevel	respekt.
	 Det	var	forbudt	at	løbe,	tale,	skubbe,	lege	med	sæ-
ben	 eller	 noget	 om	 helst	 andet.	 Kun	 det,	 man	 blev	
beordret	til,	var	tilladt.	Man	slap	ikke	fri,	før	man	var	
ren,	og	han	skulle	nok	tilkendegive,	når	man	var	nået	
dertil.	Som	vaskesvamp	brugtes	træuld,	og	skolen	le-
verede	også	sæbe.	Man	skulle	ikke	finde	på	at	komme	
med	 sine	 egne	 private	 remedier.	 Håndklæde	 skulle	
man	dog	 selv	 sørge	 for.	For	at	undgå	 fodsvamp	var	
det	 vigtigt	 at	 tørre	 fødderne	 grundigt,	 især	 mellem	
tæerne,	 fik	 vi	 at	 vide,	 og	 det	 var	 ikke	 uden	 grund,	
for	faktum	var,	at	vi	børn	var	stærkt	plagede	af	fod-
svamp.
	 Badeproceduren	var	omhyggelig	fastlagt	til	mind-
ste	detalje.	Så	og	så	mange	minutter	til	at	klæde	sig	
af,	så	og	så	mange	minutter	til	at	sæbe	sig	ind,	så	og	
så	 mange	 minutter	 til	 at	 skylle	 sig,	 så	 og	 så	 mange	
minutter	 til	 1.	 inspektion,	 så	og	 så	mange	minutter	
til	2.	inspektion,	så	og	så	mange	minutter	til	at	tørre	
sig,	og	så	og	så	mange	minutter	 til	 at	klæde	sig	på.	



��

Hvert	”skifte”	blev	markeret	af	bademesterens	fløjte.	
Inspektionen	 foregik	 på	 den	 måde,	 at	 først	 stillede	
man	sig	op	ud	for	sin	bruseniche	med	front	mod	ba-
demesteren.	På	et	tegn	fra	bademesteren	vendte	man	
sig	om.	Bademesteren	udpegede	så	med	jernrøret	de	
steder,	som	trængte	til	en	ekstra	indsats,	og	selv	om	
ingen	trusler	blev	fremsat	verbalt,	lå	det	i	kortene,	at	
fanden	var	 løs	 i	Laksegade,	hvis	det	 skulle	vise	 sig	
nødvendigt	med	en	tredje	inspektion.
	 Som	afslutning	på	talen	blev	det	betydet,	at	ingen	
undgik	 sin	 skæbne.	 Alle	 uden	 undtagelse	 skulle	 i	
bad.	End	ikke	et	bønskrift	 fra	kongen	eller	en	læge-
erklæring	fra	Rigshospitalet	kunne	udvirke	amnesti.	
Vi	var	dømt	på	forhånd,	og	vi	kunne	lige	så	godt	tage	
straffen	uden	at	kny.	
	 Bademesteren	var	en	stor	kraftig	mand,	som	egent-
lig	så	meget	godmodig	ud,	hvorfor	det	første	syn	gav	
indtryk	af,	at	her	havde	man	at	gøre	med	en	mand,	
som	 var	 til	 at	 tale	 med.	 Men	 det	 var	 han	 som	 sagt	
ikke.	 Allerede	 første	 gang	 måtte	 jeg	 bede	 mig	 frita-
get,	 for	 jeg	 havde	 uheldigvis	 glemt	 mit	 håndklæde.	
Til	alt	held	havde	vi	derhjemme	i	modsætning	til	de	
fleste	af	mine	kammerater	varmt	vand	 i	hanerne	og	
bad,	 så	han	kunne	nok	 forstå,	at	det	der	med	bad	 i	
skolen	alligevel	var	overflødigt	i	mit	tilfælde.	Faktisk	
var	det	sådan,	at	 jeg	selv	samme	morgen	havde	væ-
ret	i	bad	derhjemme.	Ud	fra	hans	kropssprog	kunne	
jeg	godt	se,	at	min	argumentation	prellede	af	på	ham.	
Alene	hans	øjne	talte	deres	tydelige	sprog:	”Se	så	at	
skrubbe	i	bad!”.	Det	havde	jeg	naturligvis	forudset,	så	
jeg	iværksatte	plan	B.	Hvad	skulle	jeg	tørre	mig	med,	
når	jeg	nu	ikke	havde	noget	håndklæde?	Jeg	kunne	jo	
ikke	tage	tøjet	på,	når	jeg	var	våd	over	hele	kroppen,	
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og	 man	 måtte	 ikke	 glemme,	 at	 det	 var	 koldt	 uden-
for.	Jeg	kunne	blive	syg!	I	tilgift	tilbød	jeg	på	æresord,	
at	jeg	ville	tage	bad	derhjemme	straks	efter	skoletid,	
ama´r.
	 Den	dag	tørrede	jeg	mig	i	min	undertrøje.	Takket	
være	min	også	dengang	altid	svigtende	hukommelse	
blev	det	ikke	sidste	gang.
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3. Hr. Svendsen

	 Sanglærer	Svendsen	var	en	mand	med	et	stort	kor-
pus	og	høje	tanker	om	sig	selv.	Han	skilte	sig	ud	fra	de	
øvrige	lærere	bl.a.	ved	en	personlig	pleje,	som	næsten	
må	 betegnes	 som	 sygelig;	 noget	 i	 retning	 af	 Agatha	
Christies	navnkundige	detektiv	Hercule	Poirot.	Altid	
nyklippet	med	en	snorlige	arkitekttegnet	midterskil-
ning,	eller	var	den	lidt	ovre	til	venstre?	Ulastelig	ha-
bit	med	pynteklud	i	brystlommen,	nystrøget	skjorte,	
butterfly	og	omhyggeligt	pudsede	sko.		
	 Den	gode	”Hr.	Svendsen”	–	enhver	anden	tiltale-
form	var	strafbar	–	var	også	i	andre	henseender	per-
tentligheden	selv.	Hans	specielle	sanglokale	var,	ud-
over	hans	klaver	-	anbragt	på	en	forhøjning	-	og	stol,	
møbleret	med	bænke	af	ca.	tre	meters	længde	i	to	ræk-
ker.	Snorlige	rækker!	Disse	rækker	og	bænkenes	ind-
byrdes	afstand	var	markeret	med	blanke,	storhovede	
søm	i	gulvet.	Ingen	sangtime	kunne	begynde,	før	alle	
bænke	stod	nøjagtig	på	række	efter	sømmene.	Hvis	en	
bænk	i	løbet	af	timen	blev	rykket	blot	en	millimeter,	
blev	al	aktivitet	omgående	afbrudt.	Og	det	skulle	vi	
nok	 sørge	 for.	 Det	 krævede	 nøje	 indstuderet	 samar-
bejde	at	 løfte	bænken	et	par	centimeter	over	gulvet	
på	en	og	samme	tid	og	derefter	sætte	den	lydløst	ned	
en	anelse	til	højre	eller	venstre	for	udgangspunktet.	
Ingen	hovedbevægelse	måtte	afsløre,	hvad	vi	havde	
gang	i.	Det	tog	aldrig	lang	tid,	før	Svendsens	skarpe	
øje	 spottede	 uordenen.	 Straks	 blev	 undervisningen	
afbrudt	og	bænken	genplaceret	på	linien.	Det	kunne	
godt	 tage	 tid,	og	 imedens	var	en	anden	bænk	 i	den	
anden	række	kommet	ud	af	kurs.	Det	 tog	altid	 lang	
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tid,	før	alle	bænke	atter	stod,	som	de	skulle.	Adspurgt	
svarede	samtlige	børn	på	bænken,	at	de	 ikke	havde	
langt	mærke	 til	at	bænken	havde	flyttet	 sig,	”og	 jeg	
har	ikke	gjort	det”.	Det	tjener	til	kammeraternes	uvis-
nelige	 ære,	 at	 ingen	 nogensinde	 brød	 solidariteten;	
eller	 også	 var	 det	 blot	Svendsen,	der	 ganske	 enkelt	
ikke	evnede	at	bryde	den.	Trods	den	massive	under-
trykkelse	havde	vi	unger	vore	sejre,	og	vi	nød	dem!
	 Jeg	 kunne	 naturligvis	 ikke	 vurdere	 Svendsens	
sangstemme,	men	selv	lagde	han	ikke	skjul	på,	at	han	
sang	 guddommeligt.	 Om	 ikke	 andet	 måtte	 dette	 stå	
soleklart	for	os,	når	han	i	al	beskedenhed	kunne	for-
tælle	os	–	hvad	han	ofte	gjorde	-	at	han	engang	havde	
sunget	for	kronprinsen,	og	at	det	var	blevet	udsendt	
i	 radioen.	 For	 os	 unger	 lød	 hans	 stemme	 rusten	 og	
krukket,	og	hele	foredraget	var	teatralsk	ud	over	alle	
grænser.	Vi	unger	fandt	hele	forestillingen	urkomisk,	
og	det	hændte,	at	en	af	ungerne,	trods	store	anstren-
gelser,	ikke	kunne	undertrykke	en	lydelig	fnisen.	Hr.	
Svendsen	 standsede	 straks	 skønsangen	 og	 indledte	
et	skrapt	forhør	af	den	formastelige.	Der	måtte	være	
foregået	noget,	som	han	ikke	havde	observeret,	og	det	
kunne	han	ikke	leve	med.	Han	måtte	vide,	hvad	der	
havde	været	så	morsomt,	og	han	gav	ikke	op,	før	han	
havde	fået	en	eller	anden	forklaring.	Havde	han	fået	
den	rigtige,	ville	han	givetvis	ikke	have	fattet	den.
	 Svendsen	fattede	aldrig,	at	han	i	vore	øjne	var	ur-
komisk.	Når	han	foldede	sig	ud,	gjaldt	det	om	at	kig-
ge	alle	andre	steder	hen	og	undertrykke	latteren.	For	
Svendsen	kunne	høre	selv	det	mindste	 lille	 fnis	på	
lang	afstand,	og	når	han	havde	spottet	den	skyldige,	
styrede	han	med	stormskridt	ned	imod	synderen,	og	
tro	mig	eller	lad	være,	forventningen	om	den	sig	nær-
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mende	afstraffelse	fik	som	regel	eleven	til	at	bryde	ud	
i	ukontrollabel	latter,	hvilket	jeg	tilskriver	nervøsitet,	
hvilket	selvsagt	gjorde	Svendsen	endnu	mere	rasen-
de.	
	 Straffen	 for	 denne	 og	 alle	 andre	 forseelser	 var	
hos	Svendsen	en	ørefigen.	Han	slog	meget	og	hårdt	
og	præcist.	Han	var	ikke	alene	komisk,	han	var	også	
utroværdig,	for	hvis	han	var	så	god,	hvorfor	stod	han	
så	her	og	sang	for	en	flok	arbejderdrenge?	
	 Jeg	tror	nok,	at	han	følte	det	som	noget	af	en	mis-
sion	at	lære	os	at	synge.	Undertiden	forestillede	han	
sig,	at	han	optrådte	i	radioen	som	dirigent	for	et	bør-
nekor.	Det	var	et	tema,	han	hele	tiden	kredsede	om-
kring.	Det	var	blot	et	spørgsmål,	om	vi	kunne	synge	
godt	nok,	så	kunne	vi	komme	til	at	synge	i	radioen.	
Hemmeligheden	ved	at	synge	smukt	var	-	ud	over	den	
medfødte	musikalitet	og	smukke	stemme	-	de	rigtige	
mundbevægelser.	Munden	 skulle	 åbnes	på	vid	 gab,	
og	tonerne	skulle	formes	i	mærkelige	mundbevægel-
ser	og	groteske	ansigtsudtryk.	Det	var	der	ikke	rigtig	
nogen,	der	var	med	på;	ingen	havde	lyst	til	at	skabe	
sig	på	den	måde.	Under	en	fællessang	forsøgte	jeg	til	
stor	morskab	for	ungerne	på	min	række	at	parodiere	
Svendsens	latterlige	ansigtsudtryk,	men	pludselig	fik	
Svendsen	øje	på	mig,	og	standsede	omgående	sangen.	
Nu	falder	der	brænde	ned,	tænkte	jeg,	men	i	stedet	for	
tæv	blev	jeg	overøst	af	Svendsens	begejstring.	Endelig	
havde	han	fundet	en	elev,	som	kunne	synge	på	den	
rigtige	 måde;	 jeg	 måtte	 endelig	 komme	 frem	 foran	
hele	klassen	og	vise,	hvordan	man	gør.	Men	jeg	skulle	
ikke	nyde	noget;	hellere	skuffe	Svendsen	end	at	blive	
til	grin	for	kammeraterne.	Jeg	kunne	dog	ikke	hindre,	
at	kammeraterne	til	Svendsen	store	irritation	morede	
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sig	helt	uskrømtet.	Atter	foregik	der	noget,	han	ikke	
forstod,	og	så	skulle	det	endog	være	morsomt,	og	in-
gen	ville	 fortælle	ham,	hvori	morskaben	bestod.	Til	
Svendsens	 store	 fortrydelse	 kunne	 han	 kun	 presse	
mig	 til	 at	 bruge	 ”normale”	 ansigtsudtryk.	 Men	 jeg	
havde	gjort	 indtryk,	og	 fra	den	dag	fik	 jeg	monopol	
på	det	eftertragtede	 job,	som	bestod	i	at	hente	hans	
madpakke	hos	en	særligt	udpeget	slagter.	Jeg	sørgede	
altid	for,	at	det	tog	mig	en	time,	og	jeg	nød	denne	fri-
time	langt	mere,	end	mine	kammerater	misundte	mig	
den.
	 Hr.	Svendsen	nærede	ikke	de	varmeste	følelser	for	
os,	hvilket	han	ikke	gjorde	meget	for	at	skjule.	Bortset	
fra	de	mange	lussinger	rørte	han	ikke	os	unger.	Vi	blev	
i	bogstaveligste	forstand	holdt	på	afstand.	Det	var	ret	
åbenbart,	at	han	væmmedes	ved	os.	 I	hans	øjne	var	
vi	 snavsede,	 utøjsbefængte,	 smitsomme	 rendestens-
unger,	som	han	var	blevet	påtvunget	af	en	ugunstig	
skæbne,	men	som	han	kæmpede	en	evig	kamp	for	at	
holde	sig	på	afstand	af.	Det	var	derfor	klart,	at	hans	
klaver	ikke	måtte	røres	af	os	unger,	ligesom	han	ikke	
kunne	drømme	om	at	røre	ved	sangbøger,	som	vi	hav-
de	 haft	 i	 hænderne.	 Sangbøger	 m.v.	 lå	 i	 sirlige	 sta-
bler	på	et	dertil	opstillet	bord,	de	uddeltes	af	en	der-
til	udpeget	elev,	og	indsamledes	af	samme	elev,	som	
anbragte	dem	i	snorlige	stabler	på	selv	samme	bord.	
Svendsen	rørte	dem	aldrig!	
	 En	dag,	da	han	var	i	godt	humør,	spillede	han	et	
stykke	 musik	 på	 klaveret	 for	 os,	 hvorefter	 han	 i	 et	
uhyre	 sjældent	anfald	af	noget,	 som	 i	hans	 tilfælde	
nærmest	må	betegnes	 som	kådhed,	 spurgte	ud	 i	 lo-
kalet,	om	nogen	kunne	spille	på	klaver.	Som	forven-
tet	var	der	ingen,	der	svarede.	Der	var	absolut	ingen,	
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der	havde	lyst	til	at	komme	i	nærheden	af	hr.	Svend-
sen,	det	gjaldt	om	at	forholde	sig	så	ubemærket	som	
muligt.	Det	var	da	sørgeligt,	konstaterede	Svendsen,	
for	det	kunne	da	være	morsomt	at	høre,	om	der	ikke	
blandt	 eleverne	 var	 blot	 en	 enkelt,	 som	 delte	 hans	
musikalske	 interesser.	 Men	 der	 var	 nu	 alligevel	 en	
af	kammeraterne,	som	gik	til	klaverspil,	og	han	blev	
hurtigt	forrådt	af	kammeraterne.	Så	langt	strakte	so-
lidariteten	trods	alt	ikke.	Under	taktfaste	tilråb	blev	
den	 arme	 mand	 nærmest	 båret	 op	 til	 klaveret,	 som	
Svendsen	modvilligt	måtte	rømme.	Drengen	spillede	
et	eller	andet	stykke,	og	modtog	folkets	hyldest,	hvor-
efter	han	straks	blev	sendt	ned	på	sin	plads.	Svend-
sen	 var	 rasende.	 Den	 unge	 klavervirtuos,	 som	 nu	
havde	rørt	ved	flere	af	 tangenterne,	var	 indbegrebet	
af	Svendsens	værste	mareridt:	Usoigneret	for	ikke	at	
sige	snavset,	laset	klædt	og	tilmed	med	et	væskende	
sår	på	en	af	fingrene.
	 Svendsen	rørte	ikke	klaveret	resten	af	timen,	men	
brugte	 hele	 det	 følgende	 frikvarter	 til	 at	 rense	 tan-
genterne.	Han	gnubbede	så	ihærdigt,	at	han	slet	ikke	
bemærkede	en	lille	flok	unger,	som	skadefro	iagttog	
hans	anstrengelser	gennem	det	lille	vindue,	som	alle	
døre	 til	 klasselokalerne	 var	 forsynet	 med.	 Hvor	 vi	
nød	det!	Det	vindue	havde	en	speciel	funktion,	som	
jeg	kommer	tilbage	til	senere.	
	 Der	 var	 nu	 ellers	 ikke	 meget,	 som	 undslap	 sig	
Svendsens	skarpe	blik.	En	dag	blev	to	af	mine	klas-
sekammerater	kaldt	op	til	ham,	d.v.s.	en	god	meter	fra	
klaveret,	hvor	de	modtog	hver	en	rungende	lussing.	
Så	kunne	de	måske	huske	til	en	anden	gang	at	rejse	
sig	 op	 i	 sporvognen,	 når	 der	 var	 voksne,	 som	 ikke	
kunne	 finde	 en	 siddeplads.	 Jo,	 han	 havde	 godt	 set,	
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hvordan	de	to	laban´er	afvigte	søndag	uanfægtet	var	
blevet	siddende	ned	på	en	linie	8	sporvogn,	medens	
en	ældre	dame	måtte	stå	op.
	 Spørg	mig	ikke	om,	hvad	der	ellers	foregik	i	sangti-
merne.	Vi	har	vel	sunget	lidt	med	diverse	afbrydelser,	
men	jeg	husker	det	ærlig	talt	ikke.	Kun	alt	hurlumhe-
jet	står	mejslet	i	min	erindring.		Jeg	har	grund	til	at	
tro,	 at	nutidens	 sang-	og	musikundervisning	er	 lige	
så	forrykt	som	Svendsens,	selv	om	det	foregår	på	en	
noget	anden	måde.	Mere	om	det	senere.




