
Thomas Aastrup Rømer, lek-
tor i pædagogisk filosofi ved
Aarhus Universitet, har læn-
ge gjort sig gældende som
en skarp kritiker af den pæ-
dagogiske tænkning, der lig-

ger til grund for folkeskole-
reformen. Denne må vel
allerede nu betragtes som
mere eller mindre kuldsej-
let. Den blev som bekendt
for et par år siden trukket
ned over hovedet på lærer-
ne, som samtidig – i kraft af
den forhadte lov nr. 409 –
blev forvandlet til nutidens
svar på fortidens industriar-
bejdere.

Sidste år udløste Rømer en
ophedet polemik, da han
veloplagt udpegede profes-
sorer som Lars Qvortrup og
Jens Rasmussen som de an-
svarlige for den ødelæggen-
de målstyring og dataled-
else, som hærger hele ud-
dannelsessystemet i disse år.

Rømer, som har udgivet

flere faglitterære værker,
springer nu ud som skønlit-
terær forfatter, og hans de-
but, ”Færgen”, lader sig van-
skeligt bringe på en bestemt
formel. Med sine 44 sider er
den ikke længere end en no-
velle. Dens opdeling i fem
kapitler gør den dog snarere
til en slags miniroman. De
to første kapitler – ”Inden-
for” og ”Udenfor” – holdes i
første person. I tredje kapi-
tel, ”Indeni”, det længste i
bogen, optræder en Jørgen,
som muligvis er identisk
med jegfortælleren fra be-
gyndelsen. Fjerde kapitel,
”Inden i Europa”, fortælles i
første person flertal, mens
jegfortælleren vender tilba-
ge i slutkapitlet, ”Hjem”.

Måske skal ”Færgen” blot
betragtes som et stileksperi-
ment uden nogen entydig
fortællerinstans.
Fascinerende læsning er det
i hvert fald.

Afmønstring i tide
Hvis denne anmelder var
blevet forelagt en blind
tekstprøve af bogen, ville
han aldrig have gættet på
den pædagogiske rebel som
ophavsmanden. Og dog:
»Jeg er på en synkefri færge,
hvor alt er tilgængeligt, og
alle er lige, og hvor alt er
langt væk. Færgen kan ikke
synke. Det stod der i færge-
selskabets vision, da vi køb-
te os til tre års indkvarte-
ring.« 

Skibet, som hedder ”At-
lantvolden” – samme navn,
som Hitler gav den angive-
ligt uindtagelige nordeuro-
pæiske kyst – har klare min-
delser om den konkurrence-
stat, som Rømer reflekterer
så kritisk over i sin pædago-
giske tænkning.

Jegfortælleren afmønstrer
da også i utide – eller snarere
i tide – for at foretage en
form for mental flugtrejse
tilbage til sin ungdoms Aar-
hus. Den menneskelige fak-
tor synes glemt af samtiden.

Det spændende spørgsmål
er, om ”Færgen” kun er et
tiltrængt frikvarter for skole-
forskeren, eller om han ven-
der tilbage med en roman.
Potentialet er der.

MIKAEL BUSCH
kultur@jp.dk

Den menneskelige faktor
N En pædagogisk rebel sprin-
ger ud som fiktionsforfatter og
slipper godt fra det.
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Ethvert barn kender og
elsker ”Spørge Jørgen”. 

Det er ellers en temmelig
dårligt skrevet tekst (i aller-
sidste strofe rimes ”mer’” for
eksempel på ”mer’”), hvis
bedagede pointe er, at det er
o.k. at slå nysgerrigt spør-
gende børn. Men den har
haft det held at blive illustre-
ret i 1944 af Storm P., og
hans farvestrålende tegnin-
ger er lige så sprælske og
antiautoritære, som teksten
er tung og nedladende. 

Det forhold undersøger
mag.art og fil.dr. Asger Al-
bjerg i sin bog om billedbo-
gens tilblivelse, og i Albjergs
analyse viser det sig, at
”Spørge Jørgen”-udgivelsen
faktisk udgør lidt af et skæ-
ringspunkt i dansk børnekul-
tur. I 1940’erne var det må-

ske stadig comme il faut
sammen med Kamma Lau-
rents at heppe på Jørgens
far, når han giver Jørgen
smæk, men en ny strøm-
ning var på vej, som havde
fokus på barnets ret og vær-
di. Reformpædagogikken
hed den, og Asger Albjerg
forklarer, hvordan illustra-
tioner som dem, vi finder i
”Spørge Jørgen”, fungerer
som talerør for denne nye
pædagogiske filosofi – og
som et indforstået nik til de
revsede børn, der artigt sad
og fik en opbyggelig histo-
rie læst højt. 

Aktive børn
Det er medrivende og over-
bevisende, når Albjerg
tekst- og billednært gen-
nemgår billedbogen fra
1944 og sætter ”Spørge Jør-
gen” ind i en større børne-
litterær sammenhæng.
Meget spændende er en
sammenligning, som Al-
bjerg foretager af en typisk
blomsterprydet, blidt myld-
rende illustration af Elsa Be-
skow sat over for en enkel,
klar illustration af Egon Ma-
thiesen fra 1939 med stærke
grundfarver og aktive børn.
Mathiesen tilhørte den nye
type illustrationer, der plæ-
derede for den direkte og re-
spektfulde formidling til
modtageren – uden morali-
seren eller pynt. Storm P.
var med sin rødkindede,
strithårede, anmassende
farvelagte lille Jørgen en del
af noget større end sig selv,
forstår vi. 

Netop derfor kan man
undre sig over, at Albjerg
vier hele sit første, lange ka-
pitel til en redegørelse for
Storm P.s særegne geniali-
tet. Det bliver til lovligt
mange beskrivelser af Storm
P.s virke og analyser af hans
velkendte ædle, tegnede va-
gabonder, som er friere og
lykkeligere end den grå løn-
slave.

Spørge Jørgens og Egon
Mathiesens små læsere var
sikkert børn af sådanne løn-
slaver, og det er meget mere
spændende at læse om.

Nu skal jeg fortælle
jer om Jørgen
N Hvoffer/ hvoffer dit/ og
hvoffer dat? Ny bog undersø-
ger forholdet mellem tegninger
og tekst i den evigtunge ”Spør-
ge Jørgen”, der blev et skæ-
ringspunkt i dansk børnekultur.

MARIE THEILMANN
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Birgit Filskovs aktuelle bog,
”Barnet i trækvognen”, har
genrebetegnelsen ”roman i
stykker”. 

Men der står Poesi med
stort P skrevet over hele ud-
givelsen. For selv om vi i
princippet har med prosa at
gøre, er der ingen tvivl om,
at den sensibilitet, som dri-
ver teksten frem, er lyrisk,
og dét i en grad, der næsten
er for meget.

Mosaik af indtryk
Først og fremmest er der ba-
re noget enormt sart over
bogen. Sætningerne prøver
sig forsigtigt frem. Små
sansninger. Korte formule-
ringer. Én efter én. Der er
tale om en omhyggelig op-
hobning af sidestillede ud-
sagn, som tilsammen dan-
ner en mosaik af spredte
indtryk – ikke om et plot,
der trasker derudad. Med

fagtermer er stilen paratak-
tisk og impressionistisk.
Sproget, stemningerne, si-
tuationerne og perceptio-
nerne er i centrum.

Er ens sanseapparat til-
strækkeligt fintfølende, op-
dager man imidlertid, at
der inde mellem de mange
poetiske billeder lurer en
tyk atmosfære af spændin-
ger og konflikter, sådan
som de tager sig ud i et
landsbymiljø under Besæt-
telsen. Et miljø, hvor man
gemmer på hemmeligheder
i kælderen; hvor tyskerne
marcherer på gaderne; og
hvor det ikke er usandsyn-
ligt at støde på et delvist
forrådnet lig under sin
skovvandring:

»Lugten kom fra duesla-
get, en stærk, rådden, sød-
lig lugt. Manden lå ved si-
den af, hans hat var trillet
af, lå næsten skjult af de
violette blomster. – Én sko,
to sko, to sokker, to ben.
Bukserne, blå, falmede,
slidte. Det ene bukseben
gledet op, noget bar, hvid
hud synligt, med nogle
små, korte, sorte hår, der
stak ud. Stanken fra ham,
spyfluerne og maddikerne,

der væltede ud. Myrerne
havde ædt af ham, de krav-
lede på hans hals, på hans
ansigt. Det var ikke et rig-
tigt ansigt. Myrerne havde
ædt af ham, de kravlede ud
og ind ad hans øjne, som
var de vinduer.«

Litterær akvarel
Passagens beskrivelse af kø-
dets fordærv er nok noget
af det mest intense, man ri-
sikerer at støde på i bogen,
der i det store hele opererer
med langt mere antyd-
ningsvise og indirekte greb.
Når den alligevel citeres
her, skyldes det, at passagen
peger på noget af den
voldsomhed og direkte for-
midling, jeg savner i Fil-
skovs poetiske prosa, som
helt sikkert er velskrevet,
men slet ikke så hårdtslåen-
de, som den kunne have
været.

I stedet fremstår den som
en art akvarel på bogform:
Det er alt sammen smukt,
fint og kunstfærdigt, samti-
dig med at det også bare er
en smule kedeligt. 

Som Poesi ender den så
sart, at banaliteten lurer li-
ge om hjørnet.

TOBIAS SKIVEREN
kultur@jp.dk

Akvarel på bogform
N Birgit Filskov byder på en
serie prosalyriske glimt fra et
landsbymiljø under Besættel-
sen. Det er Poetisk med et
lidt for stort P.
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Birgit Filskovs poetiske prosa,
som helt sikkert er velskrevet, er
slet ikke så hårdtslående, som
den kunne have været. 
Arkivfoto: JP


