
Jeg fik øretæver, fordi jeg ville vide noget mere – et uddrag af En Rabarberdreng vokser op (1961) 

Til læreren: 

Christian Christensens erindringer er barsk læsning om barndom og opvækst i fattige kår i en familie præget 

af vold og druk i slutningen af 1800-tallet. Dette uddrag handler om Christians skolegang og kan bruges, 

hvis I ønsker at komme lidt tættere på Christians liv og sammenligne skolegang på tværs af tid.  

Jeg fik øretæver, fordi jeg ville vide noget mere 

Jeg var meget interesseret i naturlære. En dag så jeg i en antikvarboghandel i Blågårdsgade en 
naturlære, der var meget tykkere end den bog, vi havde i skolen. Da jeg spurgte om prisen, kostede 
den femogtredive øre. Så begyndte jeg på min første opsparing.  

Den pakke skråstumper vi drenge hver uge fik på fabrikken, fik jeg fem øre for, som jeg selv måtte 
beholde. På fem uger havde jeg samlet femogtyve øre, men så kom Yrsa mig til hjælp. Hendes ven, 
en tyk håndværksmester, var på besøg, og jeg blev sendt efter en flaske vin og småkager. For dette 
ærinde gav Yrsa mig hele ti øre. Jeg blev vel nok glad og af sted gik det til Blågårdsgade. Jo, bogen 
var der endnu, og det var en stolt fyr, der jonede hjem med den.  

Den aften læste og læste jeg - det var vel nok interessant, hvad der stod i den bog. Et par dage 
efter blev jeg hørt i naturlære og selvfølgelig skulle jeg vigte mig med at fortælle langt mere end 
der stod i vor lille naturlære. Dette var åbent oprør, der bevirkede, at tykke Mortensen trillede ned 
af katederet og jombede ned til mig, idet han råbte: »Hvor ved du alt det fra?« Og jeg svarede: »Det 
ved jeg fra bogen her, som jeg selv har købt.« Læreren snappede bogen fra mig og gloede i den. 
»Du er altså ikke tilfreds med det, du lærer her i skolen,« brølede Mortensen. Mit svar kom 
omgående: »Jeg har endnu ikke lært noget af Dem andet end prygl.« »Nåh, du er tilmed fræk,« 
brølede han. Og nu begyndte øretæverne at ramle ned over mig både forvendte og bagvendte. Jeg 
dukkede hovedet ned mellem armene, og da han ikke kunne ramme mig i ansigtet, slog han min 
bog gentagne gange ned i min knold.  

Da han ikke kunne få vejret mere af anstrengelse, begyndte han at gå op mod katederet med min 
bog i hånden. »Jeg vil ha' min bog,« skreg jeg efter ham. »Jeg har selv købt den, bogen er min. Kom 
med den!« Han vendte sig pludselig om og slyngede den ned imod mig, så flere blade fløj ned over 
de nærmeste drenge. Jeg samlede bladene sammen og lagde dem ind, hvor de skulle ligge.Hr. 
Mortensen sad oppe på sin plads og skulede ondt, men sagde ikke et ord resten af timen. 

Uddraget er fra leksikon.org 

Skråstumper: små stykker skråtobak (skrå er en form for tyggetobak) 

Yrsa: en af Christians naboer  

Jonede: løbe hurtigt, spæne 

Vigte mig: gøre sig vigtig, fortælle hvad man ved 

Tykke Mortensen: Christians lærer 

Jombede: gik tungt    

Forvendte og bagvendte øretøver: læreren slog med begge sider af hænderne  

https://www.leksikon.org/art.php?n=3710


 


