VISSEVASSE, NONSENS
– OG MERE TIL
De fleste kender sikkert Halfdan Rasmussens rim og remser. 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 forbinder 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 velfærdssamfundet blev etableret op gennem
1960’erne og 1970’erne.
Tidligere havde børnelitteratur
mest været opdragende og belærende og blev brugt som et
led i børneopdragelse, men da
børnene kom i daginstitutioner
og mødte moderne pædagoger, fik de læst højt af den nye
og antiautoritære børnelitteratur, 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-

gejstrede for hans børnebøger. Halfdans første egentlige
børnebog, Fem smaa Troldebørn fra 1948, som handler
om, at troldebørnene har ædt
en mand og derefter kaster
ham op og sætter ham sammen 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”. ’Vissevasse’ 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
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1865 skrev Alice i eventyrland
– og da den næsten hundrede
år senere udkom som tegneseriehæfte i Danmark i 1955,
var det Halfdan Rasmussen,
som oversatte og gendigtede
den.
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Tullerulle Tappenstreg
blev gift med Karl den Tolvte
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med en sippet dippedut
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Tullerulle Tappenstreg
spiste kaffebønner
Tullerulle Tappenstreg
fik fire brune sønner
Tullerulle Tappenstreg
gav dem gummibolde
Tullerulle Tappenstreg
fik klø af Karl den Tolvte

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 Daggerthuggert” 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.
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