
Alle gjorde det

af Nana Hauge
Dér står kirken. Ved siden af ligger præstegården. Overfor ligger den gamle skole, som
nu bebos af den tidligere overlærers enke. Hun købte nemlig sammen med sin mand
skolen, da den lukkede, fordi der kom centralskole og sognets fem landsbyskoler på den
måde blev slået sammen.  

Men i mange år boede lærerparret i den ene ende af bygningen, mens der var skolestue i
den anden ende. I sådan en skole voksede min farmor også op, og i mit tidligere embede,
hvor  der  i  forsamlingshuset  ved siden af  valgmenighedskirken havde været  friskole,
kunne de ældste  i  menigheden fortælle,  hvordan de,  når  det  blev middagstid,  kunne
dufte, hvad lærerinden skulle have til middag. For hun boede i en lille lejlighed bag ved
skolen. De kunne også fortælle, hvordan de om efteråret hjalp lærerinden med at samle
æbler ude i den lille have bagved. Sammen med det, at der ikke var klasseværelser, men
skolestue, gav det skolen karakter af et hjem, hvad det jo også var for læreren og hans
eller hendes familie.

Skolelæreren arbejdede altså ”hjemme” som det hedder nu om dage. Det gjorde faktisk
alle.  Kroen  som ligger  på  hjørnet  over  for  kirken,  husede  sikkert  også  krofatter  og
familie. Og huset ved siden af, som var gartneri: her boede gartneren med sin familie. I
sognets  købmandsgård boede købmanden.  Det  er  ikke længere tid siden,  end at  den
gamle købmands sønner, der voksede op der, er på min alder i dag.

Brugsuddeleren boede tilsvarende oven på Brugsen, og graveren boede selvfølgelig i
graverboligen  bag  ved  kirken.  Blikkenslager,  elektriker,  mekaniker,  læge,  stations-
forstander. De havde alle deres forretning ”hjemme”. Min bedstefar havde sit værksted
nede bagest i haven såmænd. Og før det havde min oldefar tømrerforretning der.

Nu er det kun mig og landmændene og så lige dagplejemødrene, der ”arbejder hjemme”.
Men for bare en generation siden gjorde alle det. Har vi virkelig helt glemt det i sådan en
grad, at fremtidsforskere kalder det en revolution, at arbejdspladsen i disse tider er flyttet
hjem? Og skal vi virkelig til at ”finde ud af hvad vi så gør”, når det ikke er længere tid
siden, at alle gjorde det? Arbejdede hjemme. Mon ikke det er opdelingen af arbejde og
hjem, der har været den virkelige revolution? Eller afvikling af noget vigtigt måske?
Nemlig den naturlighed, der er i at arbejde og bo det samme sted.

Tænk,  at  det  er  fremtidsforskning  at  rådgive  om,  hvordan  man  indretter  sig  med  at
arbejde hjemme, når vi mennesker har gjort netop det det meste af den tid, vi har været
på denne jord. Jeg ryster på hovedet fra mit studerekammer i præstegården. Og arbejder
videre. Hjemme.
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