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(Et stykke længere inde i historien Det længste barn. Barnet er kommet hen til skolen, og inspektøren 

taler med barnet. Repeter kort uddraget på kopiark 19, inden oplæsning begynder).

– Det må jeg nok sige, sagde inspektøren. – Det kan nok være, at du 
har spist op. Men selv om du spiser op, kan du ikke komme i skole. Vi 
underviser ikke børn, der er for lange. Vi har ikke plads til dem her på 
skolen, og desuden skal børn være mindre end voksne. Børn skal være 
de mindste. Sådan er reglerne!

Enten må du finde en skole, der underviser lange børn, eller også må 
du få den størrelse, børn skal have. Og så skal du ikke bryde dig om 
at komme for sent. Sådan er reglerne også!
 Det ualmindeligt lange barn, der i mellemtiden var blevet endnu 
længere, vidste ikke, at børn kunne blive for lange til at gå i skole. I 
stedet gik det sig en tur. Det måtte lange børn gerne, så vidt det vidste.
 Imens det gik, voksede det stadig. Voksede og voksede. Og da det fik 
set sig om, havde det næsen i en sky. Det havde det aldrig prøvet før.
– Hvad skal du her med næsen i min sky, spurgte en engel, der sad og 
nød udsigten.
– Jeg går bare rundt og vokser.
– Hvor lang havde du tænkt dig at blive? spurgte englen.
– Jeg ved det ikke, sagde det lange barn.
– Vi kan desværre ikke have dig rendende rundt i vores skyer, sagde 
englen. – Jorden er til mennesker, og skyerne er vores. Og det gælder 
også mennesker, der er meget lange. Og dermed også dig. Desværre, 
men sådan er reglerne. Det er jer mennesker, der har opfundet dem. 
 Det meget lange barn gik forsigtigt videre. Men inden det fik set sig 
endnu mere om, gik det med stjernerne om ørerne. Så lang var det 
lange barn blevet.

(Uddrag fra Ken Denning: ’Det længste barn’.  I Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms & 
Vibeke Skaarup (2009): d’dansk. Fællesbog 4. klasse. Alinea)
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