
Sommerferien 2013 - Børges sidste dag på jobbet.  

 

 
 

Vi har hos os en bette Mett’, i grunden har vi to, 

nemlig søde Mett’ og skidte Mett’, det har vi, må I tro. 

Men jeg får ikke glemme, at man aldrig ser dem begg’! 

Når den ene Mett’ er hjemme, er den anden altid væk. 
 

Jo jo, det er ganske vist! 
Sådan skrev en mand ved navn Harald Bergstedt for rigtigt mange år siden. 
 

Og med hans idé in mente har jeg selv tænkt følgende: 
 

Vi har hos os en Børge - nej, vi har ikke to! 
Kun den allerbedste slags - det har vi, må I tro 
Der er visse ting i livet, som for evigt vil danne par 

Som vi opfatter helt selvfølgeligt - som spørgsmål og et svar: 
 
Det er Vibenshus og Børge - trods kasketter af mangen slags 

Er det alvor, sjov og leg - du er der altid straks. 
 

Der er ting, der hører sammen og som aldrig kan skilles ad 
Det er Hansen og hans gerning - det' som liflig vin og mad! 
Det føles derfor helt grotesk, den gode mand nu går 

Det er langt fra sikkert, skolen efter sommerferien står! 
 

Tænk, Børge gik på skolen, dengang da han var knægt. 
Det syn's jeg giver skolens kvalitet en særlig vægt 
Jeg ved, han kreativt i sløjd har rigtigt meget held 

Og tænker at han garanteret bygged' skolen selv! 
 
Som voksen man som lærer så ham på selv-samme sted 

Kasketten efter situationen sættes ret på sned 
Min tillidsmand i alle år man som hr. Hansen så 

En hverdag mere tryg og rar kan ingen lærer få! 
 
Det stille vand den dybe brønd - tag ikke fejl af det! 

Bag stoisk ro en mere ilter Børge kan vi se 
En brav forhandler - dog retfærdigheden skal gå først 

Hvis nogen bliver trådt på, da er Hansens iver størst! 
 
Vor Børge er miljøets mand - man ser ham ej i bil 

Men højt på cyklen anes han - med hjelmen viser stil 
For smog og røg er svineri, og skurer i dit sind 
Dit hjerte bløder for patruljer med en slikkepind! 



 

Som sløjd-, og idræts-, samfundslærer mest vi har dig set 
Den danske ungdom sejret har - du altid er beredt 

At du nu stopper kun forringe kan de unges kår 
En arv så stor for os, der bliver nu tilbage står! 
 

Måske du la'r os ringe, hvis vi mister vores tro 
Du bli'r jo lige heromkring - du bor på Østerbro 

Hvordan en fyr så frisk og fin han pluds'lig stoppe kan 
Det må jeg sige absolut går over min forstand. 
 

Til fest og farver efter jobbet står du ofte klar 
Så mangen gang du sikret har, vi fadøl hos os har 
Med hjælpen står du klar med både dette og med hint 

Du sikrer dig at også festligt har enhver det fint! 
 

Dog alting har en ende og således vælger du 
At stoppe mens en leg er god - og det er altså nu 
Familien og din have nu mere tid vil få 

Og andre nye interesser presser sikkert på! 
 

En træmand var du aldrig her skønt spån i skæg og tøj 
Nu skal du avle skvalderkål - afløst af pureløg 
Du lærte os at løse selv nok så svær en sag 

Og aldrig må vi glemme at både gi' og ta' 
 
Hør Hansen, ret kun ryggen - gå blot ud på livets vej 

Og vid, du har kolleger, der så højt beskatter dig 
Vi fatte må, hvor jord går vid're rundt i samme ring 

Skønt alt forandres dag for dag - en ganske given ting! 
 
Hov, tøv en kende, vent - jeg får en pludselig ide! 

Hvis Børges ring på Vibenshus skal sluttes må det ske 
Når du om mange år er træt, så ældresagen har 

Et plejehjem på Vibenshus - til dig et rum står klar! 
Hurraaa jeg ved, vi så vil ses på skolen her igen 
En fin ide - vi ses - på gensyn kære ven! 

 
Kom mand og kvinde hver især - bring roser hen til Børge 
Og lad os alle hylde ham, vi skal slet ikke sørge 

Blot prise skæbnen at vi alle måtte kende ham 
Selv vil jeg være først - med rose og et kram! 
 

 

 
                                                                                                               /MB. 


