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FRA BORREHUS

De sidste to Aar har for „Borrehus“ været gode 
Aar. Vi er glade for de nye Skolelokaler, og 

det er saa heldigt, at der har været god Brug for 
disse. Skolen har været godt besøgt af Elever i 
begge Vinterhalvaarene, og i Sommerhalvaarene har 
alle Pladser været optagne.

I det store og hele forløber det ene Kursus jo om* 
trent som det andet. Vi har haft gode, lærelystne 
Elever, der har taget fat paa Arbejdet i Skolestue, 
Køkken, Kælder og Børnehjem med Lyst, Mod og 
Interesse; vi har; fornøjet os over vore smaa og store 
Fester og vore Udflugter. Ved hvert Kursus’ Slub 
ning har vi haft Udstilling af Elevarbejder baade 
fra Haandgerningstimerne og fra Køkkenet, og 
mange Gæster, baade Elevernes Slægt og Venner og 
andre, har ved den Lejlighed glædet Skolen med et 
Besøg. Vi har ogsaa haft den Glæde, at Malt Her* 
reds Elusholdningsforening og flere Husholdnings* 
foreninger fra Sønderjylland i Sommerhalvaarene 
har aflagt Besøg paa „Borrehus“. Hvad de ydre 
Rammer angaar, er ingen Forandringer sket de sid* 
ste Aar. Men i Øjeblikket foretages nogle Nyfor* 
bedringer i Vaskekælderen. De gamle Baljer bliver 
erstattet med murede Vaskekummer, og der bliver 
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installeret elektrisk Vaskemaskine og Vride* 
maskine. Arbejdet er snart færdigt, og jeg haaber, 
at det skal vise sig at være en praktisk og god For* 
bedring.

Begge Vinterhalvaarene har her været afholdt 
Aftenskolekursus. Disse har hvert Aar været fuldt 
optaget af 40 unge Piger, mest Koldingensere.

I Flusholdningssagen har der i de senere Aar været 
stor Udvikling; det vidner blandt andet den nye 
Aftenskolelov om. I denne Vinter er der af Under* 
visningsministeren bleven forelagt Regeringen et Lov* 
forslag angaaende Husholdningsskolerne, som det er 
at haabe maa blive vedtaget. Denne Lov vil give 
Flusholdningsskolerne Ligestilling med Høj* og 
Landbrugsskolerne, og det betyder blandt andet, at 
mange flere Elever end hidtil vil kunne opnaa Un* 
derstøttelse til et Husholdningsophold. Nævnte 
Ligestilling, som Husholdningsskolerne har arbejdet 
for i 35 Aar, og som synes at være et simpelt Ret* 
færdighedskrav, betyder jo ogsaa en Anerkendelse 
af det huslige Arbejde, og det vil være dejligt at op* 
leve dette.

Paa „Granly“, som jo er et lille Rige for sig, har 
det ogsaa været to gode Aar. Undervisningen i 
Barneplejen har svaret til Forventningerne. Alle 8 
Pladser har den meste Tid været optagne. Børnene, 
der er morsomme og søde, holder vi alle meget af, og 
de har ved mine mange Besøg paa Børnehjemmet 
givet mig megen Glæde. Vi har dog ogsaa haft den 
Sorg der at miste en lille Pige. Lille Gerda var Børne* 
hjemmets første Barn, hun var en yndig lille Pige, 
der var mig meget hengiven, hvorfor hun ogsaa hos 
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mig havde faaet en ganske særlig Plads, og det er 
mig en Sorg og et stort Savn, at hun ikke er mere.

Gerda var et lille svagt Barn, der for 1 ^2 Aar siden 
maatte gennemgaa en farlig Operation, men jeg 
havde haabet, at hun skulde vokse sig fra Sygdoms 
men, og den gode Pleje, hun fik, hjælpe hende til at 
blive en rask Pige, der helt maatte komme til at 
høre til her. Det blev ikke saadan. Sidst i Januar 
Maaned blev hun indlagt paa Sygehuset og døde der 
en Uge senere af Hjernebetændelse.

Lille Gerdas Grav fik Lov at blive her, og den 
6. Februar Kl. 3 begravedes hun fra Kapellet paa 
Kolding nye Kirkegaard. Skolens Elever, Lærers 
familier og enkelte nære Venner var til Stede. Mange 
dejlige Blomster, smaa Kors og Kranse pyntede i Kas 
pellet, hvor den lille, blomstersmykkede Kiste stod. 
Pastor Køster fra Harte, som ogsaa havde døbt lille 
Gerda, talte saa kønt om Ordene i hendes Daabss 
salme: „Saa de med dig har Fryd og Smerte tilfælles 
i den Helligaand“. Vi sang Salmerne „Du Herre 
Krist“ og „Sov sødt, Barnlille“, hvorefter to af de 
nuværende Elever sammen med Frk. Bredahl og 
Frk. Fiil bar den lille Kiste til Graven. Bagefter sams 
ledes vi her hjemme paa Skolen, hvor jeg forsøgte 
at sige Tak, fordi jeg havde faaet Lov at have lille 
Gerda paa Børnehjemmet og for al den Kærlighed 
og Glæde, hun havde givet mig, og for det meget, 
hun havde betydet for mig. Derefter talte Gartner 
Pedersen saa kønt om den Mission, lille Gerda havde 
faaet i sit korte Liv ved at komme til at betyde saa 
meget for Børnehjemmet og mig. Vi sang forskellige 
Salmevers og sluttede med Linierne „Den Barnesjæl 
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ner lærer de unge det, og Pigerne i Biskoppens Køks 
ken skuffer dem ikke.

En anden gammel By i Somersetshire er Glasford 
bury. En af Englands Digtere har sagt, at vil man 
finde Rødderne til Englands Kirke og Stat, da skal 
man til Glastonbury. Hvor nu Ruinerne af Glastons 
bury Abbey staar — en Gang den største Kirke 
udenfor Rom — laa langt tilbage i Tiden Set. Marys 
Chapel, og før dette igen den første kristne Kirke i 
England — sandsynligvis den første overjordiske 
Kirke i Verden. Hidtil havde de kristne holdt deres 
Gudstjenester i Katakomber. Sagnet fortæller, at 
Apostlen Filip i Aaret 61 sendte Joseph af Arimithæa 
til England for at prædike Evangeliet, og han byggede 
denne første Kirke, der altsaa er Kristendommens 
Vugge i England. Man fortæller, at Joseph af Aris 
mithæa bragte med sig Bægeret, som Jesus brugte ved 
Nadveren den sidste Aften, og som blev fyldt med 
hans Blod Korsfæstelsesdagen. Dette Bæger, den heb 
lige Gral, forsvandt i Jorden, men der brød en Kilde 
frem, hvor Tusinder af troende siden har knælet i 
Bøn. I mange Aarhundreder var Glastonbury Engs 
lands Jerusalem — et Valfartssted —, hver Fodsbred 
Jord er som mættet med Minder og — Grave af gamle 
kristne, der rejste hid for at komme til at hvile i 
Glastonburys hellige Jord.

Jeg har været i Glastonbury! — Den Mand, der 
for 6 Aarhundreder siden kunde sige saa, vilde 
nævne dette som sit Livs største Oplevelse. Han 
vilde tænke paa den mægtige Kirke, dens Klokkers 
Klang, Røgelse og Lyden af uophørlige Bønner, det 
gyldne Alter, Pilegrimme ved Porten, Helgener i Lovs 
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sang og Syndere i Taarer. Nu — denne Dag ■— gror 
Græs og Blomster mellem Murene, og Solsort og 
Drossel synger Aftensang over Højaltret, medens 
Lyden af en Le, der slaar Græs, naar vort Øre....

Men nu tilbage til London, min Fødeby og mit faste 
Kvarter hver Gang jeg siden har været hjemme i

England. Fra Somersetshire kører vi gennem frodige 
Landbrugsegne, med fredelige Landsbyer og gamle 
Købstæder — det er ikke som i Industridistrikterne 
eller endnu mindre, hvor Kulminerne findes — og 
saa nærmer vi os London — Bebyggelsen bliver tæt* 
tere og Trafikken stærkere. Snart staar vi midt i Nu* 
tiden med dens Tummel og Jag. Og dog midt i Ver* 
densbyens Hjerte kan vi ogsaa finde Stilhed og Høj* 
tid. Gaa ind i Westminster Abbey, hvis Historie 
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gaar tibage til Aar 175. Ingen anden Kirke i Vers 
den er saa nøje forbunden med et Folks Historie og 
Tradition. Til dette Guds Hus knytter sig Englands 
største historiske Oplevelser — og her hviler Engs 
lands store Mænd og Kvinder — Konger og Kirkens 
Mænd og, da Reformationen udvidede Synet og ned« 
brød Skranker, ogsaa Folkets Mænd, Krigere, Digtere 
og Statsmænd ■—■ ja, lige ned til „den ukendte Sol* 
dat“ fra Verdenskrigen. Stratford on Avon — Wells 
— Glastonbury — London — Fortid og Nutid — 
smelter sammen til et historisk Hele under Wbst* 
minsters høje, ældgamle Kirkebuer ....

Nu er jeg i Danmark igen, i mit danske Hjem i 
Kolding, og herfra sendes Hilsen fra min Mand og 
mig til alle gamle „Borrer“.

Helen Clay Pedersen.

ET BESØG PAA »BORREHUS«

TøfLtøff — stønnende arbejder Bilen sig op ad 
den stejle Bakke — midt oppe er den lige ved 

at gaa i Staa, men med en arrig Brummen naar den 
dog hen til den lille, hvide Laage i Hækken. Vi 
smutter ud, betaler, og saa er jeg endelig paa Borre* 
hus’ Grund. Et Øjeblik standser jeg tvivlraadig — 
men min Søster lukker hjemmevant den tunge Dør 
op. „Vær saa god, træd inden for, nu skal jeg vise 
dig op paa Gæsteværelset, saa du kan faa dig lidt 
ordnet efter Rejsen.“ Tavs følger jeg efter op til 
Frk. Graus gamle Værelse. — Det er saa mærkeligt.
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Rollerne er helt byttet om, nu er det Misse, der 
hører til her, og mig, der spørger ud og lytter til. 
„Ja, du maa undskylde, men jeg er bange, de venter 
dernede til Generalprøven, og du kender jo selv 
Vejen til Frk. Simonsens Stue“ — og væk er Misse.

„God Dag, god Dag! og hjertelig velkommen!“ 
Jeg føler, at jeg igen hører lidt til paa Skolen. 
„Det var pænt af Dem at komme og besøge os, nu 
haaber jeg, De maa faa en god Søndag, vi skal jo 
have vor Julefest i Morgen.“ Jeg bliver anbragt paa 
en af de grønne Silkestole. Frk. Fiil — Frk. Graus 
Eftfl. — serverer Te og Smørrebrød, og alt imens 
sidder jeg og nikker Goddag til alle de kendte Ting. 

•— Se, hvor Palmen breder sine langfingrede Blade ud 
under Karnappens Loft, og Huslykken myldrer ned 
om den store Urtepotte. Nede fra Byen blinker 
Lysene herop, dernede er nok ogsaa Juletravlhed. 
„Ja, saa maa vi hellere se, hvordan det gaar med DL 
lettanterne.“ Vi skal igennem det store Køkken 
med de hvidskurede Borde, Taburetterne og Væg« 
tene paa Skabet, — men se, hvad er det — et dejligt 
elektrisk Komfur med diverse blanke Kogegrejer. 
Det tager blot lidt længere Tid, oplyser Frk. Simon« 
sen, men det er en Vanesag, om man skal sætte sine 
Kartofler over en halv eller hel Time før Middag. — 
Ovre i Salen er Stykket i fuld Gang. Tilskuerrum« 
met ligger i Mørke, paa Scenen kaster en Bordlampe 
sit hyggelige Skær over en Flok Pigebørn, der drøf« 
ter den forestaaende Jul — selv Palle optræder — han 
har slængt sig nok saa uanfægtet midt mellem „Kost« 
skolens Elever“. Ja, det er noget andet end Scenen 
deroppe bag den røde Velourdør i Dagligstuen.
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Store, brede Skydedøre, en rummelig Skolen og 
Festsal, et ekstra Køkken, Rækker af Elevværelser 
med Centralvarme. Plads og Lys og Luft, og alliges 
vel er al Plads udnyttet. Se nu det lille Køkken oppe 
ved Gangen. Flvilke dejlige Skabe til Syltetøj og til 
alt det henkogte, og paa Skolens store Aftener er 
her den dejligste Garderobe, man kan tænke sig. 
Skabene er lukkede, og herpaa er den lange Række 
Knager anbragt.

Nu kalder Klokken til Aftenskaffe. Bordene er 
dækket i Dagligstuen, og ind myldrer de unge Piger, 
leende og snakkende — Skuespillerne har faaet rigs 
tigt Tøj paa igen — og snart sidder vi alle bænkede 
om den brune Drik. Henne ved det runde Bord hoL 
der „Ungdommen“ til. De stikker Hovederne sams 
men, hvisker og ler, vel sagtens af ingenting og als 
ting, saadan som man har for Skik, naar man er bare 
18 Aar og kun har at lyde og nyde. — „Skal vi saa 
have vor Aftensang“ — og snart toner de friske 
Stemmer gennem Stuerne, mens Vinden sagte føjer 
sit Akkompagnement til, som fortrød den, den før 
havde huseret saa voldsomt om Borrehus’ hvide 
Hjørner. God Nat, god Nat, et Øjeblk efter er 
Stuen tom, og Latteren toner bort paa Trapper og 
Gange og ind i alle Ungpigehyblerne. Længe efter 
at jeg selv er krøbet til Køjs, ligger jeg og lytter 
efter alle de forskellige Lyde — Trappen, der knirker 
under forsigtige Trin — Stemmer, der lyder bag 
Dørene, klarere, naar en Dør aabnes, og en Gæst 
lister hjem til sig selv — klaprende Tøfler hen ad 
Gangene.------
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--- Klingelingelingelinge o. s. v. i en Uendelighed 
— forfærdet rejser jeg mig op i Sengen, men et Øje; 
blik efter er jeg et stort Smil, aah, det er jo bare den 
velsignede Klokke, og for hvert iltert Klokkeslag 
maler den et Billede frem fra min egen Skoletid — 
ja, jeg kan næsten høre Ferdinandsen strække sine 
lange Ben ovre i den anden Seng — og ude paa 
Trapper og Gange bliver der nu en Løben og Travl; 
hed — Dagen er begyndt paa Borrehus.

At der er lidt ud over det almindelige paa Færde 
i Dag, er man dog snart klar over. Skønt det er 
Søndag, møder de fleste i „Kappe og hvidt“, baade 
til Morgenmaden og Morgenandagten. Fiver maa 
nemlig tage sin Tørn nu i Formiddag, saa alt kan 
klappe til i Aften. Kun de, der har Tjeneste hos Bør; 
nene, er uberørt af Travlheden. Til „Granly“ naar 
aldrig nogen feberagtig Uro. Her er Børnene Alfa 
og Omega. Det er noget af en Oplevelse at se de 
unge, hvidklædte Kvinder under Frk. Bundsgaards 
stille, men bestemte Ledelse færdes her mellem Bør; 
nene. Hver har sit bestemte Barn at pleje, og se, 
med hvilken Ømhed de tager sig af de smaa! En 
Mor kunde vist ikke gaa mere op i sin Gerning, og 
se, hvilken Færdighed de allerede har i at pusle om 
Børnene! — Det er ikke uden Grund, naar de med 
Stolthed tilsidst løfter det lille, sprællende Men; 
neskebarn op og viser det frem i hele sit Søndags; 
puds. Saa bæres det ind til Bordet, hvor hver især 
mader sin lille Yndling, og det er ikke Smaaportioner 
af Æblegrød og Kartoffelmos, der her forsvinder. De 
helt smaa er godt tilfredse med den kære Flaske, 
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som de nyder i Sengene. Naar saa endelig alle de 
smaa Maver har faaet nok, bæres Børnene ud paa 
Verandaen, dækkes godt til i Sovevuggerne, og Dø* 
rene slaas op ud mod den blaa Fjord. Og se, som 
ved et Trylleslag har de smaa Øjne lukket sig, vi er 
næppe færdige med at kigge til de sidste, før de alle 
sover trygt. Det skulde da lige være den lille, vævre 
Gerda, hun tager endnu et Par Livtag med sin Dyne, 
inden Søvnen ogsaa tager hende i Favn. — Saa endes 
lig er der Tid til at tænke paa sig selv.

Ovre i Køkkenet er Forberedelserne snart til 
Ende. Der er bagt Boller og pyntet Kager, store 
Fade med Smørrebrød staar klar, saa vi nemt kan 
faa Aftensmaden til Side, og Middagen er klar til 
Servering. — Det varer da heller ikke længe, før 
SøndagÆftermiddagssStilheden sænker sig over 
Borrehus — og hver nyder den paa sin Maner. I 
Kolding er der Juleudstilling og Julekoncert — ja, 
Tiden flyver af Sted — inden vi ved et Ord af det, 
kalder Klokken os atter sammen til Borrehus’ Jule* 
fest. Fra Køkkenet dufter det lifligt af Chokolade, 
og det viser sig da ogsaa, at Frk. Bredahl vogter en 
Gryde saa stor, saa hun næppe kan naa at kigge op 
i den. Gæsterne er imidlertid kommet, det er alle 
Eleverne fra Aftenholdene; i Festsalen staar alle 
Bordene dækket med Julelys, Flag og Graner — 
Stemningen er der straks. Nu staar Provst Roesen 
paa Talerstolen og beder alle os, som nu snart selv 
skal holde Jul i vore Hjem, ikke glemme ham, der 
var Julens sande Lys, — alle disse straalende Kerter 
skulde være som et Symbol paa det Lys, som tænd* 
tes paa Jord den første mørke Julenat for snart 2000 
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Aar siden. — Saa serveres Chokoladen, og de friske 
Boller forsvinder som Dug for Solen, ogsaa Lag* 
kagen gøres der et mægtigt Indhug i, og Snakken 
gaar — Julelysene brænder længere og længere ned, 
og se, der sidder Fru Roesen ved Klaveret, Sønnen 
stemmer Violinen, og Frk. Grethe klarer Stemmen, 
mens Rødmen paa de friske Kinder bliver en lille 
Tone stærkere. Og saa synger og spiller den roesem 
ske Trio, saa det er en Fryd at høre, og vi klapper 
og klapper, indtil vi faar et Stykke til. Nede ved de 
nederste Bordender er der blevet Uro, og vi, der er 
indviede, ved, at det er Skuespillerne, som skal i 
Ilden. Smaasnakkende fordeler Selskabet sig i Stu* 
erne, mens Forberedelserne staar paa, men endelig 
slukkes Lyset, og „Tæppet“ gaar op for „Jul paa 
Kostskolen“. I Aften faar Palle dog ikke Lov at 
spille med — Eleverne kan ogsaa nok selv ordne 
deres Gavtyvestreger, og Bestyrerinden er om mu« 
ligt endnu mere stram og forelsket i sin kære Jule* 
mand. Slutnummeret — 5 røde Nissepiger om et 
„dampende“ Fad Grød i Skæret fra blide Julelys — 
gør mægtig Lykke. Og hør, nu synger de „Juleaften, 
aah hvor er du sød“, mens de flittigt svinger Slevene; 
tilsidst danser de en fejende Nissedans om deres 
kære Grødfad, og vi klapper og jubler. Succes’en 
er fastslaaet. Bagefter møder Nissepigerne op igen, 
men nu er det med store Skaale fulde af Juleknas og 
røde Æbler, som de gavmildt deler ud iblandt os. 
Tilsidst faar Frk. Simonsen et rungende Hurra, og 
saa begynder Gæsterne at tage Afsked. Det tager 
Tid, vi har været mellem 80—90 Mennesker samlet, 
men endelig er det sidste Farvel raabt ud i den 
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mørke DecembersNat, og Skolen ligger roligt og 
stille hen — ja, det tror De da — nej, oppe i Fest* 
salen er der en, der har sat sig til Klaveret og spiller 
en fejende Vals. Nissepiger i røde Strømper og 
smaa, blaa Bukser, yndige unge Piger og mindre 
yndige naturligvis ogsaa, danser, saa det er en Lyst. 
Ja, den Nat varede det længe, inden Trappen holdt op 
at knirke, og inden de sidste klaprende Morgen* 
tøfler fandt hjem til sig selv.

Tøff—Tøff — to skarpe Lys flænger Mørket der* 
ude bag Flækken. Kl. er kun 5%, men jeg skal med 
det tidlige Morgentog; Misse har allerede serveret 
The, takket være det elektriske Komfur, og nu er 
jeg klar til Afgang. Sagte lukker Misse mig ud ad 
Køkkendøren — det er hundekoldt, og det baade 
regner og sner — jeg er glad for den lune Bil. Se nu 
slukkede Misse sit ensomme Lys, og den hvide Skole 
staar igen der som et sovende Torneroseslot, mens 
Blæsten suser om dens Hjørner. Men inde bag ved 
sover Ungdommen sig Sundhed og Kræfter til, baade 
til Arbejde og til Leg. Og jeg drager bort med Øn* 
sket om, at altid nye Skarer af Unge vil flokkes om 
Borrehus, og som jeg selv altid drage bort derfra 
med lyse smukke Minder.

En „gammel“ Elev.
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DET DAGLIGE BRØD

Det daglige Brød kan ingen undvære, men Kra* 
vene, de enkelte stiller, er højst forskellige, 

idet Klima, Arbejde og Naturforhold her er de be* 
stemmende.

Paa Grønland er et Stykke Spæk skaaret ud af 
Siden paa en Sæl, der er slæbt ind paa Hyttens Gulv, 
en Lækkerbidsken, der faar Tænderne til at løbe i 
Vand og Fedtet ned i Skægstubbene. Tilberedning 
og Anretning er under disse Forhold højst primitiv, 
derfor er Husholdningsskoler ikke paakrævet der.

I de varmere Jordstrøg vokser det ægte Brød* 
frugttræ. For Polynesierne er det en Livsbetingelse, 
da en 2—3 Træers Frugter er tilstrækkelig til et Men* 
neskes Ernæring i et Aar. Den, der planter 10 Brød* 
frugttræer, har lige saa godt sørget for sig og sine 
Efterkommere som den, der hele sit Liv har trællet 
for det daglige Brød i mindre rige Egne af Verden. 
Husholdningskursus er sikkert heller ikke noget for 
en Polynesierinde.

Mellem disse to Yderpunkter ligger næsten alle 
Jordens øvrige Folkeslag, og de kender alle til at 
lave Brød fremstillet af Brødplanter.

Kunsten at bage Brød er ældgammel, og Brød* 
planterne er blandt de ældste Kulturplanter, der er 
blevet dyrket. De Brødsorter, der benyttes Verden 
over, er meget forskellige. I Norge er Fladbrødet, 
der er fremstillet af halvsigtet Havre, lige saa almin* 
deligt som Rugbrødet er i Danmark. Kommer man 
til Sverrig, er det Knækbrødet, fremstillet af Rug* 
mel og Vand og krydret med Anis, der hører med 
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til den daglige Kost. Knækbrødet er velsmagende, 
men forudsætter gode Tænder, og det medvirker 
sikkert til at bevare disse. I Frankrig er det selv« 
følgelig Franskbrødet, der dominerer, og det i saa 
høj Grad, at det spises til ethvert Maaltid. Dette 
Franskbrød har et andet Udseende end hos os, idet 
det bages i lange Stænger, saa lange som en Spad? 
serestok — dog noget tykkere. Komisk virker det 
at se en bebrillet Herre i stor Alvor komme vans 
drende fra Bageren med et langt Franskbrød under 
Armen — saa langt, at der rager et godt Stykke 
baade frem og bag ud. Det lange Brød pakkes ikke 
ind, højst er der paa Midten anbragt et mindre 
Stykke Papir.

Det Brød, der har gjort stærkest Indtryk paa mig, 
blev jeg stillet overfor sidste Sommer, da jeg i Bil 
var paa Vej til en international Kongres i Liege i 
Belgien.

Paa Rejsen i Sommer havde vi indrettet os som 
Sneglen; Huset havde vi med, dog ikke paa Ryggen, 
men paa Bagagebæreren. Det gav Tryghedsfølelse, 
vi saa ikke hen til Aftenen som til den Tid paa 
Dagen, da Kampen for at skaffe passende Logi be* 
gyndte. Paa en tidligere foretaget Rejse i Bil til 
Frankrig, havde vi oplevet, at det kan være umuligt 
at faa Logi, naar man kommer for sent frem til den 
By, man vil overnatte i. Den Gang klarede vi os 
ved at køre ud i en Skov, hvor vi sov i Vognen, til 
Dagningen brød frem, men det var der ingen Hvile 
ved. Med Telt, som vi rejste med i Sommer, gik det 
storartet. Naar det passede os hen under Aften, 
kørte vi langsomt frem, indtil vi fandt en Lejrplads, 
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som vi syntes godt om. Vi valgte selvfølgelig altid 
en, der laa i smukke Omgivelser og paa en privat 
Grund for ikke i Nattens Løb at blive forstyrret af 
tilfældigt forbipasserende. Folk var flinke til at laane 
os Halm, som vi bredte over det vandtætte Unders 
lag. Morgens og Aftensmad spiste vi altid paa Lejrs 
pladsen, de øvrige Maaltider paa et Hotel. Mælk, 
Æg og Smør købte vi hos vore Værtsfolk, der altid 
ofrede os stor Interesse. Brød fik vi hos en Bager, 
som vi passerede paa Vejen. Nede i Nærheden af 
Hollands Grænse var det, jeg kom til at staa over 
for det imponerende Brød, som jeg før omtalte. I en 
meget ejendommelig Landsby med gamle Bindingss 
værksgaarde standsede vi for at fotografere og tale 
med Folk. En Regnbyge tvang os imidlertid til at 
søge Ly i en af de gamle Gaarde, der viste sig at 
være en Slags Gastwirtschaft, idet vi kunde faa 
Mælk og Kaffe der. Brød og Smør maatte vi selv 
skaffe, og det var temmelig let, fordi der lige i Næn 
heden laa en Høkerforretning, der ogsaa havde 
Bageri. Der gik jeg ind og forlangte et „Schwartz* 
brot“. Bagerkonen spurgte om, hvor stort det skulde 
være. Da jeg ikke kunde faa Øje paa noget Brød 
i Butikken, sagde jeg: „Lad mig faa et af almindelig 
Størrelse.“ Overfor dette Ønske stod hun ufor* 
staaende, idet hun gentog Spørgsmaalet om, hvor 
stort Brød, jeg ønskede at købe; dertil svarede jeg 
nu: „Lad mig se, hvilke Størrelser De har.“ Flun 
f jernede sig derefter ind i et Baglokale. Der gik en 
rum Tid, før hun atter vendte tilbage efterfulgt af 
to unge Piger. Alle tre kom med hver sit Brød, der 
virkede paa mig, som jeg antager, Hundenes Øjne 
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i Eventyret om Fyrtøjet har virket paa Soldaten, da 
han stod overfor Øjne saa store som Tekopper, 
Møllehjul og Rundetaarn. Konen kom nemlig med 
et stort, sort Rugbrød paa en halv Snes Pund, efter 
hende fulgte en ung Pige med et, der var dobbelt 
saa stort, og endelig kom en anden ung Pige med et, 
som det anstrengte hende at faa baaret frem til 
Disken.

Jeg følte mig ganske overvældet og næsten brøde® 
betynget ved Tanken om, at jeg kun havde Brug 
for en lille Brøkdel af det mindste af de tre Brød.

Naa, jeg skjulte min Anger over at have voldt saa 
stor Ulejlighed for et saa ringe Indkøb, som jeg ag® 
tede at foretage, idet jeg gav mig til at interviewe 
Konen: Hvorledes fremstiller De disse mægtige 
Brød? Bliver det ikke tørt for Dem, før De faar 
Dem spist? Hvorledes skærer De de store Brød? 
Det største af Brødene var som en stor Blok, det var 
ca. 50 cm langt, 40 cm bredt og ca. 25 cm tykt.

Imens tænkte jeg paa at redde mig ud af Butikken 
med det mindst mulige af det mindste af de tre 
Brød, der var ubehageligt sort at se til. Bagerkonen, 
der var flink og forstaaende, hjalp mig imidlertid ud 
af Klemmen ved at tilbyde at skære nogle Skiver af 
det mindste Brød. Da jeg vandrede over i den gamle 
ejendommelige Gaard, hvor vi vilde spise Frokost, 
tænkte jeg: Det er da godt, at vi hjemme har for® 
nuftige Bagere, der bager Brød i en rimelig Størrelse 
og af et lyst og pænt Udseende. Af den Slags Brød, 
som jeg nu førte med mig, skulde jeg ikke have 
mere; men jeg glædede mig til at komme ind i Gæst® 
giveriet, der saa højst interessant ud.
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Det var en gammel, enlænget Bindingsværksbygs 
ning med højt Straatag, og den laa med Gavlen mod 
Landsbygaden. Gennem den store Gavlport kom 
man ind i en mægtig Lo med lerstampet Gulv. I 
selve Loen, men modsat Porten, var der Køkken 
med Husgeraad og aabent Ildsted. I Nærheden af 
dette stod et Bord, hvorved vi tog Plads, og hvors 
paa Værtinden anbragte den blaa Kaffekedel. Den 
gode Kaffe og det sorte Brød smagte storartet, ja, 
med Brødet var det hurtigt forbi, for vi syntes alle, 
at det smagte herligt. Jeg maatte derfor anden 
Gang over til Bageren, men denne Gang købte jeg 
resolut et stort Brød, og jeg var nu nærmest tilbøjelig 
til at beklage, at vi ikke hjemme kunde faa saadant 
Brød, det var nemlig Pumpernikkel.

Frokosten nød vi i meget landlige Omgivelser; 
talrige Høns løb rundt og pikkede Brød og Korn, 
der var strøet ud paa Lergulvet. Langs Loens ene 
Side var der anbragt høje Tremmer, og indenfor 
disse havde Køerne og Studene deres Plads. Dyrene 
stak nysgerrigt Hovederne ud mellem Tremmerne, 
da vi, som om vi var paa Besøg i zoologisk Have, 
stod og betragtede dem. Paa den anden Side var
der en hel Del smaa Aflukker til Høns o. 1. En Dør 
førte ind til en lille Gæstestue, der dog ikke fores 
kom os nær saa interessant som Dilen, hvor vi havde 
slaaet os ned foran Arnen. Loft fandtes ikke i Dilen. 
Rummet dækkedes alene af Straataget. Paa Hanes 
bjælkerne hang Skinker, som blev røget af den fra 
Ildstedet opstigende Røg, der slap ud i det fri gens 
nem et Røghul i Taget.

I disse Omgivelser havde vi nu nydt vor Frokost, 
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og det sorte Brød havde imponeret os ved sin Stør* 
reise og sin fortrinlige Smag; men Dagen efter im* 
ponerede vi en hollandsk Bonde, en rigtig Pragtkarl 
med stort Humør, store Træsko og en stor Bulehat 
skubbet over i Nakken. Han blev meget forbavset, 
da han om Morgenen opdagede, at hele Familien om 
Natten havde kamperet i Telt. Synlig imponeret 
gentog han Gang paa Gang, idet han slog en hjerte* 
lig Latter op: „Die Mutter ist auch mit.“

Et gammelt Ord siger: En Pige skal kendes ikke 
alene i en Springdans, men ogsaa i et Dejtrug. Det 
Ord gælder ogsaa i Dag, og det forstaar de unge 
Piger, som søger til „Borrehus“ for der at faa en 
grundig og alsidig Udvikling, saa der ogsaa om dem 
engang med Rette maa kunne siges: Die Mutter ist 
auch mit.

Aabenraa, Februar 1931. Jens Than.

TRE HØJDEPUNKTER
OG MINDERIGE STEDER

Hvem er der vel, der ikke som Barn eller som ung 
har haft et Sted, hvorfra der kunde ses viden 

om, eller hvor i hvert Fald Tankerne gik sine egne 
Veje. Man var ene, men følte sig dog ikke ensom. 
Drømmene om, hvad der var derude, og hvad man 
håbede at nå, kom og fyldte Sindet. Man kunde 
sidde i Højtidsstemning og se strålende Billeder glide 
forbi. Stedet, hvor dette skete, blev kært for den, 
som sad der, og som ofte dreves derhen af en dyb 
indre Trang.
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Som et sådant Sted med mere eller mindre vid 
Udsigt er gået ind i det enkelte Menneskes Bevidste 
hed og har fået sin egen ubestridte Plads i Mindet, 
gælder det om nogle af vort Lands Udsigtspunkter, 
at de har fået deres særegne Plads i Folkets BevidsU 
hed, fordi der til dem er knyttet Begivenheder, der 
har haft Betydning i Folkets Liv og Udvikling. De 
hæver sig over alle andre på Grund af de Minder, 
der knytter sig dertil, og så tillige på Grund af den 
Skønhed, de ejer fra Naturens Hånd. Men det sid« 
ste alene er ikke nok. Der findes andre Steder, som 
også er kendte for deres Skønhed. Men de ejer ikke 
dette, der lader dem vokse sammen med Folkets 
Historie, med Perioder af dets Liv, og som giver 
dem deres særegne Plads til alle Tider.

De Udsigtspunkter, jeg tænker på, er Himmelbjerg 
get, Skamlingsbanke og Dybbøl Banke. De ligger 
mærkeligt nok alle i Jylland. Om dem skal dette BL 
drag handle.

HIMMELBJERGET

Endskønt vort Land er jævnt og fladt, 
det har sit Alpestykke, 
en Bjergsidyl, ej oversat, 
men dansk af Præg og Tykke: — 
En Krans af Søer, flettet ind 
af stejle Aaser, Tind ved Tind, 
og dybe, dunkle Kløfter. (Carl Ploug.)

Alene Navnet giver det en Særstilling blandt dans 
ske Højdepunkter. Her mente man at være Himlen 
nærmere end noget andet Sted i Danmark; det var 
Danmarks højeste Punkt, troede man. Man havde 
overdrevne Meninger om dets Højde. Pontoppidan 
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siger i „Danske Atlas“ (1768) — vistnok første Gang, 
Navnet ses på Tryk: „Himmelbjerget, som på den 
østre Side formedelst Stejlhed ej er at bestige, skal 
være nogle 100 Favne højt (1 Favn = 6 Fod). På 
vestre Side har man næsten at gå en halv Time for at 
komme derop.“ Og en anden Geograf, N. Jonge, 
skriver 1777, at det har en Højde af over 3000 Favne. 
Endnu i 1830 angives det i geografiske Lærebøger at 
være 1800 Fod højt. Siden har det måttet nøjes med 
en langt mere beskeden Højde.

Men selv om det måtte afgive Æren som Dam 
marks højeste Punkt til Ejer Bavnehøj, afgav det 
ikke dermed sin Berømmelse. Og selv om Ejer 
Bavnehøj nu også står med et Tårn på sin Top, må 
den finde sig i at stå i anden Række.

En storslået Udsigt er der fra Himmelbjergets 
Top over Skov og Sø og lyngklædte Bakker. Et hers 
ligt Naturbillede ligger for Blikket, når dette uhins 
dret svæver over Omgivelserne. I klart Vejr skimtes 
langt ude i Synskredsen Viborg og Aarhus Donu 
kirker og Mols’ høje Banker. Og spredt udover 
Landet ligger Gårde og Huse, Landsbyer og Kirker. 
Ved Bjergets Fod ligger Jul Sø, og som et blinkende 
Bånd forbinder Gudenåen Søerne ind mod Silkes 
borg. Der er både Idyl og Storhed over dette Uds 
syn. Det imponerer os Danske, men ikke Nordmæm 
dene, hvis man tør tro følgende: Man førte en Nords 
mand op på Bjerget og ventede, han skulde bes 
gejstres. „Kalder I dette for et Berg, det kalder vi 
oppe i Norrige for et Hul!“ var hans Udbrud. Netop 
den blide danske Ynde fandt han ikke her, og Stors 
hedspræget kunde ikke måles med norsk Målestok.
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At Himmelbjerget også stundom må finde sig i en 
ubarmhjertig Vurdering af Danske, har jeg en mor; 
som Erindring om. En vel oplyst Bondemand her på 
Egnen fortalte mig for mange Aar siden følgende: 
„Jeg har altid hørt, at der skulde være så smukt på 
Himmelbjerget. Nu har jeg selv været der. Men jeg 
blev meget skuffet. Jeg så kun Sand og Lyng og 
dårlig Skov. Nej, da er Skamlingsbanken rigtignok 
noget andet, så frugtbart der er heromkring.“

Men Himmelbjergets Berømmelse skyldes ikke 
alene Omgivelsernes Skønhed. Den er uløseligt knyt; 
tet til Digternavnet Steen Steensen Blicher.

1839 kaldte han første Gang til Folkemøde på 
Himmelbjerget. Aaret før havde nogle Studenter 
siddet hos ham oppe i Spentrup og fortalt, at de på 
en Fodrejse var komne til Himmelbjerget. De havde 
været fortryllede af den skønne Udsigt og havde be= 
stemt at samles der igen næste Aar. Blicher kendte 
Stedet godt. Han kendte jo Jyllands Fleder ind og 
ud. Men nu kom Tanken om at samle Folket til 
Møde dér op hos ham. Dette Møde skulde ikke bare 
give skønne Naturindtryk, det skulde træde i en 
højere Idés Tjeneste. Folket skulde vækkes af sin 
Dvale.

Hvem kendte som Steen Blicher det menige Folk? 
Hvem vidste som han, at der kan bo „Adelsmand i 
Bondekofte“. Sløvet var Bonden gennem Trældom og 
hårde Livsvilkår. Nu skulde han frigøres og det 
jordbundne Blik hæves mod højere Syner. Han 
skulde føle sig som et Led af det danske Folk, hvad 
han næppe gjorde, og vækkes til at få Interesse for 
Danmarks Ve og Vel. Ikke bare den énevældige 
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Kongemagt og dens Embedsmænd, heller ikke lærde 
Mænd og Studenter alene skulde have Eneret på 
Fædrelandsfølelse, Menigmand skulde rejses og finde 
sin Plads i Folket.

Det er disse Tanker, der gør Steen Blicher til Ban« 
nerfører, det er dem, der står bag Himmelbjergs 
festerne i det hele, og det er deres Udførelse i Virkes 
ligheden, der for stedse giver Himmelbjerget dets 
Æresplads i Danmarks Historie og i det danske 
Folks Bevidsthed.

Det var „det elskede Fædrelands Genfødelse“, 
Blicher vilde, og som han nævner i et Brev til Sonders 
jyden P. Chr. Koch. „At opflamme og nære Kær ligs 
heden til Fædrelandet“ var Målet. Ved Tale, Sang 
og Musik, ved gymnastiske Væddelege som i det 
gamle Grækenland skulde Folket vækkes.

Ud fra dette stævner så Blicher Folket til Møde på 
Himmelbjerget den 1. August 1839. Alene det at 
samle Menigmand var noget nyt og mærkeligt. 
Noget sådant havde ikke fundet Sted i Aars 
hundreder.

Ved denne første Fest samledes 5—600 Menne» 
sker, og alt gik på bedste Måde, så Blicher turde 
håbe på Fortsættelse „hvert evige Aar“. Smuk var 
Indledningen: Da Mængden havde samlet sig ved 
Bjergets Fod, fik man den Idé at gå i Procession to 
og to op ad Skråningen. Blicher trådte da først ud 
af Skaren og gik hen og bød Armen til en ung Pige, 
der rødmede let ved den store Udmærkelse; de to, 
der her hilste på hinanden for første Gang, skred nu 
forrest op ad Stien; de andre fulgte parvis efter.

I sin Tale mindede Blicher om de olympiske Lege 
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i det gamle Gækenland. Han mindedes gamle Dage 
herhjemme, når Konge og Folk mødtes på Tinge. 
„Sælsomt, at det lille Danmark efter så uhyre lang 
en Dvale ikke døde af Sovesyge. Endelig er det op« 
vågnet. — Folket begynder igen at se om sig.“

Her på Himmelbjerget skal Folkeforsamlingerne 
genopstå. „Jeg ser disse mørke Banker“, siger han, 
„smykkede med Skaberens skønneste Blomster — 
danske Mænd og Kvinder, hilsende Majsolen, som 
den opruller i Østen. Jeg hører dem hilse den med 
Sange, med Frihedens Folkesange. De danske Bøge, 
de danske Bølger gengiver de jublende Toner.

Tys, der tales! Hvo er de, som taler? Og hvad 
taler de? De taler om Fædrelandet, for Fædrelandet, 
til Fædrelandet!“

Ja, således lød de første vækkende Ord til Tik 
hørerne, og alle forlod Festen en stor Oplevelse 
rigere og mange med videre Udsyn.

Men snart mødte Blicher Vanskeligheder, han vist 
ikke havde skænket nogen Tanke. Bondemanden 
Peder Nielsen, der ejede Himmelbjerget, klagede til 
Kongen over, at hans Mark nedtrampedes, uden at 
han fik noget Vederlag derfor. Omtrent 60 Vogne 
foruden Ridende og Gående befærdede den ved 
Festen. Han bekendtgjorde senere, at intet som helst 
Besøg, endnu mindre nogen som helst Forsamling på 
bemeldte Bjerg kan finde Sted uden hans Minde og 
Samtykke.

Dette gav Anledning til en Avisfejde, der var rig på 
stærke Udtryk fra begge Sider. Således skriver BIi= 
eher bl. a.: „Var jeg Bonde i Ry, som jeg virkelig 
kunde ønske, jeg vilde virkelig stænge mine Døre 
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for ham (Peder Nielsen) og aidrig komme hans Gård 
så nær, at jeg kunde lugte Røgen af hans Skorsten.“ 
En af Peder Nielsens Våbendragere er ikke mindre 
kraftig i Udtrykkene. Han skriver: „Vil han (Bli= 
eher) lukke Vejen til Flimlen for Peder Nielsen, så 
lukker Peder Nielsen Ledet til Himmelbjerget for 
ham igen. Lad det gå lige op! Peder Nielsen kan 
meget let komme i Himlen uden Pastor Blichers Til« 
ladelse, men Pastor Blicher kan ingenlunde komme 
på Himmelbjerget uden Peder Nielsens Tilladelse. 
Thi Pastor Blicher har ikke Nøglen til Himlen, men 
Peder Nielsen har Nøglen til Himmelbjerget.“

At Peder Nielsen værgede om sin Ejendom, var 
kun naturligt. At Blicher harmes over, at en Bonde vil 
hindre det, der netop skulde bidrage til Bondens Fri« 
gørelse, er også forståeligt. Men efter megen Strid 
løses Knuden. Den 29. Juli 1840 besøgte Kong Chris 
stian den Ottende og Dronning Caroline Amalie 
Himmelbjerget og blev meget betagne af den skønne 
Udsigt. „I bor i en dejlig Egn, Mor,“ sagde Dronnin« 
gen til Peder Nielsens Kone, der svarede: „Ja, men 
I kan missæl trow, den æ bår.“*)

*) Mager.

Peder Nielsen blev tilsagt til Foretræde på Silke« 
borg hos Kongen, der ønskede at få det ordnet så« 
ledes, at der på Himmelbjerget til alle Tider kunde 
være fri Adgang for alle og enhver.

Sagen ordnedes. Staten købte Himmelbjerget af 
Peder Nielsen for 1000 Rigsdaler Sølv, og der var nu 
intet til Hinder for, at Blicher kunde fortsætte med 
Møderne.

Grundtvig skrev en morsom Vise om Striden. Af 
den citerer jeg følgende Vers:
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„Kong Christian sad på Silkeborg 
hos Jyder tro og hulde, 
til Glæde vendt var Danmarks Sorg, 
til Solskin Regn og Kulde.
Da stedtes brat for Kongen ind 
god Kæmpe af de rette, 
Hr. Holger akslede sit Skind 
og bar til Borg sin Trætte.

Hr. Konge! sagde han og trak 
Per Nielsen op af Lommen,.
I have skal så mange Tak, 
vil I afsige Dommen.
For Himmelbjerget under Sky 
jeg kastet har min Handske, 
han kalder sig Per Nielsen Rye, 
og jeg er Holger Danske.

Kong Christian smiled under Skind 
med fjerde Christians Øje;
med Blik i Sky og Smil på Kind 
han gransked Sagen nøje.
Han jævned Trætten snildt og snart, 
gav, blid og ubesværget, 
Per Nielsen Penge for sin Part 
og Holger Himmelbjerget.

Nu rider Holger op og ned 
ad Himmelbjerg med Ære 
og holder med Per Nielsen Fred, 
som det sig bør at være.

Efter at Ejendomsretten til Himmelbjerget var 
overgået til Staten, kunde Blicher fortsætte med 
Festerne. Tilslutningen var i 1840 omtrent som ved 
den første Fest Aaret forud. Til Festen i 1841 forelå 
følgende kongelige Skrivelse til Amtmanden i Skam 
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derborg: „I Anledning af et til Os fra Pastor Steen 
Steensen Blicher i Spentrup allerunderdanigst ind« 
givet Andragende om Tilladelse til som tidligere at 
måtte benytte Himmelbjerget til en den 1. August 
d. A. afholdende festlig Forsamling, ville Vi allere 
nådigst have dig tilkendegivet: at Vi ikke have noget 
at erindre imod den ansøgte Afbenyttelse, hvorom 
Du har at underrette Vedkommende.“

Denne Fest havde 3—4000 Deltagere. Blicher fore« 
slog i sin Tale at indføre en fælles Nationaldragt og 
ikke hvert hele eller halve Aar med stor Bekostning 
lade sig omskabe af Pariserskrædderne. Tre Farver 
anbefaler han i følgende smukke Ord: „Hvidt er 
Nordens Vinterfarve. Flvidt betegner Uskyld, Sjæls 
og Hjertes Renhed, ærligt Venskab, trofast Kærlig« 
hed. Blåt er Havet, de Danskes gamle Vej til Ros og 
Magt. Blå er Himlen, til hvilken Hjertet opsender 
sine Ønsker og Længsler. Blå er denne Naturens 
store Tempelhvælving, fra hvilken den indre Sans 
hører trøstende Gensvar på Sukke og Bønner. Grøn 
er Vårens festlige Dragt, Ungdommens Farve, Hå« 
bets og Glædens. I Våren grønnes de danske Skove, 
Marker og Enge — så udfolde sig nu, som Bøgens 
Forårsløv, Håbet om Danmarks Foryngelse til kraf« 
tigt Folkeliv efter den lange, lange, kolde, kolde, po« 
litiske Vinter.“

Festerne fandt de følgende Aar ligeledes stor Til« 
slutning. Kendte Mænd var Indbydere sammen med 
Blicher, og sammen med denne talte mange gode 
Mænd. Men Festen i 1844 blev den sidste i Blichers 
Levetid. Han fik ikke længere den Støtte, der var 
nødvendig, for at der kunde fortsættes. Nogen 
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Grund havde det vel, at han både var forfalden og 
forgældet.

Hans Selskab var ikke længere godt nok at være i 
for pæne Folk, mente mange. I 1840 havde Studens 
terne hyldet ham og holdt Fest til Ære for ham i 
København. De havde båret ham i Triumf til Vogt 
nen. Men til det nordiske Studentermøde i 1845 
kunde han ikke få Adgang, skønt han havde været en 
af den skandinaviske Sags varmeste Forkæmpere. 
Han var ikke mere fin nok for Mødets Ledere.

Sønderjydernes Fører Laurids Skau skrev en ind= 
trængende Henstilling til Carl Ploug om at skaffe 
Steen Blicher Adgang til Festen. Han skrev bl. a.: 
„Jeg er vis på, at Blichers Udelukkelse vil indignere, 
mange. — Lad også Blicher prostituere sig, det gør 
ikke noget, thi han har Ret til at begå en Fejl, som 
vistnok er meget iøjnefaldende, men også mere undt 
skyldelig end mange andre Dårligheder, som vi så 
ofte bliver vaer. Når vi undtager Grundtvig, så 
spørger jeg, om der er nogen, der har gjort sig mere 
fortjent af den skandinaviske Sag end Blicher?“

Men Brevet frugtede vist ikke. Blichers Navn 
findes ikke på den trykte Liste over Deltagerne.

Er der så meget tragisk over Blichers sidste Aar, 
også deri, at Himmelbjergfesterne gik i Stå, så har 
han i alle Henseender fået Oprejsning af Efterslægt 
ten. Kunde det end synes, at Festerne var forbi med 
Festen 1844, blev dette så langtfra Tilfældet.

Mange store Fester har været holdt der siden, og 
ud over Landet ynglede de og vakte Folket til at 
kunne hævde og frugtbargøre den Frihed, det fik 
med Grundloven.

3*
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Himmelbjergfesterne vakte Naturglæde og Skøn? 
hedsglæde hos Deltagerne, men langt mere værd 
var det, at de vakte og styrkede Fædrelandskær ligs 
heden hos det menige Folk. Himmelbjerget har ved
Steen Blicher fået en national Betydning, som det 

Blichcr»Stcnen.

aldrig mister.
På dets Top står det 

store Udsigtstårn, der
er et Minde om Fredes 
rik den Syvende. Et 
mere beskedent, men 
efter sin Ide endnu 
skønnere Mindesmærke 
er den lille Granitsten, 
som er rejst til Minde 
om St. St. Blicher. På 
dens Top er han syms 
boliseret i Hedelærken 
af Bronce; den spreder 
sine Vinger og synger 
sin glade og vækkende 
Sang. Stenens Indskrift 
fortæller, at

„1839 stævnede St. St. 
Blicher her første Gang 
til dansk Folkemøde.“

Hedelærken et Hædersnavn 
blev blandt Danmarks Fugle; 
Livet bandt det til Sorg og Savn, 
Døden det ej kan skjule.
Lysnende om Jyllands Strand, 
tindrende for Folk og Land 
stål- dets NordlyssLue. (Carl Ptoug.)
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SKAMLINGSBANKE
Op ad Skamling, opad, op, 
til du står på Bankens Top, 
Banken med de vide Syner, 
Banken med de store Minder, 
hvor med Stemninger det lyner, 
til det rødner dine Kinder!

Således skrev jeg for mange Aar siden i Fremmed« 
bogen deroppe. Lad det nu stå som Indledning til 
efterfølgende.

Kan en Fremmed fra et Bjergland skuffes på Him« 
melbjerget, så begejstres han, når han står på Skam« 
ling. Her ser han et Naturbillede så udpræget dansk, 
at han ikke finder det skønnere noget Sted i Dan« 
mark — og slet ikke således i sit eget Land. Vand og 
Land og Skov. Lillebælt, Markerne med de levende 
Hegn i det uendelige, Skovene her og der. Blikket 
når langt op i Bjerre Herred, over store Dele af Fyn, 
til Als og Knivsbjerg mod Syd, til Ribe mod Vest. 
Alt i det yndigste Sammenspil. Udlændinge henryk« 
kes til Begejstring, jeg har selv set og hørt det ad« 
skillige Gange, Danske fryder sig over, at alt dette 
er vort, fryder sig dobbelt, når de kender lidt til 
Skamlings Historie.

Skamlingsbanke er det andet Blad af Trekløver« 
bladet Himmelbjerg — Skamlingsbanke — Dybbøl 
Banke.

I et Brev til Udgiveren af „Dannevirke“ i Haders« 
lev, P. Chr. Koch, foreslår Steen Blicher i 1841 „de 
dansktalende og de dansksindede i Sønderjylland at 
forene sig til en lignende Fest (som Himmelbjergs« 
festen), f. Eks. på Grønninghoved, hvorfra man ser 
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ud over en stor Del af Fædrelandet mod Nord og 
Syd og Fyen mod Østen.“

Blicher er dermed sandsynligvis den første, der 
fremsætter Tanken om, at Sønderjyderne skulde 
samles til Fest på Grønninghoved, det vil sige Skarm 
ling. Det er muligt, at Peter Hjort Lorenzen, der 
havde været Deltager i Himmelbjergfesterne, og 
P. Chr. Koch også har virket for Tanken, men det er 
Møller Stål, Tårning Mølle ved Christiansfeld, som 
først udtaler den i en større Kreds, og som står i 
Spidsen for de gode Sønderjyder, som fører Tanken 
ud i Virkeligheden.

Peter Hjort Lorenzen havde den 11. Novbr. talt 
Dansk i den slesvigske Stænderforsamling, hvad der 
havde opirret Tyskerne til Raseri og gjort Danskerne 
vågne. I Begyndelsen af Aaret 1843 vilde man holde 
en Fest for ham i Haderslev, men Tyskerne for; 
hindrede Danskerne i at få Lokale til Festen. Denne 
blev så holdt i Sommersted Kro den 21. Februar. Her 
oplyste Møller Stål fra Tårning, at man Dagen i 
Forvejen havde købt 7 Tdr. Land omkring Sønder; 
jyllands højeste Punkt, Højskamling eller Grønning; 
hoved Bjerg, og at man inden 3 Måneders Forløb 
vilde indkalde Sønderjyderne til Møde dér. Med; 
delelsen blev modtaget med „ustandselig Jubel“.

Et Aktieselskab blev dannet, en Kreds af Mænd 
valgtes til Komité, og denne indbød til Folkemøde på 
Skamling den 18. Maj 1843.

Men man var bange for, at Autoriteterne skulde for; 
byde Mødet; det kunde jo virke udæskende på Ty; 
skerne. Videre var Konge og Regering endnu ikke 
nået, end at man tog mere Hensyn til disse end til 
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Landsdelens egne Børn. Og Nordslesvigerne havde 
ingen Digterpræst eller Folketaler, der kunde rive 
en større Forsamling med sig. Lod man Hjort Lo* 
renzen optræde som Leder og Taler, vilde hans Op* 
træden sandsynligvis fremkalde en Storm af Pro* 
tester fra Tyskerne, og Festen blive forbudt. Man 
valgte da en Kreds af jævne Mænd til at ordne For* 
beredeiserne. Og en Bondemand til Taler.

En mere ideel Mødeplads end den på Skamlings* 
banken findes næppe. Nede i Slugten stod Taler* 
stolen, og op ad Skråningen lå den vældige Forsam* 
ling. 6000 Deltagere var strømmet sammen til dette 
første Møde. Det var for Størstedelen sønderjydske 
Bønder. Det var også den unge sønderjydske Bonde 
Laurids Skau, som holdt Indvielsestalen, og som med 
sin glimrende Veltalenhed henrev Forsamlingen til 
Begejstring. Trods den stærke Blæst kunde han let 
høres af alle. Han talte om det uværdige ved at løbe i 
Halen på de fornemme; dette magtstjal al egen Vilje 
og Selvstændighed. „Vi må frigøre os for denne 
ængstelige Afhængighed, som altid spørger om, hvad 
andre gør og siger, denne umandige Frygtagtighed, 
der lamslår Sjæl og Legeme og hindrer os i at følge 
egen Lyst og Indskydelse.

Vore Modstandere håber at besejre os. De vil 
vænne os til at skamme os ved os selv, ved vort Mo* 
dersmål. Vi skal sætte en Ære i at tale et andet 
Sprog eller dog at efterabe det, så godt vi kan. Men 
kan de først få os alle til den Tro, så har de bundet 
Munden på os, bundet Tanken og Viljen og Flæn* 
derne på os.“------ „De, som hidtil har sat deres 
Stolthed i at følge i Halen på deres Overmænd, vil vel 
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efterhånden komme til at erkende, at det er hæder« 
ligere at gå i Spidsen for deres Ligemænd og mindes, 
at Slesvigernes Våben ikke er en Abekat, men en 
Løve.“

Forsamlingen havde fulgt Talen med åndeløs 
Spænding. Gårdmanden fra Sommersted voksede i 
et Nu op til at blive en Høvdingeskikkelse som dem, 
man kendte fra de gamle Sagaer. Skau stod som 
Fornyeren af det herligste i vor Oldtids Samfund, „et 
Kæmpeskud — som Fremtidens Håb og Stolthed“, 
siger Fr. Barfod. „Han var pludselig skudt op af 
Nordslesvigs Muld“.

At den Stemning, denne jævne Forsamling var ble« 
ven greben af, måtte have Luft i rungende Hurraer, 
kan ikke undre.

Nu ved vi, hvad ingen vidste dengang, at Profes« 
sor Flor havde skrevet både denne Tale og den 
endnu mere berømte, som Laurids Skau holdt ved 
Festen næste Aar. Også mange af de Taler, Skau 
senere holdt. Flor støbte Kuglerne, Skau skød 
dem ud. Men alligevel fortjener han den Beun« 
dring, han fik, og hans Navn vil altid lyse i vor 
nationale Saga. De lånte Ord løste de bundne Fø« 
leiser i den nordslesvigske Folkesjæl og fandt Gen« 
klang i alle danske Hjerter. Nu endelig vågner 
Tornerose af sin hundredårige Søvn.

Efter Laurids Skaus Tale kom det næste højtide« 
lige Øjeblik. Det var, da Kammerråd Drewsen stod 
frem og overrakte Peter Hjort Lorenzen Hæders« 
gaven fra det danske Folk, fordi han havde talt 
Dansk i Stænderforsamlingen. Det var et prægtigt 
Sølvdrikkehorn i oldnordisk Stil til en Værdi af 564 



41

Rigsdaler. Det var hamret af gode danske Markstyks 
ker, prydet med hans Billede og forsynet med Ind« 
skriften: „Han vedblev at tale Dansk.“

Så bevæget, at han næppe kunde få Ordene frem, 
takkede Hjort Lorenzen for den skønne Gave.

Med denne Fest var Skamlingsbankens Navn bles 
vet kendt over hele Landet, som Himmelbjergets 
allerede var det forud.

Herlige Skamling, du Drot iblandt Høje, 
hæver med Stolthed din Tinde mod Sky, 
løfter til Frihed det fængslede Øje, 
skænker forsagte et Hjerte påny.
Bedste blandt Banker, 
tusind du sanker, 
sluttende os til dit trofaste Bryst, 
lønner vor Møje med festlige Tanker, 
rejser vort Mod og beriger vor Trøst — 

synger P. Chr. Koch begejstret i „Dannevirke“ for 
14. Juni 1844.

Men Festen den 4. Juli 1844 blev endnu mere strås 
lende end den Året før. Den holdtes på den nords 
amerikanske Frihedsdag, og 12000 danske Mænd og 
Kvinder samledes den Dag på Banken. Fra nær og 
fjern kom Deltagerne; fra København kom et Damps 
skib med 120 Deltagere. Grundtvig, Orla Lehmann, 
Carl Ploug, Jøden Goldschmidt må nævnes som 
Blomsten af dem.

Laurids Skau holdt igen den første Tale. Hvem 
har smukkere talt Modersmålets Pris? „Er det 
måske en Vildfarelse af mig, at mit Modersmål har 
nogen Ret eller nogen Ære? Mine Venner! Hvad 
Modersmålet egentlig er, og hvori dets Hellighed 
egentlig består, må lærde Mænd udgrunde og fors 
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klare for os; men det ved jeg, at når nogen ringes 
agter og forhåner mit Modersmål, da er det for mig, 
som om de ringeagtede og forhånede mine Forældre, 
mine Søskende og min hele Famiie, alle mine Bys« 
børn, hele Sognet, hele Nationen, alle dem, mit 
Hjerte hænger ved; thi det er 'Modersmålet, der 
knytter mig til dem alle, der har bragt deres Følelser 
over til mig og mine til dem, der bestandig går frem 
og tilbage mellem os som et Glædens eller Sorgens, 
Håbets eller Bekymringens Budskab og bringer det 
allerinderste i deres Sjæle, det bedste, det sandeste, 
det ægteste, de ejer, til mig og fra mig til dem.

Som sagt, jeg har ikke formået at udgrunde, hvori 
Modersmålets egentlige Væsen og Hellighed består; 
men jeg føler, at når Herrens Bud lyder til mig: 
„Ær din Fader og Moder på det, at det kan gå dig 
godt, og du kan leve længe i Landet!“ da har jeg kun 
slet agtet på Guds Lov, når jeg ikke holder mine 
Fædres Sæder og min Moders Mål højt i Ære.

Sproget er altså Nationalitetens Repræsentant.
Når mit Modersmål ringeagtes og forhånes, da 

forhånes jeg ikke som enkelt Mand for mig selv, men 
som en af Nationen.“

Med Begejstring modtoges denne Tale, hvoraf 
ovenstående kun er et Udpluk. Med Stolthed så 
Skaus Standsfæller ham rive den vældige Forsam= 
ling med sig, med Undren lyttede Deltagerne fra 
København til den unge 27årige Bondes Tale. Om 
hans Tale skrev Grundtvig til Dronning Caroline 
Amalie: „Havde Deres Majestæt med egne Øren hørt 
Bondesønnen, Bondekarlen, Folkehelten fra Som« 
mersted tale Modersmålets Sag ikke blot med de 
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samme Ord, som står optegnede i „Fædrelandet“, 
men med en Hjertesorg, en Heltemine, en folkelig 
Majestæt, som vore Døgnblade mindst af alt kan 
optage eller betegne------ da vilde De aldrig mere 
låne Slesvigholstenerne Øre*).  Om den samme Fest 
skrev Digteren M. A. Goldschmidt: „Jeg har aldrig 
været så inderlig glad, så lykkelig som den Dag, især 
i det Øjeblik, da L. Skau talte; thi hans Tale var 
Festens Koncentration, dens Brændpunkt; alle de 
andre Taler kunde gerne have været borte. Det er 
en mageløs Karl, den Laurids Skau. — Jeg elsker og 
beundrer ham. Jeg anser ham for et mærkeligt ge« 
nialt Menneske.“

*) Dronningens Brødre var Oprørernes Førere.

Efter Laurids Skau talte Grundtvig, der i femKvar*  
ter fængslede Forsamlingen og ofte blev afbrudt af 
jublende Bifaldsråb fra Forsamlingens Side. Derpå 
talte Peter Hjort Lorenzen og Orla Lehmann, senere 
bl. a. Carl Ploug og M. A. Goldschmidt. Lidt af den 
sidstes Tale må jeg citere:

„Hvad vil jeg blandt jer, jeg er jo Jøde! Aa jo, 
det er netop rigtigt, for I er mere Jøder end jeg. 
Jøderne bliver kun forhånede og trykkede i fremmed 
Land, men I bliver det i eders eget! — Min Moder 
talte Dansk til mig, på Dansk har min Aand ind? 
suget, hvad den ved. Når min Sjæl er glad, glæder 
den sig på Dansk, og når jeg er bedrøvet, sørger den 
på Dansk, og derfor gjorde det mig ondt i Sjælen, da 
man her forgreb sig på det danske Sprog. — Jeg er 
eders Broder. Her er min Hånd. Kan den skrive for 
jer, kan den slå for jer, så kommander!“
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Mødet den 4. Juli 1844 blev af uvurderlig Betyds 
ning for vor nationale Sag. Det gav Genlyd ikke 
blot i Sønderjylland, men over hele Danmark. Det 
er uden Sammenligning det betydeligste Møde, der 
har været holdt på Skamling, et af de betydnings« 
fuldeste, der har været holdt i vort Land. Det løfter 
Skamlingsbanken op i dens eget Plan, så den får 
sin egen ubestridte Plads som nationalt Mindested.

Sprogfesterne, som Møderne kaldtes, fortsattes til 
1848. I Halvtredserne holdtes en Række Folkefester 
af en noget anden Karakter. Så ebbede Møderne ud 
og blev sjældne, ja ophørte helt, indtil de fra Begyn« 
delsen af dette Aarhundrede fortsattes som St. Hans« 
møder med stor Tilslutning af Folk fra begge Sider 
Grænsen. Det var med ejendommelige Følelser og 
med Betagelse, man i 1914 hørte Laurids Skaus Bro« 
der, P. Skau, Bukshave, fra Talerstolen skildre Fe« 
sterne i Fyrrerne, især den i 1844, som han havde 
været Deltager i. Nu stod han som et levende Vidne 
om deres Betydning og greb Forsamlingen.

Af Møder iøvrigt skal jeg kun nævné det, der 
holdtes 2. Pinsedag 1906, da Bjørnstjerne Bjørnson 
talte for en Forsamling på en halv Snes Tusind Men« 
nesker. Jeg glemmer aldrig Begyndelsen af hans 
Tale: „Jeg har så ofte talt til en Horisont af Skog, 
jeg har talt til en Horisont af Berg, men jeg har al« 
drig talt til en Horisont af levende Mennesker.“

Fra Talerstolen nede i Slugten så han kun Men« 
nesker til alle Sider. Dette kunde nok begejstre en 
Digter. Skråningerne var jo, som Blicher sagde i sin 
Himmelbjergtale, „smykkede med Skaberens skøn« 
neste Blomster — danske Mænd og Kvinder.“
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Når man nærmer sig Skamling, ser man, længe 
før man når der op, den store Granitobelisk, som 
Orla Lehmann foreslog at rejse som Minde for den 
danske Sags Forkæmpere i Slesvig. „En Granit« 
obelisk på Bankens højeste Tind vil langt ind over 
Slesvig, Nordjylland, Fyn og det omliggende Flav be« 
tegne det Sted, hvor den dansk«slesvigske Sags 
Vugge stod, og den vil til de fjerneste Tider bevare 
Mindet om de Mænd, som har fredet om dens 
Barndom og virket for dens Fremvækst.“

Støtten består af 25 tilhugne, firkantede Sten« 
blokke, hver 1 Alen høje. Af de 18 Navne, som står 
på den, skal jeg kun nævne P. Fljort Lorenzen, 
C. Flor og L. Skau.

Støtten rejstes i Oktober 1863, men den 21. Marts 
1864 sprængte Tyskerne den i Luften. Deres Ingeniø« 
rer kunde ikke få den sprængt; man forsøgte uden 
Resultat at vælte den, og tilsidst hentede man en 
Stenhugger fra Egnen. Ham truede man på Livet til 
at bore Huller i Fundamentet. Ved Aftenstid affyrede 
Tyskerne en Kæmpemine, og for den løftede Stenen 
sig i Luften og faldt 43 Skridt derfra. Stenene solgtes 
og fjernedes. To af Egnens Bønder købte Stenblok« 
kene og gemte dem.

I 1866 rejstes Støtten på sin gamle Plads.
Som den nu står i sin hærgede Skikkelse og med 

bortsprængte Hjørner og Kanter, fører den sin egen 
stærke Tale og er måske det ejendommeligste Min« 
desmærke i vort Land. Og skønt tillige.

Den 18. Maj 1893, 50 Aars Dagen for det første 
Møde, afsløredes et smukt Minde, en mindre Granit« 
obelisk, for Laurids Skau. På den står Grundtvigs 
Vers:
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„Ordet lød som Tordenbrag, rulied over Skoven, 
ramte og som Tordenslag, kasted Glans på Voven, 
tændte Bål i Kæmpefavn, tændte Skamlingsbankens Bavn 
med de klare Luer.“

løvrigt er der rejst Mindesten for C. Flor, Grundt* 
vig, Stiftamtmand Regenburg, Pastor Mørk Hansen 
og L. Skaus Broder, P. Skau.

Sidst må nævnes Talerstolen nede i Slugten. Den 
består af Granitsten og fik sin ejendommelige gam* 
meLnordiske Form efter Forslag af Pastor Johannes 
Clausen, Vonsild, og Tegning af Lorenz Frølich. På 
Forsiden er udhugget de to Løver, som findes i det 
nordslesvigske Våben, samt Thorshammeren. En ejen* 
dommelig Talerstol, der ualmindelig godt harmone* 
rer med Skamlingsbankens Stemning!

En ejendommelig Stemning hviler netop over dette 
skønne Sted og vil gøre det for stedse. Her taler 
Minderne til alle danske Hjerter.

Jeg slutter dette med følgende Vers af P. Hansen:

End taler Skamlingsbankens Støtte 
om Kampens aldrig endte Tid, 
om, hvad vi led, og hvor vi blødte, 
og om vort bedste Værn i Strid: 
En Grænsevagt, som ikke segner 
og giver fejgt sin Post til Pris, 
en Kæmpeslægt, som Ætten regner 
fra Ebbesen på Nørreris.



SkamlingsbankesStøtten,
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DYBBØL BANKE

Har du gæstet Dybbøl Banke, 
som den lå i Fjendens Eje? 
Har du vandret op imod den 
ad de minderige Veje, 
set den ligge så alvorlig 
som en Stamme, der er kvistet, 
som en Sorg foruden Tårer 
over alt, hvad der var mistet?

Ja, så blev du tung om Hjertet, 
dugget blev vel nok dit Øje, 
og for Mindets stærke Tale 
måtte du dit Hoved bøje.

Dette er Begyndelsen til et Digt, jeg skrev i Anled« 
ning af Genforeningsdagen på Dybbøl Banke den 
11. Juli 1920. Disse Linjer giver Udtryk for den 
Stemning, en dansk Mand betoges af, når han van« 
drede op mod Dybbøl Banke i de Aar, den var tysk 
Område. En anden Stemning havde grebet den, der 
kom der mellem 1848 og 1864. Da mindedes man 
med Stolthed den danske Hærs sejrrige Kampe om 
Dybbøl i 1848. Vel måtte man også med Vemod min« 
des dem, som faldt i disse Kampe, men over Ve« 
moden løftede sig Glæden over, at Slesvig«Holstener« 
nes Oprør var mislykkedes. Men kom man der efter 
1864, blev Vemoden til Sorg. Nu var dette skønne 
Land Fjendens, skønt det stadig var lige dansk. Fler 
havde dansk Ungdom stridt og blødt; alle de mange 
Grave talte deres alvorlige Sprog. Vel var der kæm« 
pet tappert, selv da alt syntes håbløst, men Håbet 
levede endda. Dybbøl Banke skulde holdes, til
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Dybbøl Mølle.

Hjælpen kom. Europa sad jo i Beundring for det lille 
danske Folk, der kæmpede heltemodigt mod to Stor« 
magter. Men Hjælpen kom ikke, og den 18. April 
erobrede Fjenden de sammenskudte Skanser. Siden 
den Dag lå Dybbøl Banke som en Sorg foruden Tå« 
rer, den dybeste Sorg af alle.

Ja, hvor måtte man ikke gribes, når man stod der« 
oppe og så ud over den skønne Egn, nu et af de 
smukkeste Landskaber i Danmark; stærkest grebes 
man vel, når det en Julidag lå badet i Sol og klarest 
viste sin Skønhed. Her var det samme bølgefor« 
mede Land, de samme levende Hegn, som man så 
fra Skamling. Dernede lå det skønne Als bag Sundet 
med Sønderborg og det gamle Slot, hvor Kristian den 
Anden havde siddet i Fangenskab de mange Aar, i 

4
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Førstningen med et stadigt Håb om igen at vinde 
Friheden og sin Trone tilbage. Nu var hele Landet i 
Fangenskab. Milevidt så man til alle Sider. Måske 
Blikket særlig tog Retning mod Flensborg og Syd 
over mod Angél, og man tænkte: Bare Grænsen i 64 
var bleven ved Dannevirke, så havde både Angel og 
Flensborg bevaret og udviklet deres Danskhed. Nu 
var de Danske kun et lille Mindretal dernede.

Ja, Fortids Synder og Uforstand har rigtignok 
hævnet sig.

Derhenne på Banken stod det tyske Sejrsmonu* 
ment og hoverede, men kort derfra stod Dybbøl 
Mølle som en levende dansk Bavta. Den har igen 
den smukke Indskrift, som Prøjserne fjernede:

Tvende Gange skudt i Grus, 
atter rejst som Møllehus, 
Vogter for et Mindebo, 
selv en Bavta, dansk og tro. 
Spejd så langt dit Øje når, 
Grav ved Grav i Marken står. 
Danske Mænd gav Livet hen, 
Troskab holder Skansen end. 
Tåredugget Æreskrans 
slår om Dybbøls Navn sin Glans. 
Slægter dø, men Sproget binder, 
Fremtid gror af dyre Minder.

Der er dem, der vil sige, at Genforeningen netop 
groede op af Dybbøl Banke. Hvad der var ofret af 
Blod, var Næring for Trofastheden og Troskaben. 
Vist er det, at man syntes, man var mere dansk af 
Sind, når man gik derfra, end da man kom der. Og 
kom man så i et af de mange gode danske Hjem der* 
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nede, så følte man netop, at Troskaben og Mindet 
var „Tvillinger bolde“, og at Håbet om en Genfors 
ening var levende og stærkt, fordi man troede på, at 
Sandhed og Retfærdighed til sidst måtte sejre.

Men ingen tænkte vist, at Genforeningen snart lå 
uden for Døren og kunde nås, men kun gennem 
usigelige Ofre og Tab af ny Ungdom.

Et er i hvert Fald sikkert, at Genforeningen kom, 
fordi den sønderjydske Befolkning stadig havde 
kunnet sige: „Vi er Danske, og vi vil vedblive at 
være Danske!“

Og så kom den mest strålende Dag i Dybbøls FIL 
storie og den største, vor Slægt har oplevet.

Den 11. Juli 1920 fejredes Genforeningen på Dyb« 
bøl Banke. 50,000 Mennesker fra hele Danmark, men 
først og fremmest fra det genvundne Land, havde 
givet Møde. Konge og Folk, fattig og rig, alle som 
Led i en uendelig Kæde. Moder Danmark tog atter 
sin Datter i Hus.

„Det lyder som et Eventyr, 
et Sagn fra gamle Dage, 
en røvet Datter, dybt begrædt, 
er kommen frelst tilbage!

Du kommer klædt i hvidt og rødt 
og smiler os i Møde.
Hil dig, vor Moders Øjesten, 
i Nytids Morgenrøde.“

sang Henrik Pontoppidan.
Fra alle Sider, men især fra Sønderborg gik en 

ustandselig Folkestrøm mod Banken.
4*
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På den vældige Festplads oppe i Kongeskansen var 
der omsider fuldt af Mennesker. Var der 50,000? 
Eller 100,000? Ingen kunde svare derpå. Men en 
Stemning, som ikke kan gengives i Ord, var over alle.

På den græsklædte Høj midt på Pladsen havde 
Kongehuset Plads. Kongen var i Admiralsuniform. 
„Du Danskes Vej til Ros og Magt sortladne Hav!“

Sønderjydernes Ordfører, Grev Schack fra Møgel* 
tønder, trådte op på Talerstolen.

„Deres Majestæter, Deres kgl. Højheder, højt* 
ærede Forsamling!

På Dybbøl Banke, det dyrebareste Sted, Danmark 
ejer, hvor Fortid og Nutid fører et Sprog, der stær* 
kere end Mennesketunge formår det, vidner om, at 
Herren har gjort store Ting imod os, mødes Dan* 
marks Kongehus, Regering og Rigsdag — mødes 
Danmark selv med sønderjyske Landsmænd.

Så skal da det Velkommen, der bydes af de Tusin* 
der, der fra det genvundne Land er stævnede hid i 
Dag, lyde så varmt og hjerteligt, som det alene kan 
lyde fra Befolkningen sønden Aa til Danmarks 
Konge og Danmarks Folk.“

„Og så dansk er dette Land og Folk hernede, at vi 
til Trods for det vidunderlige, vi oplever, føler: Vort 
Møde på Dybbøl er lige så naturligt som den Fugls 
Kvidren (Lærkens), der for os står som et Symbol 
på det danske Folkesind; skal der fejres en Fest på 
dette Sted, må det være et Møde som vort i Dag, 
hvor Dansk møder Dansk for ikke atter at skilles.

Og kommer vi hjem færre og fattigere, end vi 
drømte, og blandes der Afskedssmerte i Gensynets 
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Glæde på denne Dag, der skiller Slægt og samler 
Slægt — der er dog noget, der er stærkere. Hvor 
Hjertet er for fuldt til at tolke sine Følelser i Ord, 
der sænker sig Øje dybt i Øje for at sige det uud* 
sigelige, der lyder kun Velsignelsen, som rummer alt, 
Anger og Tilgivelse, Tak og Løfter for Fremtiden, 
men først og fremmest Kærlighed, Kærligheden, 
som forener i Adskillelsen, og som gør Genforenin* 
gen hellig, Kærligheden, der samler alt dansk, hvor 
det end findes på Jorden.

Gud velsigne dem dernede, der længes hen til os 
i Dag!

Gud velsigne dig og dit Hus, Kong Christian!
Gud velsigne Danmark!“

„Vi skal være dig gode og trofaste Sønner og 
Døtre, Danmark, det lover vi dig i Dag — det giver 
vi dig Håndslag på, Kong Christian!“

Dette er nogle Brudstykker af den skønne Tale, 
som kom fra et dybt bevæget Hjerte og gik til dybt 
bevægede Hjerter.

Derpå fik Kongen overrakt Sønderjyllands Gave: 
Gengivelser af de to berømte Guldhorn fra Gallehus 
ved Møgeltønder, og umiddelbart derefter overrakte 
fire hvidklædte unge Piger ham med en gammel 
Veteran som Ordfører et gammelt Flag, det sidste 
danske Flag, der vajede i Sønderborg 1864.

Dybt rørt takkede Kongen og sagde: „Jeg mod* 
tager eders og vort Flag, og idet jeg kysser dets 
gamle Dug, kysser jeg eders Trofasthed.“

Efter at Kongen havde udtalt nogle Mindeord, 
sluttede han således:
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„Sønderjyder, tag ved mig vort Håndslag som 
Tak for den Trofasthed, hvormed I gennem de 
mange trange Aar bevarede Kærligheden til Dan* 
mark, til vort Sprog og til vore fælles Minder. Indtag 
eders Sæde iblandt os, hvor eders Plads længe stod 
tom, og byg i Fællesskab med os Danmarks Fremtid. 
Gud signe Danmark! Gud velsigne eder!“

Jævne kongelige Ord som smukt udtrykte alles 
Følelser i den højtidelige Stund.

Derefter talte Sønderjydernes Repræsentant i den 
tyske Rigsdag, H. P. Hanssen, der tog historiske Min* 
der frem, Gårdejer P. Grau, Pøl, og Statsminister 
Neergård, der sluttede sin Tale med at sige om dem, 
der ikke kom med hjem: „Det kan jeg sige på Rege* 
ringens Vegne, ja på hele det danske Folks Vegne: 
de skal ikke blive glemt!“

Her er ikke Plads til at give en udførligere Skil* 
dring af denne for Deltagerne uforglemmelige Dag. 
Den var en Fløjtidsdag af en sjælden Stemning, den 
er bleven fulgt af Søgnedage, som for mange har 
været svære. Men denne ene Dag vil lyse frem gen* 
nem Tiderne.

— Dybt alvorlige Minder om Kampens Dage og 
lysende Minder om Trofasthed og Troskab, og Gen* 
foreningen som Løn derfor, samler sig om Dybbøl 
Banke. Som en strålende Bavn lyste Genforenings* 
festen den 11. Juli 1920 over hele Danmark. Den 
blev det største Folkemøde, der er holdt i vort Land, 
en storladen Ætling af det første Folkemøde på 
Himmelbjerget den 1. August 1839.

Nu ligger Dybbøl Banke med sine Skanser som 
„Nationalpark“ åben for alle som hele Folkets Eje.
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Himmelbjergsmøderne og Skamlingsbankemøderne 
har haft deres Mission, Dybbøl Banke har haft sin 
til nu. Dyb Alvor og strålende Glæde forener sig i 
den Stemning, den rummer.

Men dens Mission vil ikke få Ende, så længe Dansk 
og Tysk brydes i vort Grænseland, og dette vil aldrig 
ophøre. Den vil — måske mest i det stille — ved; 
blive at være en Faktor i vort nationale Liv gennem 
Tiderne.

Dannebroge over Dybbøl 
breder nu sin skønne Vinge; 
dog vil altid Længselstoner 
fra vor søndre Grænse klinge. 
De skal ildne Folkesjælen, 
så den ikke dvalebindes, 
holde Folket vakt og vågent, 
medens Skæbnens Tråde spindes.

Thomas Thomsen.

FRA SVUNDNE DAGE

For at kunne skrive lidt fra gamle dage vil jeg 
helst holde mig ved et bestemt år, og det biir 

så fra Novbr. 1884 og-til Novbr. 1885; det er jo natur; 
ligvis ikke helt gamle dage; men der er dog sket 
uhyre store forandringer i den tid. Som 18 års ung 
pige fik jeg plads gennem pastor Svejstrup i Vejen 
på en gård i Øster Gjesten. Der var ingen, der kunde 
forstå, at mine forældre, hvis eneste datter jeg var, 
vilde lade mig komme så langt. Det var der jo ikke 
mange, der gjorde den tid. Jeg var nemlig fra 
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Marskegnene ude ved Tønder i Sønderjylland. Efter 
at jeg om sommeren havde oplevet noget af det dej« 
ligste i mit liv, nemlig dette, sammen med 300 søns 
derjyske piger at have opholdt mig 8 dage i Købens 
havn, rejste jeg i plads den 1. Novbr.; min far kørte 
mig i en almindelig fjællevogn med min kommode 
samt et og andet de tre mil til Ribe. Dengang var 
der ikke tog her på vestkysten, langt mindre bil. 
Derfra med toget til Lunderskov. Den dag så jeg 
så mit tilkommende herskab for første gang samt 
deres eneste datter; de havde nemlig i Sept, mistet 
en lille pige, som var meget savnet. Nu må alle I 
unge, der læser dette, ikke tro, at mine skuffer var 
fyldte af tynde silkestrømper og andet fint undertøj. 
Nej, men næsten af et utal af gode, hjemmestrikkede 
strømper og andet hjemmelavet tøj, både i uldent 
og lærred. Ja, hvor havde vor mor altid travlt; alting 
skulde vi jo selv lave. Der var stor forskel på arbejd 
det i denne bondegård i gamle Danmark og i mit 
eget hjem ved Vesterhavet. Men det er godt for 
unge at komme ud og se andre skikke. Jeg havde 
lovet at hjælpe lidt med i at læse med den lille pige; 
det var nu det værste af det hele, for når vi havde 
læst det et par gange igennem, sad hun og keg ud 
af vinduet og læste det udenad. Vi to, den 7=årige 
og den 18=årige, blev så gode venner, at det har holdt 
ud, så langt vi endnu er kommen og forhåbentlig 
endnu længere. På denne egn havde de forsamlings^ 
hus; det var en herlig ting for mig, der kom derude 
fra, hvor tyskerne regerede. Min madmor var kun 
32 år gammel, men jeg var tit forbavset over, hvor 
rolig og dygtig hun kunde gå omkring og ordne alt.
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Og som hun kunde spinde; gulvtæpper, bordtæpper, 
gardiner, alt var hjemmelavet i dette hjem. Om 
vinteren var vi tre, om sommeren fire piger, men 
der var arbejde nok til os alle; 28 køer at malke; 
karlene hjalp ikke dengang som nu. Vi bagte, brygs 
gede og gjorde alt muligt selv. Der var en gammel, 
døvstum morbror i familien, rigtig en gammel ral
en; han forærede hele familien halmsko. Jeg havde 
nu haft den lykke at være så gode venner med 
ham, at jeg også fik et par. Tænk nu I unge i eders 
pæne sko, når I skulde til at trave rundt med sås 
danne fødder, men vi syntes dengang, de var varme 
og dejlige. Det var jo også noget af det, vi kom tils 
bage til under krigen, at hjælpe sig med hvad man 
havde. Der er jo lært en hel del, der er værd at tage 
med, nu under denne vanskelige tid, vi lige er inde 
under her i vort lille Danmark; vi må jo alle være 
med til at hjælpe os med, hvad vi selv har hers 
hjemme. Ud på foråret blev der en del lavet om 
ved stuehuset, blandt andet fik vi et nyt komfur; de 
havde så hørt, at der var en mand, der kunde mure 
det op; at ovnen kunde blive varm ved samme 
varme, det var jo næsten uhørt, sådan et vældigt 
fremskridt. Manden kom; alt, hvad han skulde 
bruge, blev bragt i orden. Komfuret skulde nemlig 
mures op om natten uden vidner. Nu var der det i 
vejen, at vi piger sov lige ind fra køkkenet. Vi blev 
lukket ind, døren godt klemt til, og en tønde ces 
ment rullet hen for døren, så var vi tre små unge 
piger vel forvarede. Det er, som jeg endnu ser min 
husbonds lune smil, da han lukkede for os. Men 
sagen er nu den, komfuret blev godt. Sommeren fors 
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mede sig som alle andre steder; dengang havde man 
ikke så mange roer som nu. Men høsten var streng; 
det var jo uden maskiner; tænk nu, hvor alt går let. 
Husker også, at det var sådan en tør sommer, hvor 
det kneb med vand til kreaturerne; vi fik så en ny 
brønd muret ude i gården; tænk, den var 36 alen 
dyb, men så var der vand nok. Den var sådan lavet, 
at når den ene spand gik ned, kom den anden op; 
dér har vi piger tit givet vor husbond en håndsræk* 
ning, når alle karlene var i marken. Nu går alt jo 
ved elektrisk kraft. Vi skal jo alle være glad for, at 
alt i vor tid går så meget frem, være taknemlig for 
det, men aldrig glemme, hvordan de gamle har haft 
det. I de fleste tilfælde var der god, naturlig, frisk 
glæde over hele linien, måske mere end nu. Sådan 
svandt året, der endnu står i sol for mig, Tak til dette 
gode hjem. Gid alle I unge rigtig må have lykke til 
at komme i gode hjem, at I selv får forståelse af at 
danne gode, naturlige hjem, når den tid kommer. 
1. Novbr. rejste jeg hjem fra denne egn, hvor jeg 
havde samlet mig en del gode venner, som sent vil 
glemmes. Jeg har stor taknemlighed til mange af de 
hjem dernede, der åbnede sig så gæstmildt for mig. 
Det er godt at rejse ud, men herligt at komme hjem 
igen. Nu er der jo sket så meget; krigen har slået 
så mange dybe sår, at det ikke glemmes i denne 
menneskealder. Men så er jo også sket dette, at vi 
er kommen hjem til vort gamle fædreland.

Marie Hansen, 
Ottersbøl, Sønderjylland.
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LIDT OM ERNÆRING

Et af de førende Hovedstadsblade bragte en Søn« 
dag paa sin Vittigheds«Side følgende Vittig« 

hed: „Gerson Diæten er dog en væmmelig dyr 
Diæt.“ „Ja, men hvor er det ogsaa dyrt at faa sit 
Helbred ødelagt.“ Nu skulde man jo helst se de 
talende for at opfatte Vittigheden ret; jeg gengiver 
den kun som Indledning til de Par Ord, jeg vil sige. 
Ernæring er det store Spørgsmaal, som alle, baade 
med og uden Forstand derpaa, diskuterer. Hvad skal 
de stakkels Husmødre og «assistenter rette sig efter? 
Nogle vil lære dem at spise Raakost, nogle kogt 
Vegetarkost og endelig andre spiser „ikke noget, der 
har groet.“ (Jens Locher.)

Fra Tyskland og Schweitz har Raakostbevægelsen 
naaet Danmark; det er ikke, som mange maaske vil 
tro, af Magelighedshensyn, at Maden ikke skal 
koges mere, nej, flere Læger, bl. a. Dr. med. Bircher« 
Benner, Zürich, forsøger videnskabeligt at bevise, i 
Wendepunktbuch 2 „Eine neue Ernährungslehre“, at 
det absolut er den mest sundhedsmæssige Maade at 
ernære sig paa, idet vi her faar de i Planter og Frug« 
ter saa vigtige Vitaminer, uden hvilke Mennesket 
ikke kan leve, ligesom vi ogsaa herved faar alle de 
mineralske Salte, som Planter og Frugter er saa rige 
paa, og som er vor Organisme til uvurderlig Gavn ved 
Opbygning af Cellevæv. Det er altsaa ikke de gamle 
Næringsværdier, Kulhydrat, Æggehvidestof og Fedt« 
stof, men Vitaminer og Salte, der ifølge det ny skal 
tages mest Hensyn til. — Lad os da høre, hvad vore 
egne Videnskabsmænd og «kvinder siger om det 
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Spørgsmaal. Fru Dr. med. Marie Krogh, som vel nok 
er et af de Mennesker herhjemme, som studerer Er« 
næring ivrigste siger i et Foredrag om Vitaminer: 
Vitaminerne inddeles i A og D Vitaminerne, „de 
fedtopløselige“, og B og C, de vandopløselige. Ved 
Dyreforsøg er det paavist, at det er A og D Mangel, 
der fremkalder engelsk Syge hos Spædbørn, og at 
Mangel paa disse Vitaminer ogsaa kan være Aarsag 
til Øjensygdomme baade hos voksne og Børn; det 
er dog særlig Børn, der trænger til A og D Vitaminer 
i Voksetiden; de findes i rigelig Mængde i Smør, 
Sødmælk, Æggeblomme, Gulerødder og alle grønne 
Grøntsager, derimod ikke i Plantemargarine. Det 
vilde altsaa være godt daglig at give, i hvert Fald 
Flaskebørn, Saften af en raa, revet og presset Gule« 
rod samt at ofre Smør til Børnenes Smørrebrød. Det 
er ved Forsøg fundet, at Solspektrets ultraviolette 
Straaler kan fremkalde D Vitaminer, og dette har 
man benyttet til at fremstille et Vitaminpræparat; ved 
Bestraaling af et Stof, „Ergostreol“, med ultraviolette 
Straaler er Præparatet fremkommet og gaar i Han« 
delen under Navn af „Vigantol“ og „Radiostol“. ■—■ 
Mangel paa B og C Vitaminer fremkalder, ligesom 
Mangel paa A og D Vitaminer sygelige Tilstande. 
Ufuldstændig Tilførsel af B Vitamin fremkalder 
saaledes Sygdomme som Træthed, Hovedpine og Ap« 
petitløshed, kort sagt Svagelighedstilstande, ligesom 
Væksten hos Børn hæmmes, da B Vitamin indgaar 
som Bestanddel i Cellekernen. Mangel paa B Vita« 
min kan ogsaa fremkalde Hudsygdommen „Pellgra“ 
(1916 over 100,000 Tilfælde i U. S. A.). Fuldstændig 
Mangel paa B Vitamin medfører Døden, som vi har 
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set det i Østen, da Kineserne begyndte at spise Eu« 
ropæernes polerede Ris. Det er nemlig i de tynde 
Silkehinder, som omslutter de upolerede Ris, at B Vi« 
taminerne findes. Disse Ulykker kan undgaas, naar 
man sørger for, at den daglige Kost indeholder B Vi« 
tamin, f. Eks. ved at give Fuldkornsbrød ved Sam« 
mensætning af Dagens forskellige Maaltider, d. v. s. 
Brød af usigtet Mel. Har man desuden sørget for at 
komme saa meget Gær i Brødet, som Melet kan tage 
(500 g Mel, 50 g Gær), har man yderligere givet Brø« 
det et Indhold af B Vitaminer, da Gær er et meget 
B«vitaminrigt Præparat. Endvidere maa man sørge 
for, at der gives Mælk og rigeligt med Grøntsager 
— Gulerødder og Kartofler. Af Næringsmidler, der 
ikke indeholder B Vitamin, kan nævnes f. Eks. hvidt 
Hvedemel og Sukker samt polerede Ris. B Vitamin 
taaler ikke langvarig Kogning.

Sluttelig er der C Vitaminerne. Ufuldstændig Til« 
førsel af C Vitamin i vor Ernæring fremkalder Svag« 
hedstilstande som Ømhed i Lemmerne, og særlig 
nedsætter det Modstandsevnen overfor Infektions« 
sygdomme. Det spiller muligvis en Rolle i det For« 
hold, at Forkølelsessygdomme o. a. er meget mere 
udbredt om Foraaret end andre Tider af Aaret; i det 
tidlige Foraars Maaneder er vor Kost jo særlig fattig 
paa C Vitaminer. Det har ved Forsøg vist sig, at 
C Vitaminerne ikke taaler Opvarmning i basisk 
Vædske, hvorfor man maa komme bort fra den 
gamle Teori om at koge Grøntsager med Tilsætning 
af tv. Natron for at bevare Udseendet; man maa i 
hvert Fald være klar over, at gør man det, ødelægger 
man C Vitaminindholdet. C Vitaminerne indeholdes 
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i særdeles rigelig Mængde i raa, frisk Frugt og 
Grøntsager, hvorfor Raakostsalater og frisk Frugt 
maa betragtes som havende nogen Berettigelse som 
Supplementer til den daglige Kost, ligesom det ogsaa 
er fornuftigt at give Børn megen Appelsin* og Ci* 
tronsaft.

Vi kan altsaa ikke undvære Vitaminerne, men en 
blandet Ernæring, hvor Kødportionerne er smaa, er 
ikke sundhedsfarlig, og det er den, der tiltaler vor 
Smag bedst, og det skal der jo ogsaa tages Hensyn til.

Valby, d. 6—2—31. Betty Nielsen.

ELEVMØDERNE

Atter er der gaaet to Aar, siden Aarsskriftet er 
gaaet ud med Hilsen til gamle Elever.

Elevforeningen, der nu tæller omkring 500 Med* 
lemmer, er det faste Baand, der knytter Förbindel* 
sen mellem gamle Elever og Skolen; derfor er det os 
altid en stor Glæde og Opmuntring at se rigtig 
mange gamle Elever, gennem Aarene blive staaende 
som Medlemmer i Foreningen for derigennem at 
vise, at der stadig er Interesse for Deres gamle 
Skole, selv om De paa en eller anden Maade er for* 
hindret i at deltage i Aarsmøderne, thi: „En Skoles 
Værn er jo de gamle Elever“, som mange af Dem 
husker, Frk. Simonsen ofte har udtalt ved Kaffebor* 
det paa Christiansminde Elevmødedagen.

Denne Dag er Borrehus’ største Festdag og af* 
holdes den 1. eller 2. Søndag i Juli Maaned. Begge 
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Møder har i de forløbne Aar været godt besøgte og 
været gode og fornøjelige Dage, som vi altid tænker 
tilbage paa med Glæde. Dagens Program er saa oms 
trent ens hvert Aar, dog kunde vi ikke forrige Aar i 
den kolde og regnfulde Sommer samles paa Bakken 
ved Christiansminde; men maatte nøjes med Sejl« 
turen ud ad Fjorden til Julemærkesanatoriet, hvor vi 
vendte, og Turen gik hjemad igen.

Formiddagsmødet blev da afholdt i de nye Skole« 
lokaler, der let giver Plads til os alle. Efter at Kaffen 
var indtaget, talte Fru Adjunkt Siewerts, Tønder, 
om „Kvindernes Kaar ude og hjemme“.

Sidste Aar kunde vi igen komme til Christians« 
minde, og jeg synes næsten aldrig, der har været saa 
kønt derovre. Salen var meget smukt pyntet med 
Flag og Blomster, og da vi i det mest straalende 
Sommervejr tog Plads paa Banken med den vid« 
underlige Udsigt over Fjorden og hørte Forstander 
Kjems, Vedsted, fortælle ud fra Gustav Frenssens 
Bog „Jørn Uhl“, var vi vist alle enige om at have til« 
bragt en dejlig Formiddag.

Eftermiddagstimerne bruges til at opfriske gamle 
Minder; man ser de forskellige Hold vandre en lille 
Tur ad kendte Veje, f. Eks. til Marielund, eller man 
foretrækker at blive herhjemme i Haven og nyde 
den gamle kendte Udsigt over Fjorden.

I Køkkenet hersker der nu Travlhed en lille 
Stund; de „nuværende“ smører Smørrebrødet til 
Aftensbordet, medens der stadig drøftes, hvor dej« 
ligt det skal blive at være Gæst næste Aar. Der bli« 
ver dog Tid til en Passiar med Bekendte eller til blot 
at tage gamle „Kolleger“ i Øjesyn. Timerne til frit 
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Samvær gaar altid hurtigt, og snart er KL 6, da der 
linges sammen til Foredrag.

Første Aar talte Pastor Grell, Skodborg, ud fra 
den lille Fortælling af Zakarias Topelius om Børnene, 
der var bleven borte fra deres Hjem, og som fandt 
tilbage igen ved Hjælp af det eneste Kendetegn, de 
havde, det gamle Birketræ midt i Gaarden, gennem 
hvis Krone de kunde se Aftenstjernen. Ved det sid# 
ste Møde, der som sædvanlig blev holdt i Haven, 
talte Pastor Skaarup, Eltang, og læste en Skildring 
af en vestjysk Bondekone, der kunde overkomme alt. 
En Kvinde, vi alle kunde lære meget af.

Efter Foredraget spises til Aften, og som Afslut# 
ning paa Dagen opføres den traditionelle lille Ko# 
medie, som altid imødeses med Spænding. Første 
Aar gik „Kloge Ellen“ og „Tuppen og Lillemoer“ 
over Brædderne, i Aar maatte vi naturligvis mindes 
H. C. Andersen, og efter at det lille Stykke „Skær# 
mydsler“ var spillet, læste Gartner Pedersen et Digt 
til Eventyrkongens Pris, skrevet af en af Skolens 
Venner. Men størst Lykke gjorde det, da Lærer 
Thomsen, som gammel Bedstefar i Slaabrok og med 
Kalot, læste Eventyret om „Kejserens nye Klæder“, 
medens et Optog, med Kejseren under Baldakinen, 
illustrerede de sidste Ord: „Han har jo ikke 
noget paa“.

Nu er Tidspunktet kommet, da en stor Del af Gæ# 
sterne maa ile til Togene, og efter at der er serveret 
Stikkelsbærgrød, slutter Dagen med Fyrværkeri; til# 
sidst lyder Aftensangen „Dagen gaar med raske 
Fjed“ i den stille Sommeraften. — Der tages Afsked 
med et: „Paa Gensyn næste Aar“. Disse Ord vil jeg
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„Kejserens nye Klæder“.

gerne gentage her i Aarsskriftet. Kom og del Dagen 
sammen med os, saa mange der kan!

En lille Paamindelse tilsidst: Husk, naar De skifter 
fast Bopæl, at meddele Deres nye Adresse her til 
Skolen.

Mange venlige Hilsener til alle gamle Elever.
Kirstine Bredahl.

BARNEPLEJE
EN DAG PAA »GRANLY«

Een af de Ting, der har den største Betydning for 
Menneskeheden, er uden Tvivl den rationelle 

Børnepleje.
Hvor ofte ser man ikke stakkels syge og svagelige 

Individer, hvor en fejlagtig Behandling i den spæde 
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Alder er, om ikke den vigtigste, saa dog en væsent* 
lig Grund til deres Svagheder. Det er derfor af allers 
største Betydning, at Nutidens kvindelige Ungdom 
søger at skaffe sig saa stor Viden som muligt an* 
gaaende den Pleje og Behandling af spæde Børn, 
som er nødvendigt for at skabe en sund og leves 
dygtig Menneskeslægt, og paa alle Husmoderskoler 
af Betydning indgaar derfor ogsaa dette Fag i den 
daglige Undervisning.

Jeg føler derfor Trang til at fortælle, hvorledes 
Dagen gaar paa „Granly“, dette lille idylliske Hjem, 
hvor Smaabørn fra den spæde Alder finder et Sted, 
hvor de bliver plejet og passet af milde og venlige 
Hænder og alligevel under Iagttagelse af de strens 
geste hygiejniske Former og under betryggende 
Lægetilsyn.

Dagen begynder Kl. 7, og de 4 Elever, der har Tur, 
begynder deres Gerning under Ledelse af en fuldt 
uddannet Barneplejerske. Badekar, Spande, „Hatte“ 
og Vaskestel hentes frem, og nu bliver deres respeks 
tive „Børn“ badet; derefter bliver de klædt paa og 
faar deres Morgenmad. Naar der paa denne Maade 
er sørget for Børnene, er det Elevernes Tur til at 
faa noget at spise; naar det er besørget, laves der 
Mad til Børnene og gøres rent paa Stuerne.

Kl. 11 „skiftes“ Børnene, mades og pakkes ind, 
for nu er nemlig Tiden kommet, da de skal i Ligge* 
hal. Og saa er der foreløbig Ro for Børnene, Ele* 
verne derimod har nok at gøre, for nu skal der 
vaskes, rulles og stryges; thi netop ved Børnepleje 
spiller Renlighed i alle Ting en stor Rolle.

Kl. 2/4 tages Børnene ind fra Liggehallen, de pus* 
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les og gøres i Stand, faar Mad, og saa begynder 
Legen med de kære smaa, og det er en Glæde at se, 
hvor smukt Eleverne gaar op i deres Moderpligter. 
Man ser her det Særsyn, at Elever, der fra Begyn* 
delsen nærmest følte Væmmelse ved at skulle be* 
handle smaa, spæde Menneskevæsener, efter kort 
Tids Forløb gaar op i deres Pligter med en Interesse 
og Kærlighed, som er en Moder værdig. Og man 
kan vist, uden at sige for meget, gaa ud fra, at den 
Moderkærlighed, som er enhver Kvinde medfødt, 
sjælden giver sig smukkere Udtryk end netop her; 
thi selv efter at de har forladt Skolen, bevarer de 
Interessen for „deres Børn“ og søger gennem Brev* 
veksling at skaffe sig Underretning om, hvordan de 
kære smaa lever og trives.

Kl. 6% bliver Børnene „skiftet“ til Natten, Kl. 7 
bliver der slukket paa Stuerne, og saa er Dagen endt 
for „den lille Lise“, eller hvad de nu ellers hedder, 
for nu skal de sove og gennem Søvnen samle Kræf* 
ter til en ny Dags „Besværligheder“.

Ogsaa Eleverne har fri nu paa en enkelt nær, nem* 
lig den, der skal have Nattevagt; thi det er en Selv* 
følge, at der ligesaa vel om Natten som om Dagen 
føres Tilsyn med Puslingerne. Denne Nattevagt, der 
gaar paa Skift mellem Eleverne, saa hver Elev faar 
en Nat, er just ikke særlig eftertragtet; thi det er, 
som enhver kan forstaa, ingenlunde behageligt at 
skulle forlade sin lune Seng baade Kl. 1 og Kl. 4 om 
Natten for at give de mindste Flaske.

Saadan gaar i korte Træk en Dag paa Granly, og 
vi, der er saa heldige at være Elever paa Borrehus, 
har derfor ogsaa al mulig Grund til at være glade, 
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idet vi ikke alene faar Undervisningen teoretisk, 
men ogsaa ad praktisk Vej lærer det, som har saa 
stor Betydning for Mennesket i Almindelighed og 
for det spæde Barn i Særdeleshed.

Inger Nimb.

Kære Borreelever!
Nu, da Aarsskriftet skal udkomme, er der jo en 

god Anledning til at faa sendt en venlig Hilsen ud 
omkring til enhver af de Borrepiger, jeg kender. 
Og med Ønsket om, at vi maa se en hel Del af Dem 
til Elevmødet i Sommer!

Paa glad Gensyn og mange venlige Hilsener.
Gerda Fiil.
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MIT FREMTIDSHJEM

Det blev Morgen og Aften den første Dag, og det 
var atter Morgen den næste Dag; nu først var 

jeg rigtig vaagen til Bevidstheden om, at jeg for et 
Døgn eller halvanden siden havde lovet og sluttet 
Pagt med et andet Menneske; den første Dag var 
svunden som en dejlig Drøm, den var uden for al 
Tidsregning. Først nu den anden Dag kunde jeg 
holde Regning paa Tiden og følte et Overskud af 
Energi og Vilje til at virkeliggøre, hvad jeg havde 
lovet det Menneske, som jeg holdt mest af i den 
store, vide Verden.----- Min Mand var gaaet til sit 
Arbejde; der stod endnu to tomme Tallerkener og 
dito Kopper; jeg maatte ligesom samle mig og tænke 
lidt over, hvad jeg først maatte tage fat paa; det 
gjaldt om ikke at være forjaget eller endnu mindre 
at have Maden færdig en halv Time efter, at min 
Mand var kommet hjem. Ved Morgenmaaltidet 
havde han været saa lykkelig over nu at kunne sætte 
Foden under eget Bord; han var vant til Pensionatets 
sædvanlige Vittigheder og Artigheder; her kunde 
han udfolde sig, som Humøret stod; han havde rost 
Havregrøden, som var frisk tillavet fremfor den 
vante, der havde ruget i Høkassen en Times Tid. 
Teen var aldeles fortræffelig efter hans Udsagn------ 
saaledes var det, jeg ønskede, at han saa vidt mulig 
kunde være glad for Maaltiderne i sit Hjem; det 
skulde ikke være saaledes, at han en Gang imellem 
længtes efter en „bedre Middag“ paa et Hotel. Mine 
Veninder havde ofte drillet mig med, at „Vejen til 
Mandens Hjerte gik gennem hans Mave“ — denne 
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Vej skulde jeg nu gøre mit bedste for at finde, men 
der var jo hundrede andre Ting, som ogsaa jeg selv 
vilde finde hyggeligst ved at have i Orden, kort sagt, 
der maatte lægges Program for Husførelsen og 
praktisk maatte man være, ikke fare her og der 
uden Tanker for, hvad man jagede rundt efter. — 
Altsaa, nu skulde jeg begynde at bygge et Hjem. — 
Jeg rejste mig, gik ud og kaldte paa Karen, vores 
lille 17«aarige „Terne“, som straks efter viste sig i et 
nystrøget Dress, ny og smilende som alt det øvrige 
i Huset; det forekom mig, at alt var venlig stemt 
mod mig, som om det vilde hjælpe mig med mine 
første prøvende Skridt paa hjemlig Lykke. Karen 
ryddede af Bordet, og jeg bad hende vaske op og 
gøre Kartofler i Stand til Middag, hvorefter jeg selv 
gik ind for at rede Sengene i Soveværelset; det ris« 
lede igennem mig, da jeg glattede Dynerne og saa 
mit eget Navn som eneste Dekoration paa Puder og 
Dynebetræk; det var lidt af en Følelse som — 
„Konge for en Dag“. Solen skinnede ind gennem 
Vinduerne, og en let Brise gennem den aabne Altam 
dør fik de tynde Molsgardiner til at vifte; jeg saa 
endnu engang rundt paa Møblerne — det var lyse 
Birketræsmøbler —, jeg havde af en Veninde faaet 
et Velour fraisfarvet Sengetæppe, som jeg altid 
havde ønsket mig; dertil havde jeg syet en tilsva« 
rende Lampeskærm, og Væggene var limfarvede — 
let crem — det gav det hele et lyst og venligt Ud« 
seende. Med et lille Smil og selvtilfreds Nik gik jeg 
ind for at ordne Spisestuen, imens var Karen fær« 
dig med Arbejdet i Køkkenet — jeg bad hende vad« 
ske Gulv og gøre Servante i Stand. — Det var en 
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lidt tung Luft, der slog mig i Møde i Spisestuen, Var* 
men fra Centralvarmeapparatet i Forbindelse med 
Røgen fra min Mands Shagpibe, dette samt Støvet, 
der laa rundt paa Møbler, stemte Humøret lidt ned, 
efter at jeg havde forladt det lyse Soveværelse. Jeg 
aabnede hurtigt et Par Vinduer, fjernede Smulerne 
paa Gulvet ganske let med en Kost og tørrede Stø* 
vet af; jeg maatte dvæle lidt ved Skænken; der stod 
de gamle Kobbersager, jeg havde faaet af min Bedste* 
mor. Hvor underligt at gnide paa disse Ting. For 
hundrede — ja maaske to Hundrede Aar siden havde 
maaske en anden nygift lille Kone tørret det af og 
glædet sig over det; maaske var det noget af hendes 
kostbareste Ting, og her havde jeg næsten alt, hvad 
jeg kunde ønske mig.

Naa, Tiden havde jo gaaet sin Gang og fordret 
sine Fremskridt; dog at filosofere var en Flusmors 
Formiddag ikke til. Snart var Støvet fjernet, Karen 
havde gnedet hver Plet paa det bonede Gulv bort, 
der var friskt og dejligt. Stuen lignede ret et Fljørne 
af Chr. den 4. Spisesal; der var noget massivt over 
det store Egetræsbord med de tykke drejede Ben 
og Stolene med de tungt udskaarne Rygge og 
Benene, der lignede en overfed Moppes; men det 
var jo ogsaa Meningen med det. De hvide Vadmels 
Gardiner med brunrøde, runde Allegrekborter i Paa* 
lægsarbejde var en Ide udsprungen af min egen 
Hjerne — jo vist gav det Prikken over i’t. — Det gav 
et Sæt i mig, det gamle Bornholmerur slog et langt 
og tonende Slag; rent formanende dikkede det store 
Pendul frem og tilbage — Tiden gaar, Tiden gaar — 
det var halvti; Dagligstuen var endnu tilbage, og jeg 
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skulde paa Torvet at købe Fisk. Menuen stod paa 
Kærnemælkssuppe og kogt Torsk, det maatte være 
en let og nærende Kost etter al den tunge Bryllups* 
mad. Jeg skød de tunge brune Portierer til Side til 
Dagligstuen. Jeg maatte smile, da jeg gik hen for at 
lukke Laaget ned paa Klaveret, der stod Noderne 
opslaaet paa den svenske Folkevise: „Fjorten Aar 
tror jeg vist, at jeg var.“ Jeg havde sunget den om 
Aftenen for min Mand, mens han hvilede sig i en 
af de store Lænestole og lod veltilfredse Røgskyer 
stige til Vejrs. Bedst som jeg troede, han hensmeL 
tede i Rørelse over min Sang, udbryder han plud* 
selig: „Ved du — jeg synes, det er særdeles fornuf* 
tigt, at du har valgt Hestehaars Betræk.“ Jeg følte 
mig i et Øjeblik krænket og lige derefter smigret — 
fløj ham om Halsen og sagde: „I prosaiske Mænd“ 
og betroede ham derefter, at jeg vilde gøre alt saa 
fornuftigt, som mine Evner strakte til at være det.

Jeg følte mig saa sikker og saa tryg herinde; jeg 
snakkede med Karen, mens hun med Maskinen 
fejede Tæppet, om, hvor hyggeligt og rart vi alle 
vilde prøve at gøre det for hinanden. Karen rød* 
mede let, hun syntes maaske ikke, at hun havde 
Andel i vor huslige Lykke. Men lige meget, jeg vilde 
prøve, om jeg ikke kunde gøre hende lige saa inter* 
esseret i sit Arbejde, som jeg selv var, skønt det jo 
var mit Fljem. Men hun skulde mærke, at hun der 
kunde lære til selv at blive dygtiggjort, naar det blev 
hendes Tur at være „ung Frue“. De graa Velour 
Gardiner med de tilsvarende Portierer gav en egen 
blød Stemning over Stuen. Agersnaps Lyngbillede 
kom rigtig til sin Ret nu ved Dagslyset; min Mand 
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og jeg havde diskuteret, om det skulde hænge over 
Klaveret eller Sofaen; det blev anbragt over den 
sidste. Det var saa stort, at det næsten tog hele So* 
faens Længde, ganske pragtfuldt — en Gave fra 
„Venner“. Den store Chr. den 8. Sofa gjorde et lidt 
fornemt Indtryk, som dog forsonede sig med det 
hjemlige Præstegaardstæppe paa Gulvet. De grønne 
Planter gav hyggelige Kroge, de var ogsaa unge Liv, 
der skulde passes og plejes omhyggeligt. Blomster 
er som Børn, mister man Kærligheden til dem, van* 
trives de. Den store Bogreol, navnlig dens Indhold, 
var min Stolthed; det var Bøger, som min Mand og 
jeg havde skrabet sammen, og som nu stod der i 
flere og lange Rækker — ærlig talt, det var jo et helt 
lille Kongerige, jeg residerede over. Hvad var det? 
Slog Kokken ikke elleve, og min Mand kom til Mid* 
dag Kl. 1; ikke mere Tid til Betragtninger; jeg kom 
i Tøjet og fik min lille henrivende Husholdningskurv 
paa Armen, som en gammel Slægtning havde for* 
æret mig med de Ord: „Skam dig ikke ved at gaa 
med en Kurv, gør selv dine Indkøb og hold Regn* 
skab med dine Udgifter, køb ikke i Blinde, men 
tænk dig om, hvad der er nærende og styrkende, 
glem ikke: at man skal leve efter Evne.“

Jeg gik omkring paa Torvet, de Handlende smi* 
lede til mig, jeg nikkede igen; de kunde vist se, at 
jeg var glad. Jeg fandt en gammel rar Fiskemand 
med et lunt Smil i Øjnene, et Glimt, der kunde be* 
tyde lidt af hvert — naa, jeg vidste, hvordan en god 
Torsk skulde være. „Fler, lille Frue, er Torsk paa 
et og to Pund.“ „Nej Tak“, sagde jeg, „maa jeg faa 
en paa tre Pund og saa levende.“ Plan blev helt al* 
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vorlig, hun var nok ikke saa uerfaren endda, den 
lille Frue; og jeg vandrede hjem med et lidt bestemt 
Træk om Munden. Man skulde altsaa være paa Vagt 
og have lidt Ben i Næsen, hvis man ikke skulde lade 
sig narre lidt.

Jeg forklarede og viste Karen til rette, mens hun 
gjorde Fisken i Stand. Jeg saa paa Klokken, jeg 
havde lige en halv Time til Raadighed; jeg benyttede 
den til i korte Vendinger at skrive til min allerbedste 
Veninde — hvor dejligt det var at have sit eget 
Hjem.

Der var fem Minutter endnu, til min Mand kom 
hjem. Jeg rettede endnu engang paa Blomsterne, 
der stod paa Bordet; det var en lav Skaal, fyldt med 
alle Slags Markblomster, nogle, Karen havde pluk« 
ket i hendes lille Formiddagsfritime; hun vidste, det 
glædede mig. Jeg saa efter endnu en Gang, om vore 
Servietter var rigtige; vore Servietringe var ganske 
ens, mærkelig nok, vi havde faaet dem, mens vi 
endnu var Børn og ikke vidste om hinandens Eksi« 
stens; sikkert var det en Skæbnens Tilskikkelse. 
Det ringede paa Døren, jeg fløj ud, blev lidt skuffet 
over, at det ikke var min Mand, men Posten med et 
Brev fra min Mor. Hun skrev om, hvor hun længtes 
efter mig, og jeg, der ikke havde skænket hende en 
Tanke i al denne Lykkerus. Egoist, tænkte jeg om 
mig selv. I Eftermiddag skal du skrive til hende og 
meddele hende, hvor herligt det er at have sit eget 
Hjem — hun længtes efter mig, men under mig alt 
godt. Det ringede igen, og dengang var det min 
Mand. Der blev en Spørgen paa begge Sider om, 
hvordan vi hver især havde haft det, og snakkende 
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i Munden paa hinanden satte vi os til Bords, hvor 
det glædede mig at se med hvilken Appetit, han gik 
ombord i Maden og roste mig for min Dygtighed.
Vi nød en halv Times Hvile i Dagligstuen; jeg listede 
mig paa Taaspidserne ud i Køkkenet og lavede en 
Kop god Kaffe, som vi nød i Fællesskab. Det var 
Toppen paa det hele, sagde han, og i en Fart var 
han ude af Døren til Pligt og Arbejde.

I Køkkenet lagde Karen sidste Haand paa Vær« 
ket. Det hvidskurede Gulv med samtlige hvidsku« 
rede Borde dannede stærk Kontrast til de rødmalede 
Døre og Vinduer med de sortrudede Gardiner — 
hver Ting var paa Plads, og det skinnede af Proper« 
hed, ja, hun kunde sine Ting Karen; hun vidste 
ogsaa, at Køkkenet ikke let fik for meget Renlighed, 
der hvor alt skulde fabrikeres, vi skulde putte i Mun« 
den.

Saa blev det Aften den næste Dag. Vi havde spist 
vor Aftensmad, og sammen sad min Mand og jeg 
og hyggede os i Dagligstuen. Han læste højt for 
mig, mens jeg var travlt beskæftiget med et Haand« 
arbejde. Pludselig holdt han inde, saa paa mig med 
en vis Skælm i Øjet og sagde: „Ved du, hvad jeg 
tror? Skal vi holde vort Fremtidsliv i et Lysskær, 
saa maa vi ikke forlange for meget af hinanden — 
men prøve hver især at sætte os ind i hinandens 
Tankegang og Interesse.“ Jeg rakte ham Haanden 
ganske stille og svarede med et Smil: „Jeg skal ikke 
plage dig med Hovedrengøring og Storvask.“

En Elev.
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NYTAAR 1931!

Et glædeligt Nytaar vil jeg gerne her i Aarsskrif* 
tet ønske alle kendte og ukendte „Borreelever“.

Nytaar er Regnskabets Time; naar det gamle Aar er 
ved at ebbe ud, tror jeg ikke, der er mange, der kan 
lade være med at se tilbage paa det Aar, ja maaske 
de Aar, der svandt, og sige Tak for alt det gode og 
smukke, de oplevede; har vi et Arbejde, vi er glade 
for og tilfredse med, er det den højeste Lykke, vi 
kan opnaa, ligegyldig hvilken Stilling vi indtager i 
Samfundet, og det er da nok værd at sige Tak. Men 
uvilkaarligt maa vor Tanke derved falde paa de 
mange Stakler, der intet Arbejde har, som kan ud* 
fylde deres Tid; den Nød kan vi afhjælpe blot ved 
for vore erhvervede Penge at købe dansk Arbejde. 
Vi Danske er tilbøjelige til at anse alt, hvad der er 
udenlandsk, for smukt, fint og attraaværdigt, men 
det er kun, fordi vi ikke kender vort eget; vilde vi 
sammenligne det fremmede med det danske, kom vi 
sikkert til det Resultat, at vi var bedst tjent med at 
købe vort eget, og hvis alle vi huslige Kvinder vilde 
forlange danske Varer baade for de Penge, vi ad* 
ministrerer, og for vore egne, vilde der ikke være 
mange Danske, som ved Nytaarstid ikke havde et 
Arbejde at sige Tak for; saa vilde der komme „Lys 
over Landet, og det er det, vi vil“.

Med venlig Hilsen til alle,
Deres

Betty Nielsen,
Rasmus Rasksvej 92, København, Valby.



Alle Børnene og jeg vil ogsaa gerne her gennem 
Aarsskriftet sende en venlig Hilsen med Tak for god 
og kærlig Pleje til alle gamle Elever, som har været 
her paa Skolen i den Tid, vi har været knyttet hertil.

Kirstine Bundsgaard.

Idet Årsskriftet udgår — lidt senere end ellers ■— 
udtaler jeg igen Håbet om, at det må være en kærs 
kommen Gæst og vække mange lyse og glade 
Minder.

Venlig Hilsen til alle, ad hvis Dør det går ind.
Th. Thomsen.
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ELEVER PAA BORREHUS
Vinteren 1928—29.

Alstrøm, Margit, Faaborg.
Bech, Kirsten, Brøns.
Christiansen, Elfrida, København.
Christoffersen, Margrethe, Haas 

strup.
Fasting, Dora, Kolding.
Gissemann, Kirstine, Skads.
Hansen, Ingeborg, Nr. Bjært.

— Inger, København.
— Kirstine, Roust.

Jacobsen, Thora, Knarreby.
Jepsen, Dagny, Esbjerg.
Laursen, Mary, Skads.
Lind Jørgensen, Ella, Kolding.
Ludvigsen, Rigmor, Kolding.
Marcus, Ursula, Kolding.
Mølkjær, Asta, Brakker. 
Nicolaisen, Anna, Haderslev. 
Petersen, Signe, Vittarp.

— Olga, Esbjerg.
Rasmussen Bruhn, Anna, Kolding.
Søgaard, Ingrid, Grejs.
Sørensen, Alma ,Skads.
Vang Lauridsen, Anna Marie, 

Kolding.

Sommeren 1929.
Andresen, Christiane, Yding.
Bang, Asta, Fladsund.
Bech, Lydia, Seest.

— Solvejg, Seest.
Buch, Thora, Jordrup.
Christensen, Dagny, Alminde.
Enevoldsen, Estrid, Marienborg.
Eriksen, Erna, Odense.
Fiebig, Julie, Aabenraa.
Flarup, Karen Esther, Kvorning.
Frandsen, Bodil, Vejen.
Frederiksen, Mary, Sønderborg.
Hansen, Ellen, Romø.

— Karen, Brøns.
— Magna, Jelling.
— Mimmi, Sønderborg.

Henningsen, Caja, Ribe.

Holm, Ingeborg, Kolding. 
Houmann, Lilli, Bandholm. 
Høy, Dagny, Herning.
Jepsen, Anna, Lustrup. 
Johansen, Kamma, Nyborg. 
Josephsen, Dagny, Skibet. 
Kastberg, Marie, Lemvig. 
Kaul, Asta, Billund.
Knudsen, Anne, Otterup.

— Karen, Knudsbøl.
Larsen, Ellen, Kolding. 
Lassen, Lilly, Kærbøl. 
Lindberg, Louise, Brabæk. 
Madsen, Christine, Varnæs.

—- Mertha, Nørre Starup. 
Mikél Jensen, Ellen, Jelling. 
Møller, Cecilie, Romø.

—• Marie, Røde Kro. 
Nielsen, Inger, Kolding. 
Pedersen, Signe, Kolding. 
Skøtt, Mary, Vejen.
Skøtt, Mortensen, Sofie, Askov. 
Thygesen, Karen, Egtved.
Westergaard, Johanne, Braaskov. 
Ostergaard, Estrid, Hammershøj.

Vinteren 1929—30.
Carstensen, Jane, Møgeltønder. 
Christensen, Aase Astrid, Bække.

—• Johanne, Flover. 
Ebsen, Emma, Houslund. 
Færch, Karen, Kolding. 
Hansen, Ingeborg, Aabenraa.

— Karen, Kolding.
Hegaard Sørensen, Mary, Struer. 
Holm, Dagny, Hovslund.
Jensen, Dorthea, Bække.

— Laura, Bølling.
— Lis, Vejle.

Jepsen, Else, Silkeborg.
Jepsen, Helene, Bramminge. 
Jørgensen, Johanne, Sdr. Vissing. 
Kramer, Marie, Taps.
Krogh, Othilie, Skanderborg. 
Lund, Karen Margr., Langeland. 
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Mainz, Alice, Skanderborg. 
Mathiesen, Marie, Kliplev. 
Moberg, Karen, Hejnsvig. 
Nielsen, Elly, Brørup.

— Poula, Vejle. 
Nimb, Inger, Kolding. 
Nørgaard, Elna, Esbjerg. 
Olsen, Tove, Vamdrup. 
Petersen, Anna, Aabenraa. 
Stærmose, Minna, Aalborg. 
Sørensen, Oda, Bække. 
Traulsen, Anna Marie, Tønder.

Sommeren 1930.
Andersen, Anna, Kolding.

— Birtha, Hadsund.
—- Elna, Gejsing.
— Esther, Langesøe.
—■ Johanne Sofie, Frørup. 

Abild, Marie, Hellevad. 
Bech, Ida, Rødding.
Berthelsen, Asta, Kolt. 
Blaabjerg, Inger, Ørsted. 
Blom, Anna Margrethe, Kolding. 
Christiansen, Ingrid, Skjold. 
Christoffersen, Gerda, Esbjerg. 
Clausen, Lovise, Brørup. 
Goos, Erna, Jels.
Hansen, Gertrud, Kolding. 
Hansen, Hilda Søe. Vejle.

Jacobsen, Else, Knarreborg. 
Jensen, Jenny, Gamst.
Jepsen, Else, Silkeborg. 
Jessen, Esther, Tjæreby. 
Jørgensen, Ellen, Christiansfeldt. 
Jørgensen. Frida, Sønderborg.

— Ingrid, Jennum.
Lorentsen, Marie, Byllerup. 
Mortensen, Andrea, Horsens. 
Nielsen, Marie, Abild.
Nygaard, Jensine, Vester Bøsting. 
Nørgård. Helga, Esbjerg.
Overbech, Petra, Jels.
Petersen, Anni, Broager.

— Kathe, Hejsager.
— Marie, Sønderborg.
— Sigrid, Øbening.

Philipsen, Ida, Varnæs. 
Rasmussen, Else, Holbæk. 
Rossen, Kathrine, Skodborg. 
Sams, Egedie, Mors.
Schmeltzer, Gerda, Esbjerg. 
Schmidt, Erika, Christiansfeldt.

— Ingrid, Sdr. Stenderup. 
Schæffer, Else. Kolding. 
Stæchmann, Dagny, Kolding. 
Svendsen, Lilly, Horsens. 
Sørensen, Johanne, Esbjerg.

— Marie, Kolt.
Thomsen, Elna, Viuf.

Medlemmer af Elevforeningen, som har skiftet Adresse, 
bedes endelig meddele dette til Skolen, for at Aarsskriftet 
ikke skal komme tilbage med Postvæsenets Paategning: 
„Adressaten ubekendtI“ l saa Fald er det jo umuligt at 

finde Bestemmelsesstedet.



Paa „Borrehus“ afholdes
Kursus fra 3. Maj til Oktober.
Kursus fra 3. November til April.
Som Regel kan enkelte Elever- optages paa Skolen fra Ja« 

nuar til April.
I April og Oktober Maaned optages Elever til Kursus i 

Barnepleje alene.

Den teoretiske Undervisning omfatter:
Næringsmiddellære, Sundhedslære, Syge« og Barnepleje, 
Husholdningsregnskab, Kostberegning, Budgetlægning, 

Havebrug, Samfundslære og Litteraturhistorie.

Den praktiske Undervisning omfatter:
Daglig og finere Madlavning, Sygemad, Bagning, Syltning, 
Henkogning, Slagtning, Stuepigegerning, Borddækning, 
Vask, aim. Strygning, Manchetstrygning, Kjolesyning, Lin« 
nedsyning og finere Haandarbejder samt Barnepleje paa 

Skolens Børnehjem.

Ved Undervisningen medvirker:
Læge H. Daugaard, Fru Harriet Daugaard, Gartner A. S. •. 
Pedersen, Lærer Th. Thomsen, Barneplejerske Frk. Kir« 
Stine Bundsgaard samt Lærerinderne Frk. Kirstine Bredahl.
Frk. Gerda Fiil, Frk. Betty Nielsen og Frk. Kirsten Simonsen.

. Statsunderstøttelse kan søges. Skoleplan sendes.

Kirsten Simonsen.




