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ALTERTAVLEN
en, der rejser i Syden, vil finde mange Kirker,
hvis Vægge saa at sige ganske er dækket af
Malerier. Billeder fra den hellige Historie, der ofte
taler stærkere end Ord. En dejlig Billedbog, der for«
tæller om Guds Tanker med Menneskene. •—
Helt ualmindeligt er det heller ikke, at Altertavlen
i sin Form netop er tænkt som en Bog. Tre Fløje,
der kan lukkes sammen. Saaledes tegner en Alters
tavle i en italiensk Kirke tre Billeder, der forestiller:
Edens Have, Julenatten og Paradiset. •
Det første Billede: Edens Flave. — Den lykkelige
Tilstand med to gode Mennesker, der ikke kendte
til Synd, der kunde tale med Gud, som Ven med
Ven, og hvile i Skyggen af Livets Træ.
Saa kom det onde til dem. Men nu tier Alterbogen.
De Blade af Historien er udeladt. Alt det om Angsten,
om Synd og Død. Ogsaa alt det, som Gud gjorde;
hvorledes han gik bagefter Menneskene, om han
dog kunde raabe dem op. Indtil det store skete, at
Gud sendte sin Søn til Verden. Det Blad, der fors
tæller om den hellige Nat, har Alterbogen. Om Hyr
*
derne paa Marken, Stjernen over Betlehem og Barnet
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*) Tale af Pastor Jørgensen, Nørre Bjært, ved Julefesten
i Aar paa Borrehus.
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i Krybben. Den gamle Historie, der har Magt over
hvert Sind, der er af Sandhed. Det Budskab, der
faar Barneøjne til at funkle og tager om Menneskers
Hjerte, saa det fører dem derop, hvor de skal.
— — Er det ikke smukt at tænke paa, at naar Gud
vil tale dybest ned i Menneskers Sind, taler han gem
nem et Barn.-----Men om alt det forfærdelige, der ventede Jesus*
barnet, tier Alterbogen. Kun Bjælkerne i Loftet
kaster Skyggen af et Kors hen over Barnets Krybbe
for at antyde, hvad der vilde komme. Alt det, vi
véd saa godt. Om Vandringen til Golgata. Om
Døden paa Korset, spottet som Jesus blev det af den
Menneskehed, han vilde frelse. Om den tunge Vej,
han maatte gaa tilbage til sin Faders Hjem. —
Saa blader vi videre i Bogen. Nu følger det sidste
Billede: Paradiset, der fortæller, at Kerubens Sværd
er veget. Dørene er lukket op, de frelste gaar ind
til Gud. —

Igennem tre Billeder fortælles Menneskehedens
Historie. Dens hvorfra og hvorhen. Begyndelse og
Maal. Men begge Dele er saa at sige udtrykt i det
midterste, der forkynder Julens Budskab, og naar
vi nu holder Jul, vil vi standse ved det.
Vi kender alle den Magt, som Julen har over vort
Sind. Dens Stemning griber os. Dens Evangelium
fortæller os om Guds store Tanke med os. Den
bringer os den Hilsen fra Gud: Jeg tror endnu paa
dig! Men vi véd ogsaa, at det hvisker inde i mange
Sind: er det Sandhed, det med Julen! Er det ikke
blot en skøn Drøm, som Mennesker luller sig i en
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kort Tid, for saa at vækkes af Hverdagens graa Vir=
kelighed!-----Nej, Julen er ikke Drøm og Uvirkelighed. Det
gælder om dens Højtid, at „Festen er Sandheden om
Maalet. Hverdagen er Sandheden om Vejen.“ Den
Vej, jeg maa vandre for at naa Maalet. Hverdagen
er ikke hele Virkeligheden, Sandheden, ej heller
Festen er det, men hver udtrykker sin Side deraf.

Naar vi nu tænker paa vor egen Livsbog, begynder
den da ikke paa samme Maade som Alterbilledet? —
Et Barn, hvis Øjne tindrer i Julekærternes Skin, et
Menneskebarn, der trygt hviler sig ud i „Livstræets“
Skygge.
Men, ak!, vi véd, det onde fik ogsaa Magt over
Barnet i vort Sind. Der faldt Skygger paa vore Veje.
Møjsommeligt maatte vi vandre Omvejen over GoL
gata’s Høj til Betlehems Krybbe. Og nu er vi som
Børn, der sidder og aander paa den frosne Rude for
at se ud i Haven, Paradiset. Stundom bliver vore
Tanker tunge; vi tænker: mon det er sandt, det med
Gud? Mon vi naar Maalet, vi længes imod, Paras
diset? — Da kommer paa ny Julen til os og siger:
Gud tror endnu paa dig! Mit Budskab er Virkeligs
hed, Sandhed — Sandheden om Maalet.
Og vi beder Gud om Kræfter til at vandre saa*
ledes, at Hverdagen maatte blive Sandheden om
Vejen, den Vej, vi skal vandre for at naa vort Maal.
En kendt Mand har engang sagt om Mennesker,
at de er som Bøger. Nogle er interessante, og andre
er ikke værd at læse.
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Jeg vil ønske for de unge her, at deres Livs Bog
maa faa mange smukke Kapitler; men at det Kapitel
maa blive det skønneste, det, der handler om deres
Forhold til Gud. — Gud hjælpe os til, at naar han
hilser os med dette: Jeg tror endnu paa dig, da at
svare tilbage:
Lad Verden mig alting betage,
Lad Tornene rive og nage.
Lad Hjertet kun daane og briste,
Min Rose jeg aldrig vil miste.

Søren Jørgensen.

Kære gamle Elever!

tter er Aarets Hjul drejet 2 Gange rundt, siden
Aarsskriftet sidst bragte Bud her fra. Naar
man ved saadan en Lejlighed standser lidt, kommer
myldrende mange Minder om alt det oplevede. Selv
om Hjulet gaar hurtigt, sker der alligevel meget i to
Aar, og disse Aar har da ogsaa bragt en hel Del
Forandringer og Forbedringer til Skolen, som jeg vil
prøve paa at fortælle lidt om.
Skolen har i de to Aar været godt besøgt af gode
Elever. Det er jo det allervigtigste og ikke let at
være taknemlig nok for. Ellers ligner de forskellige
Kursus jo meget hinanden. I hvert Hold er der taget
fat paa Arbejdet med Alvor, Lyst og frejdigt Mod,
enten det har været Timerne i Skolestuen eller Ar?
bejdet i Køkken og Kælder. I Fritiden søger vi at
have det saa rart sammen som muligt. Om Vinteren
hygger vi os inden Døre med god Musik, Leg, Sang

A
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og Læsning. Saa har vi haft vore smaa Fester, hvor
vi søger at more os paa en god og billig Maade.
Ogsaa de større Udflugter er tildels de samme hvert
Aar. Ingen Elever maa rejse herfra uden at have set
Skamlingsbanke og Koldinghus. Om Sommeren maa
endvidere Bramdrup Skov og Kolding Fjord med
alle dens skønne Udflugtssteder beses. Sidste Vinter
havde vi en Køretur til Fredericia og derfra til Snog«
høj Gymnastikhøjskole, hvor vi nød stor Gæstfri»
hed og saa god og morsom Gymnastik baade af
Skolens Elever og et Børnehold. Det blev en Dag,
som jeg tror, ingen af os glemmer. Sidste Sommer
havde Skolen for første Gang Udflugt til Treide og
Hvidbjerg. Vi var saa heldige at faa Turen bestemt
til én af de faa Søndage, da Vejret var godt. I to
store Rutebiler startede vi om Morgenen, nød den
smukke Natur og Solskinnet, dasede i Sandet ved
Treide Sande og havde en dejlig Dag.
Elevmøderne, som er Skolens største Festdage, er
ogsaa forløbet vel. Ogsaa der er Programmet hvert
Aar det samme. Sejlturene til Christiansminde er
foretaget i Solskin, og Foredrag har der været af»
boldt af Provstinde Tønnesen, Ribe, og Forstander
Kirk, Skanderup. Ved Eftermiddagsmøderne paa
Skolen har Pastor Eskesen fra Skanderup og Pastor
Ehrenreich fra Gesten ført Ordet. FriluftsforestiL
lingerne har heller ikke manglet, ja jeg tror endog,
at de har været særlig vellykkede. Den første Som»
mer blev opført to Smaastykker, det ene, „Prinses»
sen og Svinedrengen“, hvorfra omstaaende Billede
er taget, var meget smukt udstyret. Sidste Som»
mer spilledes „Paa Kastelsvolden“ og „Simon i
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Celle“; begge Stykker virkede stærkt ved den mor?
somme Maade, de blev spillede paa.
Ved Slutningen af hvert Kursus har vi haft Ud*
stilling af Elevarbejder. Sidste Efteraar var Udstik
lingen særlig omfattende og var da ogsaa besøgt af
ikke faa Mennesker.

Fra Opførelsen af »Prinsessen og Svinedrengen«.

Ved en stor Udstilling, som Kolding*Afdelingen af
„Dansk Arbejde“ havde arrangeret 8 Dage i Septem*
ber Maaned sidste Aar, havde Skolen paa Opfor*
dring et arbejdende Køkken der. En Lærerinde og
4 å 5 Elever arbejdede hver Eftermiddag et Par
Timer, undertiden ogsaa om Aftenen, lavede Smaa*
retter, bagte Kager, henkogte Frugter o. s. v. De be*
søgende paa Udstillingen var meget interesserede i
Køkkenet, saa vi havde megen Fornøjelse af Arbej*
det. Naar Maden var færdig, blev det tilberedte
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solgt i smaa Portioner, og der var altid rivende AL
sætning.
Foruden Skolens faste Kursus blev sidste Vinter
afholdt et Aftenskolekursus med Undervisning en
Aften om Ugen i fire Timer. Kursuset var besøgt af
40 unge Piger fra Kolding, som var delt i to Hold. I
Vinter afholdes et lignende Kursus, hvor Frk. Bre*
dahl ogsaa underviser 40 Elever.
Dermed har jeg redegjort lidt for Skolens Arbejde
i de forløbne Aar; jeg kommer saa til Forandrim
gerne, der er foretaget. Den første Forbedring er, at
her er bleven indlagt Centralvarme over hele Huset.
Det er dejligt at have det lunt og tørt alle Vegne,
altid at have varmt Vand i Badeværelset og varmt
Vand over Køkkenvaskene, det gør Opvasken bes
tydeligt lettere.
I det sidste Aarsskrift fortalte jeg, at en Del af
den Grund, hvorpaa Møllen i sin Tid stod, var købt
ind til „Borrehus“. Da det hen paa Vinteren 1928
tegnede helt godt med Indmeldelse af Elever til
Sommerskolen, besluttede jeg at lade bygge en Tik
bygning til Skolen, saa her kunde blive Plads til et
Køkken og en Skolestue, som jeg synes i mange Aar
har været savnet her. Jeg fik gjort Aftale med de
samme Haandværksmestre, som i sin Tid havde bygs
get Køkkenbygningen, Murermester A. Andersen
og Tømrermester Oluf Rasmussen fra Kolding. Den
17. Marts blev der begyndt at grave Grund ud, og
den 23. Marts nedlagde vi Grundstenen til den nye
Bygning. Lærer Thomsen havde i den Anledning
affattet et højtideligt Dokument med forskellige Op=
lysninger om, hvem der regerede Land og Rige, og

Fra Sy timerne.
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hvem der regerede paa „Borrehus“ m. m. Dokument
tet blev underskrevet af alle tilstedeværende Lærere
og Elever og indmuret i Bygningen med mange gode
Ønsker for Skolens Fremtid. Bagefter drak vi Kaffe
og havde det lidt festligt i det store Køkken sam«
men med Haandværkerne. Eleverne havde forfattet
en Sang, og alt gik udmærket, saa godt, at Eleverne,
da vi var færdige, sagde: „Bare vi dog ogsaa kunde
faa Rejsegilde, inden vi skal rejse fra Skolen“. Det
Ønske fra de mange unge Piger kunde Haandværs
kerne ikke staa for; de satte stor Fart paa Arbejdet,
og den 30. Marts, den sidste Dag, Vintereleverne
var paa Skolen, hejstes Kransen og Flaget paa den
nye Bygning. Vi var alle oppe paa Stilladset og
raabe Flurra. Murermester Andersen holdt en smuk
Tale for Skolen, og jeg takkede Haandværkerne
for deres gode Arbejde. Ved de festligdækkede
Kaffeborde bagefter talte Fru Clay Pedersen, som
var kommen til Stede, kønt og forstaaende for de
unge Piger og Arbejdet her. En Glæde var det
ogsaa, at en af de arbejdende Svende holdt en god
og anerkendende Tale for Skolen og det Arbejde,
som udførtes paa den. Efter denne Festlighed fulgte
en meget travl April Maaned. Men det var en Fors
nøj else at se og en Glæde at føle, at hver Haands
værker var interesseret i Arbejdet og gjorde sit
bedste for, at Bygningen kunde blive saa meget
færdig, at Skolestuen og Køkkenet kunde tages i
Brug til Sommerskolens Begyndelse.
Den 3. Maj kom, og det blev vel nok den travleste
af alle travle Dage her. Kl. 5 om Eftermiddagen ars
bejdede endnu ca. 20 Mand i de nye Lokaler, men

Den nye Spise- og Skolestue.
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KL 8 var alt ryddeligt, Stuerne varme og hyggelige,
og vi holdt da en lille Indvielsesfestlighed.
Denne Dag blev en stor Mærkedag for mig. Den
nye Skolestue, som jeg i mange Aar havde ønsket
mig, kunde tages i Brug; jeg kunde byde en stor
Flok kønne unge Piger velkommen, og endelig kunde
jeg fejre min 50 Aars Fødselsdag. Jeg modtog i den
Anledning saa mange Beviser paa Elevers og gode
Venners kærlige Sindelag mod mig, at det var helt
overvældende. Men dejligt var det, og jeg vil gerne
ogsaa her bringe min bedste Tak derfor.
Da vi alle var bleven bænkede i de nye Lokaler,
som ved Hjælp af en stor Skydedør kan forvandles
til en lille Sal, bød jeg efter fattig Evne alle velkoms
men og udtalte en Tak for den dejlige Gerning, jeg
gennem 20 Aar har faaet Lov at staa i paa dette
Sted, og en Tak til de gode og trofaste Medhjælpere,
som gennem Aarene har været knyttet til Skolen,
hvorpaa Pastor Koster fra Harte talte om den
største af alle Kvindeskikkelser, Jomfru Marie, og
udtalte ogsaa gode Ønsker for Fremtidsgerningen i
den nye Bygning. Vi fik saa dækket Chokolades
borde, og her blev af Skolens Lærere talt gode Ord
for Skolens Fremtid. Vi sang flere Sange. Frk. Ruds
bech bragte Skolen en Tak fra Elevforeningen. Med
en Aftensang sluttede Dagen, og næste Morgen bes
gyndte Sommerhalvaarets Arbejde. Da Bygningen i
Midten af Juni Maaned var helt færdig, inviterede vi
de forskellige Haandværksmestre og Skolens Lærere
med deres Fruer ud at se den. Vi spiste til Aften i
den nye Skolestue. Ved den Lejlighed havde vi ogsaa
den Glæde at have Husholdningsskolernes Tilsynss

Fra Teoritimerne.
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førende, Fru Karen Hessel, som Gæst. Der blev ved
Bordet holdt mange Taler, sagt gode Ord til Ung«
dommen og udtalt mange gode Ønsker för Skolen.
Det blev ogsaa en af Skolens Mærkedage, som i
hvert Fald vi paa Skolen, og jeg tror ogsaa Gæsterne,
fandt Glæde ved.
Omkring 1. Juli holdt saa de Elever, som i de to
første Maaneder havde haft Soveværelser i Stuerne
paa „Granly“, Flyttedag over i de nye Elevværelser.
Disse er kønne, lyse 1 og 2 Mands Værelser med
faste Skabe, Hylder, Borde m. m.
Efter Sommerferien kom Turen til „Granly“, hvor
der blev indlagt Centralvarme og malet lidt, og Stue«
lejligheden er nu indrettet til Børneværelser, som
Billederne i Fru Daugaards Artikel viser. Fra No«
vember 1928 er knyttet et lille Børnehjem til Skolen,
og praktisk Undervisning i Børns Pleje og Ernæring
taget ind som et Led i Skolens Undervisning.
I Udlandet har denne Undervisning været knyttet
til Husholdningsskolerne i mange Aar. Paa et Par af
de ældste Husholdningsskoler her i Landet, Sorø og
Silkeborg, er Gerningen taget op, og et Dagpleje«
hjem er knyttet til disse Skoler. Til Husassistenter«
nes Fagskole i København er bleven knyttet et
Spædebørnshjem, og „Borrehus“ er nu fulgt efter.
Det er mit Haab og Ønske, at denne nye
Gerning, som er taget op her, maa lykkes. Der er
ingen Tvivl om, at Kendskab til Barnepleje er af
største Betydning. At give den kommende Slægt i
de første spæde Leveaar de sundeste og bedste
Kaar at vokse under er den største af alle Opgaver,
som de Kvinder faar, der bliver Mødre, og at være

Fra Arbejdet i det nye Køkken.
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uddannet ogsaa til den Gerning maa være paa sin
Plads. Ligesom unge Piger, der har noget Kendskab
til Barneplejen, kan være Husmoderen til større
Hjælp, naar de kommer i Hjem, hvor der er Børn.
Børnehjemmet beholder Børnene, til de er to
Aar gamle. Det ledes af en meget dygtig ud«
dannet Barneplejerske, Frk. Maren Nissen, som har
en fast Barneplejeelev, for Tiden en ung Pige,
der fuldstændig gaar op i sit Arbejde. Af Skolens
Elever er saa et Nr. fra hver Familie en Uge ad
Gangen paa Børneafdelingen, dog faar de Tid til at
følge alle Teoritimerne og Forevisningerne paa Sko«
len, og er der Elever, som ingen Interesse har for
Børn, kan de fritages for denne Undervisning. De
unge Piger lærer da at bade Børnene, sørge for Hu«
dens Pleje og klæde dem praktisk paa. Lave Flaske
til de helt smaa med forskellige Mælkeblandinger,
som passer til Alderen, koge Mad til de lidt større
Børn, made disse, m. m. Det er et meget interessant
Arbejde. Børnene selv vil jeg saa gerne præsentere
her. Først har vi Inga, en lys, køn og dygtig Pige
paa 11 Maaneder, der i disse Dage gør sig store An«
strengeiser for at tage de første Skridt paa egen
Haand. Saa kommer en mørk lille Skønhed med
Kælenavnet Tutten, ogsaa snart 11 Maaneder. Der«
efter kommer Svend, 5 Md., han bliver kønnere for
hver Dag, der gaar, og som eneste Dreng bliver han
naturligvis meget beundret. Endelig har vi en sød
lille Inge paa 2 Maaneder. Det er foreløbig hele
Flokken, men jeg haaber inden saa længe at faa
Hjemmet udvidet. Børnene er raske og trives godt,
og det er mig en daglig Glæde at besøge dem. Og
2
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den Tid, der er gaaet, siden Hjemmet begyndte, har
givet mig forøget Tro paa Betydningen af denne
Undervisning. I April og Oktober Maaned optages
Elever udelukkende til Barneplejen.
Saa endnu kun dette at fortælle, at jeg har haft
den Glæde at modtage Indmeldelse til det kom;
mende Sommerkursus af Skolens første Barnebarn.
Det bliver morsomt at faa en Elevs Datter. Det
fortæller om en Tillid og Trofasthed mod Skolen,
som det er rart at opleve; men det fortæller ogsaa,
at Tiden gaar, og at den Arbejdsdag, der er tilbage,
selv naar den bliver allerlængst, kun er kort. Det
maner til Alvor, og jeg vil gerne slutte denne lille
Beretning med det lille Vers, som vi sluttede Afs
tenen med den 3. Maj, da den nye Skolestue blev
indviet, og som jeg synes har Bud til os alle:
Klokken slaar,
Tiden gaar,
Evigheden os forestaar.
Lad os da bruge den kostbare Tid,
tjene Vorherre med al vor Flid,
saa skal vi nok komme hjem.

Venlig Hilsen til alle tidligere Elever og Venner
af Skolen.
Kirsten Simonsen.
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MIT HJEMS FESTDAGE
en første Dag i Aaret, som altid vil blive staa*
ende i min Erindring, er Mors Fødselsdag,
Længe i Forvejen sparedes der sammen af hver især
for at kunne købe de Smaating,- vi nu tænkte kunde
glæde Mor. Fra Jul var der gemt Dejg til brune
Kager, og stor var vor Undring over denne mærkes
lige Dejg, der kunde holde sig over en Maaned. Kom
saa endelig Dagen, fejrede vi den nok i lige saa fuldt
Maal som Mor. Henrykt betragtede vi de smukke
Blomster og nød den svage Duft af kogt Chokolade
og friskbagte Boller, som efterhaanden trængte ind
i Stuerne. Var saa alle Gæster gaaet, og vi laa stille
i vore Senge, mens vi gennemgik Aftenen, saa sov vi
snart ind med den Overbevisning, at vor egen Fød*
selsdag nok ikke kunde have været bedre.
Lige efter meldte Fastelavn sig med Ris og Boller,
og stor var Jubelen, naar vi paa bare Ben og i lange
Natkjoler piskede løs af Livsens Kræfter, indtil Far
og Mor tilsidst lovede at give de ønskede Boller.
Den næste store Fløjtid var Paaske, der samtidig
var som en Indvielse af Foraaret. Gule Paaskelillier
fyldte Stuerne med deres Duft og Farve, og lyse*
grønt Birkeløv foldede sig ud i Vinduernes lune
Solskin. Paa Aftensbordet prangede de farvede
Paaskeæg, og i vore egne Gemmer laa det fine
Chokoladeæg med den lille gule Kylling. Størst var
dog Højtiden i Kirken, — hvor var her stille og knu*
gende tungt Langfredag Morgen. Alle Lys lige fra
de høje hvide Vokskærter til Lysestager og Lysekro*
ner var sløret med det tætte sorte Flor. — Men til

D
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Gengæld, hvilken straalende Fryd, naar Paaske«
morgen de gule Paaskelillier nikkede til os fra Al«
teret. Det var, som bredte deres Solskin sig ud til
Kirkens fjerneste Kroge. Forstod vi ikke andet af
Paaskens Under, saa maatte dog Forskellen mellem
disse 2 Dage prente sig i vore Barnehjerter.
Samtidig med denne Højtid faldt eller falder gerne
Fars Fødselsdag. Den var et større Problem. For
paa vort Spørgsmaal om Ønsker svarede Far altid
med et Smil: „Aah, 7 artige Børn“, og som sædvanlig
svarede vi lidt utaalmodige: „Ja — men, Far, saa
faar du 14!“ — Saa maatte vi spekulere videre, indtil
vi endte med at købe de traditionelle Cigarer eller
Tobak.
Saa gik Tiden, og Pinsen stod for Døren. Det var
vi nu forberedt paa fra Dagene forud. Alt skinnede
af Renhed og Hygge, ogsaa Flaven havde faaet sin
Omgang. Det lysebrune Grus lyste om Kap med de
hvide duftende Pinselillier og den lysegrønne Plæne,
og over det hele dryssede Frugttræerne deres hvide
Blomstersne. Tillod Vejret det, drak vi Morgen«
kaffen her i al denne Duft og Skønhed, skjult for
nysgerrige Blikke bag den store Tjørnehæk; thi
udenfor valfartede Københavnerne til Vogns og pr.
Cykle ud mod de grønne Skove.
Nu var det endelig Sommer, og her maa jeg nævne
Aarets Familieskovtur. For det var en Fest. Mad«
kurven, Kjolerne, Vejrudsigterne m. m., alt blev
drøftet dagevis forud. Oprandt saa endelig Dagen,
kan det nok være, vi kunde komme op. At Huset
omtrent stod paa den anden Ende, forhøjede kun
vor Stemning, mens Mors efterhaanden tog en anden
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Retning. Sad vi endelig i Toget, var dog alle Gen«
vordigheder glemt, og Spændingen steg, jo nærmere
vi kom Maalet, Charabancen, der holdt ved Ind«
gangen til den grønne Skov, og saa gik det under
Sang og Jubel ind under de gamle Bøge med Eremi«
tagesletten som Maal. At en vidunderlig Dag til«
bragtes her paa den grønne Slette er nok overflødigt
at bemærke.
Men nu var Festdagene ogsaa forbi foreløbig.
Hele Eftersomren og det lange Efteraar stod for Tur.
Men naar Dagene blev kortere og kortere, og Solen
tilsidst truede med helt at forsvinde, saa vidste vi, at
nu kom Jul. En af de sidste Søndage klippedes der
Juletræspynt, Kurve og Nisser, Engle og Roser,
Fiskenæt med mere hobede sig op i skøn Forening,
mens Gulvet flød, og vi selv saa ud af Klister og Vat.
— Saa var det Julebagningen. Hver blev bevæbnet
med en Kniv, et Spækkebræt og et stort Forklæde,
og saa rullede Mor de lange Stænger, som vi efter«
haanden forvandlede til de dejlige Pebernødder. Til
Slut lignede vi rigtignok selv Kagemænd, saa melede
vi var, men ogsaa herfor vidste Mor jo Raad. — Saa
kom Juleaftensdag, og naar Far var kommet hjem
og klædt om til Kirke, saa vidste vi, at nu var det
Jul, og naar Træet senere stod tændt, saa spejlede
de klare Julelys sig i straalende, blanke Barneøjne,
og af et helt og fuldt Hjerte kunde vi synge: „Glade
Jul, dejlige Jul“.
Over den sidste Aften i det gamle Aar var der al«
tid en egen højtidelig Stemning. Men først morede
vi os kongeligt over Stjernekastere og Blaalys og
Skruptudser, naar det da ikke gik ud over os selv.
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Var saa Kaffen drukket, og vi alle fulgtes ad i den
mørke, kolde Nat hen i den oplyste Kirke, da var
det, som Alvoren sneg sig ind i vore Hjerter. Naar
saa Klokkens 12 rungende Malmslag lød gennem
Kirkens aandeløse Stilhed, saa steg nok mangen en
Bøn op for det nye Aar, Aaret med hele den lange
Kæde af ukendte Dage, baade Hverdage og Festdage.
Jenny Knudsen,
„Borrehus“,
Vinteren 1926—27.

JULENS BLOMSTER
Gartner A. S. Pedersen holdt den 21. December
Foredrag i Radio. Skønt han ikke så nogen Til»
hører, hørtes hans Ord over hele Landet. Adskil»
lige af hans gamle Elever fra Borrehus har sik»
kert været blandt Lytterne. Jeg tror dog, at både
disse og de øvrige Læsere af Aarsskriftet vil
. være taknemlige for at læse det gode og meget
oplysende Foredrag, og efter Anmodning har
Gartner Pedersen indvilget i, at det trykkes her.
Th. Th.

ersom man blot for 100 Aar siden hørte de to
Ord, Julens Blomster, nævne i samme Forbin»
delse, vilde man sikkert ryste paa Hovedet — Jul, det
var med Is og Sne ■— og Modsætningen, Blomster og
Sommer, hørte sammen. Man smykkede vel sit Fljem
til Julehøjtiden, men det havde i umindelige Tider
kun været med Kviste af Enebær og Gran, der fyldte
Stuerne med deres ejendommelige Duft.
Paa flere Steder i Norden brugte man i gammel
Tid at fejre Julen ved udenfor Huset at oprejse en
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Fyr eller Gran, det naturlige Sindbillede paa det
uovervundne Liv i Træet, der stod grønt midt om
Vinteren. Dette Træ kan man billedlig talt sige
blev flyttet ind i Stuen, da Juletræet for godt 100
Aar siden kom hertil, i sin Oprindelighed det folkes
lige Festtræ, Legemliggørelsen af Naturens Livs«
kraft, der smykket indbringes i Menneskers Bolig
som en hædret Gæst, og Forudsætningen for dets
store Udbredelse og rige Udvikling er den kristelige
Omtydning som Livets Træ til Ære for Barnet fra
Bethlehem.
Den snetunge Gran kom ind. Christtjørn med
røde Bær og Mistelten fulgte med. Granen i Følge
med straalende Barneøjne og Julesang, de andre i
overgiven Juleleg og Glæde — og derefter fandt
Blomsterne Vej som Bud og Hilsen fra Venner og
fyldte Hjemmet med Duft og Farver midt i Vinte«
rens Hjerte. Men det kom ikke paa én Gang. Som
det tog 200 Aar, fra det første historisk kendte Jule«
træ i Aaret 1605 viste sig i Strassburg og til det med
tyske Familier indførtes her til Danmark, saaledes er
det ogsaa gaaet med Blomsterne, Modsætningen
mellem Is og Sne, de frosne Ruder — og Blomster
paa Bord og i Vindueskarm maatte overvindes, Be«
tingeiserne for Blomsternes Tilstedeværelse ved
Juletid maatte skaffes til Veje, og dette skete gen«
nem den mægtige Udvikling, som Blomsterkulturen
har undergaaet i det sidste Aarhundrede. Oprinde«
lig var det kun paa Slot og Herresæde, hvor man
havde Gartner og Drivhus, at der kunde fremtrylles
sjældne Blomster om Vinteren, men efterhaanden
blev Gartneriet et Erhverv, og der fremstod en
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Gartnerstand, der baade ved faglig og videnskabelig
Uddannelse og ved at udnytte de tekniske Hjælpe»
midler, der efterhaanden er stillet til Raadighed, har
muliggjort, at Blomster nu er blevet Allemandseje
og af stor kulturel Betydning.
Den første Blomsterbutik aabnedes i København
1834 — det var paa Foranstaltning af det kgl. danske
Haveselskab, og denne Butik kunde endda kun be»
staa ved direkte Tilskud. I Tredserne var man naaet
til 5 Blomsterbutikker — hvad der derudover solgtes
af Blomster skete i selve Gartnerierne udenfor Vol»
dene, saa stort har Forbruget jo ikke været. — Nu
er der ca. 400 Blomsterforretninger i København
alene, og det øvrige Land er fulgt med i Udviklin»
gen.
Men nu tilbage til Julens Blomster, for det er vir»
kelig saadan, at der er Blomster, der særlig hører til
denne Højtid; dette bekræftes ved selve Navnet, der
i Tidens Løb er knyttet til den enkelte Plante. Naar
vi nævner Julerose, Juletulipaner, Julekaktus, Jule»
hyacinter, Julebegonie, Julestjerne, Julegrønt og
Julekrans, ja saa er det med disse som med Jule»
træet, de hører en ganske bestemt Aarstid til, den
store Fest Julen. Julerosen var vel nok den ældste
egentlige Juleblomst, dernæst Julekaktus, Tulipa»
nerne og Hyacintherne. Saa Konvallerne og Game»
lierne, de sidste var en Gang Modeblomsten og
brugtes som Midterblomst i de regelmæssige runde
Buketter med Manchet om; denne gammeldags
Form for Buketter er nu ved at dukke op igen. Der»
næst de smaa sildige Vinterasters i flere Farver, for»
dringsløse og beskedne; deres Slægtninge fra Kina
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og Japan, de store kæmpeblomstrende Chrysanthe;
mum, kendtes ikke her i Danmark før i 1880erne.
Som Roserne er Vestens, saa er Chrysanthemum
Østens Blomster, og i nogen Maade er de ogsaa
blevet Juleblomster her, men det er som til den
sidste Parade — deres Tid er omme med Julen.
Løgvæksterne begynder, smaa røde, gule og hvide
Tulipaner, smukkest blandt Mos og Bregneløv, i
Skaale og Kasser. Deres Levetid er ikke lang, men
et festligt Bud om en Vækst, skjult under Jorden,
grødefuld som selve Foraaret. Og nu kommer deres
lange Fættere, Darwintulipanerne, bløde i Form og
Farve, med de lange Stilke, bedst egnede afskaarne
til Glas og Krukker; det er kun faa Aar, siden de
kom frem, men de betyder absolut noget værdifuldt,
dekorative og holdbare som de er. Lidt mere gam«
meldags falder maaske Hyacintherne ud, men der
er en egen Hygge over disse, hvad enten de staar i
Glas eller Urtepotte. Det var tidligere noget af et
Kunststykke at faa dem i Blomst til Jul, men nu kan
Løgene ved en særlig Behandling lettere drives, og
vi kan da faa den Blomsterduft i vore Stuer, som de
andre Juleplanter fattes. Som jeg har sagt om Chry=
santhemum, saaledes gælder det ogsaa Alpeviolerne,
de har været i Blomst længe, alligevel bliver man
ikke træt af dem; de er saa solide; de bærer deres
ejendommeligt formede Blomster frit og sikkert
frem, har Farver i alle Nuancer fra det skæreste,
rene hvide til dybest blodrøde, og de senere Aar har
givet os nye Varieteter i bløde Rosa= og Laksfarver,
saa denne Plante har opnaaet en hel Renaissance.
Og saa er der Julebegonierne, dem har man ikke
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kendt særlig længe. Omkring ved Aarhundredskif«
tet saa vi de første, men de har i faa Aar erobret en
Stilling, der i særlig Grad gør, at de bliver Juleblom«
sten fremfor de fleste andre, yppige i Væksten,
lysegrønne, friske Blade og et Væld af lyserøde
Blomster i Modsætning til de mere alvorlige og stive
Julekaktus og Alpevioler, Tulipaner og Hyacinther.
Paa en Udstilling i Oslo i 1907 saa jeg, at Nord«
mændene havde givet dem Navnet „Lyserød Jules
glæde“; det var et meget betegnende Navn. En for«
nem Juleblomst har vi endvidere i Julestjernen —
Poinsethia, som dens botaniske Navn er. Dens
Hjemstavn er Mexico. Blomsten er ubetydelig, en
lille, gul Klynge, men denne er omgiven af en Krans
af skinnende skarlagenrøde Blade — deraf Navnet
Stjerne. Hidtil har den kun været i Handelen som
afskaaren, men nu i denne Jul ser man den dyrket i
Skaale, 6—8 Stjerner sammen, festlige og fremmed«
artede. Endelig som Afslutning paa Julefloret har vi
i de senere Aar faaet Helligtrekongersurt, det er en
Saftplante med slanke Blomsterstængler besatte
med koralrøde Blomster. Det er en udmærket Stue«
plante, den kommer sidst, men den bekræfter ved
sin Holdbarhed det gamle Ord, at „Julen varer ved til
Paaske“.
I Forbindelse med Julelys, Juleklokker og højrøde
Baand kan laves smukke Sammenstillinger af vort
hjemlige Skovmateriale, Gran, Fyr, Enebær og
Christtjørn samt Mos, Bær og Kogler — som Lyse«
stager, Julekroner og Vægprydelser. Borddekoratio«
nerne til selve Juleaften og Selskaberne i Juletiden
har selvfølgelig et helt andet Præg over sig end
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andre Tider paa Aaret, og da Julen nu en Gang er
Overraskelsernes Tid, er der mange Veje aabne for
Opfindsomheden. Her maa man dog passe paa, at de
Ting, man anvender, klæder hinanden. Gran,
Christtjørn, Tulipaner og Juleroser i Forbindelse
med Vat og Julelys i forskellige Sammenstillinger
giver et rigtigt Julebord, hvorimod Begonieblomster,
Roser og Nelliker, Venushaar og lignende er smukt
for sig, men ikke sammen med de nordiske Ting.
Hidtil har jeg kun talt om Julens Blomster som
Hjemmets Blomster, men i Julen føler vi en dyb
Trang til at favne videre ud, man mindes fraværende
Slægt og Venner med Blomstergaver, og man tænker
paa sine kære under Mulde, derfor smykkes deres
Grave med Grankviste, og der plantes Tulipaner.
Er Jorden frossen eller snedækt, da i smaa Skaale
eller Kasser, og Blomsterne staar friske og søde som
Udtryk for efterlevendes kærlige Tanker. Eller der
lægges Kranse af Skovgrønt, Gran, Fyr, Vedbend,
Mos og Christtjørn, pyntede med Bær og Kogler. I
Dagene før Højtiden smykkes saaledes de dødes
Have, en smuk nordisk Skik, svarende til det, der
sker paa Allehelgensdag i de sydlige Lande. Der
som her udsprunget af en dyb Trang til at mindes de
kære bortgangne.
Men nu synes jeg at høre mine Lyttere sige: „Ja,
det er jo dejligt med alle de Blomster, vi faar i vore
Hjem i Julen, men hvad skal vi gøre for at bevare
dem?“ — og det er jo et saare naturligt Spørgsmaal.
Ligesom alle Planter stiller Stueplanterne visse bes
stemte Fordringer til Luft, Lys, Vand og Næring, og
da Planterne er bundne til den Plads, hvor de am
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bringes, er de, som Fuglen i Buret, fuldstændig af;
hængig af vor Omtanke og Pleje. Vi maa aldrig
glemme, at Planten ligesom Fuglen er bortrykket fra
sin naturlige Plads og kun faar sine Fornødenheder
i en højst mangelfuld Form. Dersom man rigtig bes
tænkte dette, vilde man ikke saa ofte klage over, at
Planterne ikke trives, men snarere undres over, at
de giver saa megen Glæde, som de gør. Vi ser,
hvorledes Planter, der staar borte fra Vinduet, bliver
lange og strækker sig mod Lyset, ja selv i Vinduerne
vender de sig ofte mod Glasset; dette viser, at Blas
dene higer mod mere Lys. Ude i Naturen er Luften
mættet med Fugtighed af Dug og Regn, inde i Stuen
er den tør af Kakkelovnsvarme og mer eller mindre
støvfyldt — ingen Regn skyller Bladene rene. Plans
tens Livsfunktioner hæmmes. Planten er i Stuen
bunden til at faa sin Saft og Næring i den lille Urtes
potte, hvori den staar. Jorden tørres hurtigt, og
maaske glemmer vi at vande. Derfor giv Planterne
en Overbrusning, saa Bladenes Porer kan holdes
aabne. Flvor hyppigt der skal vandes, kan der ikke
gives bestemte Regler for. En Kaktus eller Helligs
trekongersurt skal f. Ex. ikke have saa meget Vand
som en Palme eller en blomstrende Plante. En Plante
i en opvarmet Stue skal vandes hyppigere end en,
der staar i en kold Stue. En Plante i Blomst eller
stærk Vækst mere end én i Hvile. Naar man vans
der, skal man sørge for, at hele Jordklumpen bliver
gennemtrukken; at vande lidt ad Gangen og ofte er
forkasteligt, da den nederste Del af Jorden, hvor de
fleste Rødder paa en kraftig Plante ligger, efters
haanden bliver ganske tør, selv om Jorden er vaad
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oven paa. En god Maade at konstatere, om en Plante
trænger til Vanding, er med en Fingerkno at banke
paa Pottens Sider; er Jorden tør, giver det en kling*
rende Lyd, fordi Jorden er tørret ind og ikke ligger
fast mod Urtepottens Side; er Jorden vaad, er
Lyden tung og dump. Brug aldrig iskoldt Vand —
bedst omtrent Værelsets Temperatur. Der maa ikke
staa mere Vand i Underskaalen, end Planten kan
opsuge omtrent med det samme. Store Temperatur*
forandringer er heller ikke heldige. Mangen en Jule*
begonie er ødelagt ved, at den har staaet for aabent
Vindue, mens der gøres i Stand i Stuen. Flyt en
saadan Plante bort saa længe. De blomstrende Plan*
ter fordrer mere Lys end Bladplanterne. Og igen,
en Julebegonie, Alpeviol eller Chrysanthemum maa
have rigeligt Vand i Blomstringstiden, ellers falder
Knopperne. De to førstnævnte vokser desuden i
meget løs og porøs Jord, der hurtig udtørrer. En
Grund til, at Begonierne stundom hurtig taber sig,
er Gas — kommer denne ind i Stuen, lider Planten
straks. Derfor har man ofte længere Fornøjelse af
Begonier paa Landet end i Byerne. Tulipaner og
Hyacinther holder længst i kold Luft, derfor flyt
dem ud af det varme Værelse om Natten, og har
man dobbelte Vinduer, da kan Tulipanerne holde sig
meget lang Tid mellem disse, enten i Glas som af*
skaarne eller plantet i lange Lerkasser eller smaa
Urtepotter. Julerosen er en udpræget Friluftsplante
og holder sig smukkest og længst i en kold Stue.
En Camelia eller en Julekaktus maa ikke gerne
drejes eller flyttes meget i den Tid, de har Knopper,
da disse let falder af.
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Med Hensyn til de afskaarne Blomster da er man
langt friere stillet med Hensyn til Pladsen. Er
Potteplanterne de faste Støttepunkter, da er de af»
skaarne Blomster Hjælpetropperne, der kan anbrin»
ges, hvor der er Brug for dem, uden at der tænkes
alt for meget paa den mer eller mindre gode Plads.
Dog er disse jo i endnu højere Grad end Potteplans
terne løsrevet fra deres naturlige Forhold. Vi kan
imidlertid gøre en Del til at forlænge deres Liv og
derved forhøje deres Værdi for os. Sæt dem endelig
i Vand straks, De har modtaget dem, og anbring dem
ikke for nær Varmeapparaterne eller i Træk. Jo
større Vandbeholdning, der er i Glasset eller Skaa»
len, desto bedre. Brug derfor ikke smalle Glas, hvor
Blomsterne hurtig drikker Vandet op. Lad Beholdes
ren staa i Forhold til de afskaarne Blomsters Størs
reise og Mængde. Blomsterstilkene bør ikke presses
sammen. I Beholdere, der er brede foroven, er det
lettere at arrangere Blomster end i smalle. Vaser
eller Krukker bør aldrig være pralende. Blomsterne
bør være Hovedsagen, Beholdernes Udstyr en Biting.
Grønne, brune og graafarvede Beholdere er udmær»
kede, da disse Farver svarer til Naturens Bundfarver
og fremhæver Blomsterne bedst. Lave Skaale er gode
til kortstilkede Blomster, som skal virke ved Mængs
den. Som en almindelig Regel gælder, at Blomsterne
skal være 1% Gang saa høje som Beholderen. Blom»
sterne virker kun, naar de er friske. Hænger de,
skyldes det ikke, at de er gamle, men kun, at de har
mistet Saftspændingen. Fuldt udviklede Blomster
holder sig sædvanligt længere, end hvis de er skaaret
af i Knopstadiet. Den Del af Stilken, der skal staa
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under Vand, befries for Blade. Dette forhindrer en
Sammenpresning af Plantedelene, og at Vandet faar
en ubehagelig Lugt som Følge af, at Bladene gaar i
Forraadnelse. Blomsterne opsuger Vandet gennem
Snitfladen paa Stilkens nederste Ende, jo større
denne er, desto bedre, derfor skærer man lange
Skraasnit eller flækker Stænglen, og dette maa man
gøre, hver Gang Vandet fornyes, saa der bliver en
frisk Opsugningsflade. Vil man gøre det rigtig godt,
da foretager man Snittet under Vandfladen, saa der
ingen Luft kommer op i Stænglens Hulrum. Vandet
skiftes hver eller hveranden Dag. En lille Smule Salt
hjælper til at holde Vandet frisk. Ved Forsøg har
det ogsaa vist sig, at
Tablet Aspirin sat til 2 Liter
Vand forlænger Holdbarheden hos afskaarne Chry*
santemum, og ligeledes skal en Sukkeropløsning paa
10—15 0 tilsat Vandet forlænge Holdbarheden hos
Roser og Nelliker betydeligt. Midlet er billigt og
nemt at forsøge.
Men enten nu Julens Blomster holder lidt kortere
eller noget længere, saa har de alle tjent deres For*
maal, bragt Bud fra Slægt og Venner, de staar som
Udtryk for fraværendes kærlige Tanker, pryder vore
Hjem og giver os rene Glæder i de stille Juledage.
Tag da godt imod dem, husk, at de trænger til Deres
Pleje, og de vil lønne Dem derfor. Vi, Blomsterne
og jeg, deres Talsmand, ønsker Dem alle en „Glæde*
lig Jul!“
A. S. Pedersen,
„Aalykke“, Kolding.

Fot. at Borrehuselev Frk. Ingør Søderlund.

UDSIGT FRA ALTANEN
Mel.: Se, nu stiger Solen af Havets Skød.

Fra Altanen ser man så vide ud,
skønnest er dog Fjorden i Lysets Skrud.
Solens Stråler leger i Bølgens Favn,
medens hvide Sejl flyver ud fra Havn.
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Eller Månen bygger sin Sølverbro,
Lykkens Vej for den, som har Drømmesko.
Brydes den af Båden en liden Stund,
spændes den igen over Bølgegrund.
Fjernt bag Fjorden Skamling i Disen står,
og en mægtig Bavta mod Himlen når.
Her blev Folkesjælen af Søvne vakt
og til Kampen viet ved Ordets Magt.

Fjord og Skov og Vang, under Sol og Regn
kransef ind og skærmet af tusind Hegn,
Borgruinen dér i den travle By,
Skamlingsstøtten, pegende højt mod Sky
— det er, hvad jeg øjner fra Bakken her,
og som med mig går både fjernt og nær.
Plet af Danmark —- skøn, som jeg nogen ved,
og som jeg har givet min Kærlighed.
Thomas Thomsen.

TEORI OG PRAKSIS
et Aar er gaaet, siden jeg som nygift Frue
traadte over Tærskelen her og tog mit eget
Hjem i Besiddelse. Hvor mange brogede Billeder
drager ikke forbi, naar jeg nu tænker tilbage over
den lange Række af Dage. Og som Overskrift over
dem alle kunde jeg skrive det, som jeg de hundrede
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Gange har tænkt i mit stille Sind: „Hvad skulde du
have gjort uden din Husholdningsskole?“ Hvor ofte
har jeg ikke hørt den Indvending: det er nu alligevel
mange Penge for at lære at lave Mad; men jeg svarer
nu som dengang — de skal nok komme igen med
Renter.
Hvor husker jeg tydeligt een af de allerførste
Dage. Harejagten var netop gaaet ind, og min Mand
kom hjem træt og foraset, men i straalende Humør,
for ud af Jagttasken dinglede den lækreste unge
Morten Hare. Hans Humør sank dog lidt, da han
saa mit betuttede Ansigt, for tænk, naar man bare
2 Gange selv har lavet Middagsmad, og saa skal give
sig i Lag med en Hare. Men jeg trøstede hurtig os
begge med, at jeg havde jo prøvet det een Gang før,
og med Taknemlighed mindedes jeg den Dag, jeg i
Køkkenet paa Borrehus stod og sled i min Hare —
ganske vist under Frk. Bredahls kyndige Vejledning.
Naa, denne her blev da ogsaa baade flaaet og stegt,
og vi syntes i hvert Fald selv, den smagte herligt.
Saa skulde vi ogsaa engang imellem have Frem«
mede — og hvem kan bage som Jyderne — det
havde jeg tit nok hørt i København. Men med frisk
Mod og bevæbnet med alle mine gode Opskrifter
gav jeg mig ogsaa i Lag med det. Mon jeg behøver
at fortælle, jeg altid siden har bagt alting. For tænk,
hvor saadan en Bagedag kan være hyggelig, især
naar det er rigtig koldt udenfor, og Vinden piber om
Hushjørnerne. Saa knitrer Ilden dobbelt lystigt i
Komfuret, mens Franskbrød og Sandkage, Lagkager
og Smaakager hæver og bruner og dufter, saa det er
en Fryd. Gæsternes Ros forhøjer selvfølgelig ogsaa
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Lysten: „hvor er den lækker, har De virkelig selv
bagt den“ o. s. v., og jeg haaber nu ikke, det har
været Komplimenter altsammen.
Lørdag Aften — er der ikke en egen Stemning
over den, lidt af Søndagens Glans. Maaske er det,
fordi alt skinner saa rent og blankt; det fryder da altid
en Husmoders Hjerte, selv om Hjemmet kun er eet
Aar gammelt, maaske er det, fordi Stegen er brunet
og Desserten lavet til næste Dag. Alt i alt er det vel
Glæden over Søndagen — Oasen i Hverdagenes
Ørken —, og at holde Søndag, det lærte vi nok ogsaa
paa Borrehus. Tænk blot paa Søndagsmorgenbordet,
og saadan var hele Dagen, og alligevel fri og utvum
gen, saa der kunde blive Tid baade til Kirkegang og
dejlige Ture.
Noget helt andet: en lille Storvask! Jeg ser endnu
Frk. Simonsen i hvid Kittel og med opsmøgede Æn
mer dirigere i Vaskekælderen og saa tilsidst give os
de trøsterige Ord: Se, det er saamænd ikke saa
slemt, og naar De bare bærer Dem ad paa denne
Maade, kan De sagtens selv klare den. Og jeg har
virkelig ogsaa selv vasket de fleste Gange.
Eller de første Ture til Slagteren. Ja, havde han
hørt mig i Svinets og Koens Partering, jeg havde
kunnet dem lige paa Fingrene, men nu, uha — Hjer*
tet sad næsten i Halsen, indtil man fik sagt noget
om „Højreb“ o. s. v., og det viste sig ikke blot at
findes paa en Tegning til Tortur for tungnemme
Husholdningselever, men virkelig ogsaa fandtes i
Slagterens Butik.
Ogsaa Gartner Pedersens Lærdom har jeg forsøgt
at omsætte i Praksis, og hvis han havde set det, jeg
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i Somrens Løb har faaet ud af et Stykke fortrampet
Grønsvær, saa tror jeg, han vilde glæde sig. For
ikke at tale om Hr. Thomsens Samfundslære, den
tyer jeg til endnu, naar jeg synes, Landstingsvalg og
Folketingsvalg bliver mig for indviklet i „Berling«
eren“.
Men — for selvfølgelig har jeg ogsaa et men at
skulle have sagt. Naar jeg staar inde i Køkkenet og
ser Naboens Frue hænge det ene lille Stykke bedaa«
rende Barnetøj op efter det andet, saa ryster jeg be«
tænkelig paa Flovedet. For det véd jeg, den Dag, jeg
skulde faa Brug for sligt, da tror jeg nok mine Kund«
skaber slap op. Dog ogsaa her véd Borrehus Raad.
Netop nu arbejdes der paa at faa den nye Børne«
afdeling færdig, saa den unge Kvinde den Dag, hun
som jeg drager ind i sit eget Hjem, tillige kan være
udrustet med lige saa gode og fyldige Kundskaber
paa dette Felt som paa ethvert andet. Til Trøst maa
jeg dog sige, at der nok ogsaa for os „Gamle“ bliver
Tale om et kortere Kursus.
Ja, jeg kunde blive ved længe endnu om alt, hvad
jeg allerede har oplevet; men Klokken nærmer sig
24, og jeg mindes en anden Gang paa „Vækkeuhret“,
hvor jeg sad og skulde skrive en forfærdelig „ind«
viklet“ Stil om mit eget Hjems Indretning, det Hjem,
som nu allerede et Aar har været mit. Og jeg sender
nu i Aften, som saa ofte før, en Hilsen og en Tak til
den hvide Villa paa Bakken ved Kolding Fjord. En
Hilsen til Frk. Simonsen og alle Lærere og Lærer«
inder og alle Kammerater.
Deres hengivne
Jenny Midtgaard (Knudsen).

DEN TREDIE MAJ
enne blev paa Borrehus en tredobbelt Festdag,
idet Indvielsen af de nye Skolelokaler faldt
sammen med Modtagelsen af de ca. 40 Elever, der
skulde tilbringe Sommeren her. Men gamle „Borrer“
véd ogsaa, at Frk. Simonsen denne Dag holder Fød«
selsdag, og da det i Aar var 50«Aars Fest, var der
blandt de mange af dem, der i den Anledning kom
til Borrehus, ikke saa faa gamle Elever. For dem,
der ikke var med, kunde jeg have Lyst at fortælle
lidt om Festen her i Aarsskriftet.
Allerede fra Morgenstunden tegnede Dagen fest«
ligt. Skolens Naboer havde hejst et stort Dannebrog

D

Parti fra Haven.
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i Haven, og Dagen igennem strømmede det ind med
Blomster og Telegrammer.
Den tredie Maj er her jo altid stor Travlhed, saa
indbudte Gæster var her ikke; men hvem der kom
for at overbringe sin Lykønskning, blev inviteret til
at komme om Aftenen, og ved 8sTiden samledes vi
ca. 100 Mennesker i de nye Lokaler, hvor vi havde
en meget hyggelig Aften.
Efter at Frk. Simonsen havde budt Velkommen og
udtalt en Tak til dem, der paa forskellig Maade
havde været med ved Arbejdet her, talte Pastor
Køster, Harte. Derefter samledes vi om Kaffes
bordene, hvor der blev holdt adskillige Taler og uds
talt mange gode Ønsker om, at det gamle maatte
føres videre frem og de nye Opgaver, der er taget
op, maatte blive til Glæde og Velsignelse for Frk.
Simonsen, og til Gavn for Borrehus.
Ogsaa Elevforeningens Bestyrelse havde vedtaget
at overbringe en Tak og en lille Paaskønnelse for
Elevmøderne, og om Formiddagen mødte en Depus
tation, der overrakte Frk. Simonsen en smuk KrystaL
vase med mørkerøde Roser.
For dem, der har fulgt Borrehus gennem Aarene,
kan det kun være en Glæde at se de mange gode
Forbedringer, her er gjort, og for os, der skal ars
bejde her, er det en stor Lettelse at have faaet saa
god Plads, saavel til den daglige Arbejdsdag som til
Festdage. Vi haaber at se rigtig mange gamle Elever
til Elevmøderne, de er meget velkomne alle. Mødet
holdes som sædvanlig den 1. eller 2. Søndag i Juli
Maaned.
Venlig Hilsen!
Kristine Bredahl.
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TIDEN GÅR
iden går, og vi går med“, lød Begyndelsen til
et Vers af en Sang, vi ofte sang i min Barm
doms Skole. Netop dette „vi går med“ gav Sangen
en ildnende Klang for os Drenge.
Ja, Tiden går, og vi går med. Vi er Parthavere i
den og Tilskuere tillige. Vi, der er rykket op i
Aarene, ser, hvordan Forholdene ændrer sig. Men
også de unge erfarer det. Ordet Radio viser det. Et
ukendt Ord for få Aar tilbage, nu velkendt både i
Borg og Hytte.
De, der har oplevet Verdenskrigen, vil vide, hvor
forskellige Forholdene i mange Henseender er fra
før Krigen. Og sikkert er det, at vi lever i en Tid,
hvor nyt brydes med gammelt, og hvor meget
ændres. Mange ser derpå med Ængstelse.
Vi har før haft Tider, hvor gammelt måtte vige
for nyt i et sådant Omfang, at det i Virkeligheden
var en hel Omvæltning, der fandt Sted. Jeg tænker
på Stavnsbåndets Løsning og Indførelsen af en fri
Forfatning. Men vi nåede det, uden at der randt
Blod af den Grund. Alligevel stod det for mange af
den gamle Slægt, som om det skete var den største
Ulykke, der kunde hænde vort Samfund. Men det
blev til Lykke, tusind Gange større, end om det var
sket gennem en blodig Revolution.
Bjørnstjerne Bjørnson skildrer træffende April
som Måneden, hvori det gamle falder, men hvori
også det nye får Fæste. „I den biir Somren til“, slut«
ter han.
Lad os håbe, at den Brydningstid, vi nu lever i, er
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en sådan Vårtid, hvor meget gammelt styrter om,
men hvoraf dog Somren vokser frem.
På eet Område er der i hvert Fald Vårtid som
Følge af de Omvæltninger, Verdenskrigen forår*
sagede. Jeg tænker på Sønderjyllands Genforening
med Moderlandet.
„Unde Gud din Kongesjæl at se Nordens Grænse*
pæl atter rykket frem mod Syd“, står der på Magnus
den Godes Sten i Skibelund Krat. Det er sket.
Mange finder, den ikke er rykket langt nok mod
Syd, men den er i hvert Fald rykket hurtigere frem,
end nogen kunde håbe for 20 Aar siden. Der er nu
givet Sønderjyderne og alle Danske i det hele en
større Opgave, end de turde drømme om, en både
stor og strålende Opgave, synes jeg. Den at vokse
sig sammen til en Enhed, der aldrig kan opløses.
Sønderjylland har for alle vågne Danske været „en
røvet Datter“, der skulde vindes tilbage. Jeg og
mine jævnaldrende voksede op under vore Forældres
stærke Indtryk af Begivenhederne fra 64. Vi mødte
Gang på Gang Harmen mod Tyskerne for deres
Voldshandlinger. Når de gamle, som havde været
med i Krigene, fortalte om deres Oplevelser under
de store Begivenheder, sad vi Børn og lyttede med
bankende Eljerte. Når min gamle Farbror stemte op
med sin Yndlingssang „I Natten klam og kold bag
Fredericia Vold“ og begejstret slog Takt med Foden,
blev Begivenheden så levende, at det var, som jeg
så den for mine Øjne.
Vi, der voksede op i den Tid og gik i en god
Skole og havde en god dansk Mand til Lærer, und*
gik ikke at blive vågne for, at „Slesvigs Land gen*
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vundet det er Kampens Mål“. Vi fik Tro på en Gem
forening, fordi Sandhed og Retfærdighed til sidst
måtte sejre. Kom vi så på Højskole, hvor de samme
Toner lød, så bestyrkedes vi endmere deri; det blev
noget helligt for os. Derfor var det også for mig,
da jeg som Elev på Askov Højskole første Gang
kom over Kongeåen, som jeg kom på hellig Jord. Jeg
husker endnu det stærke Indtryk, det gjorde på mig.
Men først da jeg fra Seminariet kom til Hejis
Efterskole som Lærer for konfirmerede sønderjydske
Drenge og Piger, kom jeg ret fra Drømmenes ind
på Virkelighedens Grund. Mange udmærkede Elever
kom jeg til at stå over for. De kunde synge, som
jeg aldrig havde hørt dansk Ungdom synge. Om
Johan Ottosen havde hørt et sådant Drengekor
synge hans prægtige Sang „Det haver så nyligen
regnet“, jeg tror, det vilde have bevæget ham til
Tårer og samtidig frydet hans Hjerte. „For de
gamle, som faldt, er der ny overalt“. Ja, her var
nogle af dem. Og han havde med sin Sang opildnet
dem Gang på Gang. — Og enhver Dansklærer måtte
undre sig over, i hvor forbavsende kort Tid disse
Elever kunde tilegne sig Færdighed i skriftlig Dansk.
De brugte ligeså mange Måneder, som Børnene i
vore Skoler heroppe brugte Aar dertil. Der var Be«
viser nok for, at der, hvor man er med sin Interesse,
er man også med sin Tilegnelse.
Jeg har tit tænkt siden: Hvor mange af disse mine
Elever måtte kæmpe og dø under de tyske Faner i
Verdenskrigen? Jeg ved det ikke. Det er kun få,
jeg har kunnet følge på deres Udviklings Vej gem
nem Aarene siden Opholdet i Hejis. Jeg ved, hvor
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det greb mig, da en af dem, jeg særlig havde sat
Pris på, kort efter sin Skoletid dér måtte lide under
Tyskernes Voldspolitik. Den berygtede Amtsdom*
mer Hahn i Nordborg fratog hans Moder, der var
Enke, Forældreretten over hendes Børn og udnævnte
en tysk Skorstensfejer til Formynder for dem. Hans
skulde nu påvirkes og uddannes, så han kunde blive
en god Tysker, der fornægtede sit gamle Fædreland
for at tjene og elske det nye, det store Tyskland.
Men det er ikke med sådanne Midler, man vinder
Barnesjæle eller giver de unge nye Idealer. Hvad
hjalp det, han uddannedes i selve Kiel, hans Hjerte
var der, hvor hans Mor levede, og hvor hans Moders*
mål taltes. Nej, det er ikke med Vold, man vinder
Hjerterne og vender Viljerne. Man kan lægge dem
under Aaget, men man kan ikke dermed skabe dem
om. Nu sidder Hans som en dygtig og anset Bank*
direktør i en af Sønderjyllands Købstæder. Og en
god dansk Mand er han tillige.
Eller jeg tænker på en anden af mine Elever, som
en Aften kom ind til mig på mit Værelse med en
Samling Digte og bad om min Dom. De vidnede om
et sjældent Herredømme over Sproget og om poetisk
Begavelse. Jeg måtte være forsigtig i min Dom; jeg
kunde let vække falske Forhåbninger, men jeg
kunde også gøre Fortræd ved en for hård Kritik. I
mit stille Sind troede jeg, at her var en vordende
Digter. Det blev han dog ikke, derimod en frem*
ragende Journalist, der har vundet både Anerken*
delse og Indflydelse.
Men et var det Indtryk, jeg fik af de unge Elever,
Drenge og Piger, et andet det Indtryk, jeg fik ved at
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komme i deres Hjem og ved at komme rundt i „det
skønne Land med Dal og Bakker fagre“.
Det er dejligt at komme, hvor man modtages af et
hjerteligt Velkommen. Og hvor var man mere veL
kommen end i disse sønderjydske Hjem, der havde
sendt deres Børn på Efterskolerne.
Jeg kunde nævne adskilligt fra disse Besøg, jeg
skal kun nævne en enkelt Oplevelse derfra.
Det var i Harreslev, der ligger lidt Nordvest for
Flensborg. I et af de gode danske Hjem der sad jeg
en Sommeraften; både en Søn og en Datter derfra
havde jeg været Lærer for.
Manden var gammel og hvidhåret, Konen meget
yngre. Sindelaget var lige dansk hos begge. Nu sad
han og fortalte Oplevelser; et langt Liv med bes
vægede Afsnit omslutter mange. Allerbedst husker
jeg følgende:
„Min Fader lå på Dødslejet. Han havde håbet at
opleve, at vi kom tilbage til Danmark. Han lå og
talte derom, men nu var det, som han forstod, at han
ikke vilde opleve det, men at jeg måske kunde gøre
det. Så en Morgen vågnede han og kaldte på Mor.
„Mor, jeg er så glad, jeg har drømt så dejligt. Jeg
drømte, at vi kørte med vore Høstvogne ind til
Flensborg. Ud til hver Side stak en lang Stang, og
fra den viftede Dannebrog. Vi skulde køre Tyskerne
ud af Byen. Vi var jo komne tilbage til Danmark.
Aah jeg var så glad, så glad. Nu var vi atter Flerrer
i vort eget Hus. — Men det var jo kun en Drøm.
Gid den dog må gå i Opfyldelse!“ Men det gjorde
den ikke. Otte Dage senere kørte Far ganske vist
ind til Byen. Men det var ikke som Kusk for Tys
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skerne; han blev kørt til Graven derinde på Kirke»
gården; der hviler han. Men det Håb, der levede i
Far, lever i mig. Gud give, at jeg kunde få den
Plads, Far drømte om for sig. Eller at min Søn Peter
kunde få den.“
Ja, Peter oplevede Genforeningen. Men han måtte
se Grænsen gå Nord om Harreslev; derimod kom
den til at gå Syd om Frøslev, hvor hans Søster da
boede som gift Kone.
Mange andre Minder dernedefra rinder mig i Tan»
kerne, eet må jeg have med.
Det var 14 Dage før Verdenskrigens Udbrud, jeg
sammen med en norsk Ven rejste dernede. På Flens»
borg Fjord var vi truffet sammen med en Ungdoms»
forening ovre fra Tønderegnen. En af Lederne var
en god Bekendt af mig. Vi var sammen gået i Land
nede ved Badehotellerne ved Lyksborg og var nu på
Vej op mod Slottet. Vi lejrede os mellem Træerne
med fri Udsigt dertil. Jeg blev anmodet om at tale
til de unge, men jeg syntes ikke, jeg turde vove at
gøre det. Der kunde jo komme Tyskere, og det
kunde få ubehagelige Følger.
Men Stedet førte jo også sin egen Tale. Deroppe
på Slottet drog Frederik den Syvende sit sidste Suk
hin sørgelige Novemberdag 1863. Måske var det bag
et af de Vinduer, der vendte ud imod os.
Om den glade og prægtige Ungdom, som lå der,
havde vidst, at om 14 Dage skulde Krigen bryde ud,
og de fleste af de unge Karle blive indkaldt til ufatte»
lige Rædsler. Det er en Guds Nåde, at vi i en sådan
Stund ikke kender, hvad der venter os.
Det forfærdelige at kæmpe og måske ofre sit Liv
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i Tyskernes Rækker blev uudholdeligt for mange.
Under Orlov til Hjemmet sneg de sig i Livsfare
over Grænsen. Adskillige havde jeg som Kasserer
for S. S. den Glæde at kunne yde en øjeblikkelig
Hjælp. I Løbet af et Par Aar udbetalte jeg c. 40,000
Kr. til sådanne Flygtninge. Mange var nedbrudte af
Krigens Rædsler og Flugtens Spænding. Nogle havde
vaklet frem og tilbage, før de tog Beslutningen. Det
var jo at løbe fra den Post, hvorpå de var stillet. Jeg
gad dog se dem, der turde dømme dem derfor.
Endelig sluttede Krigen, og omsider kom den Dag,
da alle, som kunde, stævnede til Genforeningsfest
på Dybbøl Banke. Et næsten ufatteligt Æventyr var
det, den største Oplevelse, nogen Deltager har haft.
Derom kan mange fortælle, og adskillige af mine
Læsere var selv med. Det var ikke mod Flensborg,
Vognene rullede, men mod Sønderborg stævnede det
ene store flagsmykkede Skib efter det andet. For de
Danske, der boede Syd for den nye Grænse, var det
en Dag med dyb Vemod. Aldrig glemmer jeg den
unge Lærerkone, en tidligere HejlsÆlev, som pludse=
lig sprang hen imod mig, da vi fra Sønderborg i en
ubrudt Række vandrede op mod Dybbøl Banke, og
bevæget udbrød efter at have hilst: „Hvorfor måtte
vi ikke komme med til Danmark? Hvorfor vilde I
ikke have os?“ Jeg kunde kun svare, at det jo var,
fordi så få dernedefra havde stemt derfor.
Ja, således kunde Sorgen åbenbare sig midt i Glæ«
den, men det var næppe ofte, den udløstes i Ord.
Glæden var jo så helt overvældende, at alt andet
måtte vige. Aldrig har et Folkemøde i Danmark
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været så stort, og aldrig har noget rummet så
megen Glæde.
Dagen efter var det, at Statsminister Neergård
udtalte til Repræsentanterne for de Danske, der ikke
kom med til Danmark: „I skal ikke blive glemte“.
Han kunde sige det på hele Folkets Vegne. —
Nu er snart 10 Aar gåede siden Genforeningen.
Meget har formet sig anderledes, end man i den
første Festrus forestillede sig. Mange Skuffelser og
megen Modgang er fulgt efter. De økonomisk
trange Tider har været trangere der end her, og de
har hos mange været Aarsag til et andet Syn på
Grænsens Flytning. Tyskernes Fremgang ved Val*
gene viser det. Men alle bevidst Danske ser det
dog fremdeles som en Lykke at leve inden for den
danske Stats Grænser.
Dette fik jeg et stærkt Indtryk af ved en Aftenfest
på „Folkehjem“ i Aabenraa sidste 17. Novbr., Tiårs*
Dagen for det store Møde 1918, da Sønderjyderne
tog Stilling til den foreslåede Grænse. Vi var en Del
her fra Kolding, som overværede denne Mindefest,
og vi blev stærkt grebne af den Stemning, der her*
skede på Mødet. Sønderjydernes Repræsentant i
den tyske Rigsdag før og under Verdenskrigen,
H. P. Hanssen, holdt Foredrag og hyldedes stærkt
efter dette, og mange Talere opfriskede ligeledes
Minder fra de svære Tider og udtalte deres Glæde
over de Aar, der var forløbne siden, og deres Kærlig*
hed til Danmark. Ingen Mislyd hørtes.
Mellem Talerne lød Sangen, snart efter Forslag af
Mødets Leder, Skoleinspektør Thau, men oftere ved,
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at Deltagere i Mødet uden videre begyndte at synge,
og Forsamlingen faldt ind. Alt dette satte Sindet i
Stemning, så Mødet for os heroppe fra blev en stor
Oplevelse, som ikke let vil glemmes.
Forøvrigt har man intet Sted i vort Land givet sig
ind under Sangens Magt, som man har det dernede.
Den var til uvurderlig Styrkelse under Fremmed?
herredømmet. Her oppe synges der ikke nær så
meget som for en Menneskealder siden. Og dog er
der ikke noget mere forædlende og oplivende end en
god Sang. Flår man glemt dette, burde man tage Op?
hold i Sønderjylland en Tid alene for at lære det.
Og meget andet kunde læres.
Selv hos de Sønderjyder, der stadig i Genforenin?
gen ser den største nationale Lykke, vil man dog
møde Kritik af meget inden for dansk Styre og Ad?
ministration. Og det er ikke uden Grund. Vi træn?
ger til at tilegne os noget af den Præcision og Punkt?
lighed, som tysk Administration ejer. Der er alt for
meget Sløseri og Udskyden af Afgørelser hos os.
Det går ofte med Sneglefart, hvor det burde gå i
ordentlig Gangtakt. Mon vi dog ikke kan komme
bedre med på det Område? Vi har ret hurtigt skif?
tende Ministerier og venter os noget af hvert, men
vi spejder stadig efter Bedring på dette Område.
Der findes nok her en Brist i vor Folkekarakter.
Men er der fra sønderjydsk Side en vågen og be?
rettiget Kritik over meget, så er der også Kritik, som
ikke er så vel underbygget. Den vil dog ikke kunne
holde sig i Længden.
Her oppe fra det gamle Land er også øvet Kritik
i modsat Retning. Mange finder, at der er ofret alt
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for meget på Sønderjylland, og stødes over, at der
stadig stilles nye Krav. Man bør dog vogte sig for
at se for overfladisk på dette. Vi må gøre alt for at
styrke vor nationale Stilling dernede, og ingen må
være ligegyldig Tilskuer. Det er ikke alene med
Penge, vi må træde til. Se hvor Tyskerne arbejder.
Fra hele Tyskland støttes de. De vil have Grænsen
flyttet Nordpå igen, og de vil vise Berettigelsen deraf
ved voksende Stemmetal. Tyskheden skal udbredes
gennem nye tyske Skoler og anden åndelig Virksom*
hed og ved at der anbringes så mange Prioriteter
som muligt i sønderjydsk Jord.
Vi må ikke være passive Tilskuere dertil. Vi må gøre
vore Fremstød, vi kan ikke nøjes med at stå i For*
svarsstilling, vi må også være angribende, hvor Tysk*
heden vil trænge frem Nord for Grænsen, og vi må
gøre Fremstød Syd for den. Kan vi ikke dette, kom*
mer vi i det lange Løb tilkort. Hvor Dansk og Tysk
mødes, vil der være en evig Kamp. Den har varet i
Tusind Aar, og Danmark har i mange Henseender
arbejdet i Blinde og har derfor måttet vige. Den vil
vare i Tusind Aar endnu. Vi må hævde vor Stilling.
Vi må rykke fremad og flytte Sproggrænsen og
Sindelagsgrænsen mod Syd. Vi ønsker ikke at få
flere Tyskere inden for vort Statsområde, men vi
ønsker at få flere bevidst Danske. Tyskerne må ikke
arbejde sig Nordpå; Strømpilen må vise mod Syd.
Dette Arbejde fra vor Side skal ikke alene finde
Sted i de tysksprogede Egne Nord for Grænsen,
men det må støttes og sættes videre i Gang Syd
for den.
Mens Partierne slås om Magten heroppe, bør de
4
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være enige om at støtte det nationale Arbejde i
Grænselandet på bedste Måde. Og de burde være
taknemlige over, at vort Folk her har en stor Fælles«
sag, hvori der aldrig kan lægges for mange Kræfter,
og hvor alle kan være med.
Der går en Strøm af unge Danske til Kanada i
disse Aar. De går ud til uvisse og vist i alle Tilfælde
svære Kår. Og de vil som alle Udvandrere blive
hjemløse. Om de i Stedet gik til Sønderjylland, hvor
der er Jord nok til Udstykning, saa tjente de deres
Land og skabte sig selv en lysere Fremtid, end Ka«
nada kan byde dem.
Til alle mine Læsere vil jeg sige: Vær vågne i
denne Sag! Bliv aldrig ligegyldige! Det er den aller«
bedste Støtte, der kan ydes. Så bliver der så mange
Måder, hvorpå man kan være med i Arbejdet. Det
kalder på os alle.
Om man foreløbig meldte sig ind i „Sprogforenin«
gen“ eller „Sønderjydsk Skoleforening“! Det var
altid en Begyndelse. Så kunde man siden danne
Kredse, større eller mindre. Eller man kunde være
med på andre Måder.
Skulde nogen ønske nøjere Oplysninger, er jeg
gerne til Tjeneste.
Gid det kunde blive en Hjertesag for alle Danske
at være med i Kampen på den ene eller den anden
Måde, så vilde Sejren være os vis. Den vil også være
det, hvis vi mere og mere ombytter Ligegyldigheden
med vågen Opmærksomhed.
Vi kæmper altid på hjemlig Grund, Tyskerne på
fremmed Grund. Er nogen i Tvivl om, hvor de stør«
ste Resultater kan nås?
Thomas Thomsen.
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Fru Læge Daugaard har tilsendt Aarsskriftet følgende
Bidrag:

Kære Borreelever!
ar De hørt det? Er Rygtet løbet som en Løbes
ild over Landet? 4 smaa Puds har taget Granly
i Besiddelse.
De véd jo alle, hvor Granly ligger, og naar man
— lidt forpustet ■— dels af den strenge Bakke — dels
af Spænding over, hvilket lille Paradis man nu skal
se (derfor gik man ogsaa lidt hurtigere, end man
havde godt af) — staar paa Trappen og bliver lukket
ind af en venlig, men bestemt Dame i hvid Kittel, —r
ja da har Spændingen naaet Højdepunktet.
I „Forgaarden“ afføres man Overtøjet, kaster et
hurtigt Blik paa de forskellige Opslag om, at Børn
ikke maa komme ind, Overtøjet skal lægges, Børs
nene maa ikke berøres o. s. v., og bliver saa lukket
ind i „det Hellige“, hvor man iføres hvid Kittel og
atter faar strenge Ordrer, og saa gaar Døren op til
„det Allerhelligste“.
Det, der møder een der, er ubeskrivelig vidunders
ligt. Jeg er saa heldig at komme i en Time, hvor de
Smaa skal pusles, — det er godt, for ellers er jeg
bange for, at jeg vilde have vækket dem alle med
mit Glædesudbrud, og jeg tænker i mit stille Sind:
„Mon de saa vilde have skreget alle fire i Kor —
næppe, for de er jo opdraget, som den Slags skal
være, saa man ikke hører dem, kun ser dem“.
4 smaa Barnesenge — høje, af den Slags, som
man staar ved Siden af, naar man pusler Børnene,
og som ogsaa bruges som Kravlesenge — skinnende
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hvide, og ved Siden af hver Seng et lille Bord med
Klud, Vandfad, Haandklæde og ekstra Tæpper. En
af Rollingerne staar allerede op og byder een vels
kommen med et stort, straalende Smil — Selskabes
lighed er nedlagt i os fra smaa! —
Saa bliver de puslet, og det er en Fryd at se dem
blive gjort i Stand og behandlet, som den Slags skal
behandles. Det er det, de unge Piger nu om Stunder
skal lære; der er intet, man kan være til saa stor
Nytte med i et Hjem som Kendskab til Barnepleje,
og der er intet, der er saa værdifuldt for een, naar
man engang selv staar med sit lille Barn i sine Arme.
Der er ingen Gerning, en Kvinde kan tage op i
vore Dage, uden hun er uddannet dertil — undtagen
den at blive Moder. Enhver maa kunne se, hvor fors
kasteligt det er.
Moderkaldet er nedlagt i os fra ganske Unge; lad
os saa ikke lade det upaaagtet, men tage fat og dygs
tiggøre os ogsaa der. Jo mere Kendskab man har til
Barnepleje, jo dygtigere man tager paa det, jo mins
dre Ulejlighed vil Barnet forvolde, og jo mindre
koster det.
Naar den unge Mor staar med sin lille førstefødte
i Armene, vil hun faa en Mængde hinanden mods
sigende Raad, saa hun er ganske ude af Stand til at
klare sig, hvis hun ikke selv ved, hvad hun vil.
Alt for ofte staar Læger og Jordemødre overfor
dette: „Dette kunde have været undgaaet, hvis den
unge Mor havde vidst bedre Besked“.
Fremtidens Mødre kommer til kort, hvis de ikke
forstaar, at denne Opgave ogsaa maa tages op.
Vi ønsker alle Glæde og Lykke i vore Hjem, men
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saa maa vi ogsaa møde dygtiggjorte til at tage den
Gerning op, der venter os, saa ikke manglende Dyg*
tighed skal føre til, at Mand og Børn lider. Det er
i Sandhed sørgeligt at se Børn, der fødtes livskraft
tige til Verden, drukne i Snavs og Forsømthed, men
endnu sørgeligere er det at se den modløse og elen*
dige Moder midt i sit Hjems Ruiner.
Hvordan Hjemmene er, deraf afhænger det, om
Samfundet skal bestaa eller gaa til Grunde, og man
kan vel nok sige, at dette ligger tungt paa Moderen.
De færreste voksne Mænd forstaar, hvordan de
skal forholde sig overfor et Spædbarn, de forstaar
ikke dets særlige Vaner, dets Sprog o. s. v.; ikke en?
gang en Far hører som Regel til i et Barnekammer;
han gør som oftest alting forkert og er altid i Vejen.
Der burde staa paa et lille Barns Seng: „Kære Far, i
mit første vigtige Leveaar har jeg kun et Ønske til
dig: „Lad mig være!“
Men Moderen maa vide Besked. Det er vanske*
ligt Mor at blive, men langt vanskeligere Mor at
være. Spædbarnet er fordringsfuldt, men det tager
ikke Spor af Notits af Sløjfer, Kniplinger og Baand
(her kan man spare, det er en skæbnesvanger Fejl*
tagelse fra Moderens Side); det stiller kun to Krav:
Bad mig! mad mig! Disse to Krav skal Moderen
kunne opfylde til Fuldkommenhed. Det er svært,
men faar man først fat derpaa, er det til Glæde og
Velsignelse for Mor og Barn.
Lyder det ikke utroligt: „Der gives Undervisning
i Pasning af Grise og Kalve, men Kvinder lærer ikke
at passe deres spæde Børn!“ Det er Synd for Bør*

56

nene, hvoraf mange lider og dør, men det er sande?
lig ogsaa Synd for Mødrene.
Man kan fritages for at deltage i Barneplejen paa
Borrehus. Jeg haaber ikke, der er en eneste ung
Kvinde, der ønsker sig fritaget, og jeg synes, det er
et mægtigt Plus til Frk. Simonsens Skole. Gid hun
maa faa den Glæde deraf, hun venter sig og inder?
ligt fortjener.
De venligste Hilsener.
Harriet Daugaard.

FRA KRIGENS TID
Forfatteren til disse Minder fra Krigens Tid,
Hans Peter Hansen, Ottersbøl, er en god Bekendt
af Forstanderinde Frk. Simonsen, og han har vel?
villigt stillet dem til Disposition for Aarsskriftet,
efter at de først har været trykt i „Ryslinge?
bogen“ for 1927. Noget udelades dog her af
Pladshensyn.
Oprindelig har Forfatteren noteret nogle af sine
Oplevelser ned på små Papirslapper, som blev
lagt på Bunden af den Trækasse, som i Krigens
Tid gik mellem ham og Hjemmet, og hvori han
fik tilsendt Mad og Nødvendighedsgenstande.
Disse Småberetninger er så af ham sammenarbej?
dede til en sammenhængende Skildring. Her be?
gyndes med Rejsen til Fronten. Den 18. Decbr.
1914 forlod Afdelingen Flensborg.
TIL FRONTEN

or fuld Kraft kørte vi frem mod Slesvig. Stem?
ningen var trykket. Enkelte forsøgte en Vittig?
hed, men den efterfølgende Latter var unaturlig. Jeg
befandt mig blandt lutter Tyskere. Skilt fra de

F
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mange Kammerater. Jeg saa dem kun ved længere
Ophold, hvor jeg vekslede et Par Ord med dem paa
det danske Modersmaal, hvorefter det igen gik vi«
dere sammen med de tyske Rejsefæller. Efter et
kort Ophold i Slesvig kom vi snart ind paa holstensk
Omraade. Ja, nu var det elskede, omstridte Land
bag os. Farten gik videre mod Syd. Stadig raskt
fremad. Ud mod det uvisse. Bort fra de kære der*
hjemme.
Et nyt Afsnit af vort Liv begyndte.
Hamborg passerede vi efter Mørkets Frembrud.
Den gamle Hansestad laa smukt, oplyst som den
var af det stærkt lysende, elektriske Lys. Alstef«
kvarteret, vel nok det flotteste af dem alle, fangede
i særlig Grad Interessen. Utallige Lystbaade kryd«
sede den smukke Aister. Husene spejlede sig i de
krusede Vande. Vi dampede videre, og det smukke
Syn var snart borte. Nu var det Nat. Vi forsøgte at
blunde. Lidt Søvn fik vi da ogsaa. Vi dampede for
fuld Kraft ned gennem Hannover. Inden Morgenen
gryede, var vi i Vestphalen og snart efter i Rhin«
provinsen. Nu var det lyst, og jeg kravlede hen til
Vinduet for at faa et lille Indtryk af Egnen. Land«
bruget var hernede svunden ind til et Minimum.
Industrien havde for længst faaet Overtaget. De
mange Fabrikker arbejdede for fuld Kraft i Krigs«
brugets Tjeneste. Der sendtes dagligt herfra Masser
af Ammunition til de forskellige Fronter. Vi naaede
frem til Aachen, hvor Toget gjorde Holdt. Røde
Kors og „Frauenverein“ havde travlt med at uddele
Cigarer og Cigaretter til de gennemrejsende Solda«
ter. De, der havde Lyst, kunde ogsaa faa Felt«
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flaskerne fyldt med Kaffe eller Te. Dette var den
sidste Gave fra det haardt betrængte Fædreland paa
dettes egen Grund. Vi nærmede os Belgien, men
vort Tog maatte tit gøre Holdt for de mange Tog,
der var paa den vestlige Front. Vi gjorde Holdt ved
Grænsebyen Herbestalmen, men dampede snart
efter videre ind paa belgisk Omraade. Her var vi i
det Land, hvis Folk hele Verden ser op til. Tappert
og sejgt forsvarede de sig, indtil de maatte vige for
det voldsomme Tryk fra de tyske Millionhære. Stak«
kels Belgien! Det var Nat, saa vi fik ikke ret meget
at se af det ellers saa smukke og frugtbare Land.
Ved Lüttich havde vi en halv Times Ophold. Jeg var
vaagen, men saa dog ikke noget til de voldsomme
Ødelæggelser.
Ved Daggry var vi i Frankrig. Vi havde et lille
Ophold i den store Fæstning Maubeuge. Paa Bane«
gaarden saa man ikke andet end tysk Militær. Livet
var allerede begyndt at pulsere paa Gaden. Vi kørte
snart igen, men kun langsomt. Den 21. December
var vi henimod Aften ved vort Maal: Noyon. Vi
blev straks udkommanderet af Toget, opstillet i
Marchkolonne og ført om paa Ulankasernen, hvor vi
straks blev trakteret med varm Mad fra den store
Spisebarak. Vort første Kvarter saa mindre hygge«
ligt ud. Gulvet var baade smudsigt og vaadt. Vin«
duer og Døre var der ingen af, og den kolde De«
cemberluft gjorde det ugemytligt og koldt i Kvar«
teret. Med Belysningen var det rent galt. De fleste
havde glemt at faa Tællelys med, saa det var et
værre Kommen til Rette, inden vi alle kom til Leje.
Halm var der intet af. Vi maatte tage til Takke med
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det haarde Gulv. Med Feltdugen over mig og Kap«
pen som Hovedpude sov jeg, trods alt, godt efter
den anstrengende Rejse. Min tomme Seng hjemme
vilde her have været kærkommen. Vi havde ikke ret
meget at bestille, men sørgede mest for at faa noget
til Livets Ophold. Noyon ligger temmelig langt
borte fra Fronten, men dog ikke længere, end at
Franskmændene med det langtrækkende Skyts kan
naa hertil. Da jeg ved Middagstid hentede min Mad
omme ved Banegaarden, faldt der tre Granater. Den
ene knuste en Jernbanevogn. En Soldat, som stod
der, døde paa Stedet.
Godt Middag fik vi Ordre til at samles paa Kaser«
nen. Her blev vi tildelt de forskellige Kompagnier
ved Fysiler Regiment, Königin Nr. 86. Jeg kom til
femte. Min Adresse sendte jeg straks hjem pr. Tele«
gram. Dagen efter kom Regimentet fra Stillingen
ved Dreslincourt hertil. Vort Kompagni staar under
Kommando af Løjtnant Jaritz — en Godsejer fra
Pommern. Kort efter Tildelingen trak vi i Kvarter
i Yderkanten af Byen. Vor Vært var Jordbruger.
Vi foretrak Laden som Kvarter og fik her et dejligt
lunt Leje i Høet. Vi var saa trætte, at det varede
ikke længe, før Søvnen overmandede os. Helt ufor«
styrrede fik vi dog ikke Lov til at sove. Nogle af de
ny Kammerater havde drukket lovlig meget af de
vaade Varer. En af dem var, sagt paa godt Dansk,
plakatfuld. Hvor han havde faaet Kæferten op«
samlet, var os foreløbig en Gaade. Hans mange
Glædesudbrud var det langtfra behageligt at høre
paa, og hans Trampen rundt i Høet var endnu mere
ubehagelig. Vi fik dog inden længe Løsning paa
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Gaaden, idet Oversergenten kom og spurgte, om vi
vidste, hvem der havde taget Vin nede i Kælderen
og glemt at sætte Tappen for, saa det hele nede i
Kælderen nu svømmede i Vin. Da ingen erklærede
sig i Stand til at kunne give Besked, forsvandt Over«
sergenten igen. Der blev nu Røre i Høet. Flere for«
svandt et kort Nu og kom tilbage med Kogepotter,
fyldte med Vin. Et lystigt Drikkegilde begyndte
og varede til langt ud paa Natten, saa der blev ikke
megen Ro til at sove.
JUL I CAMELIN

Lille Juleaften brød vi op. Gennem mange øde«
lagte Landsbyer marcherede vi til Camelin. Vejene
var fuldstændig opkørt af de tunge Vogne, saa det
kneb at komme frem. Vi maatte tit give Plads for
de fremadrykkende Train« og Artillerikolonner. Det
var en anstrengende March, og enkelte gjorde da
ogsaa slap. Da vi var naaet Halvvejen, blev vi trak«
teret med varm Mad fra Gullaschkanonen, og det
gjorde godt i de slunkne Maver. Efter endnu et Par
Timers March naaede vi Camelin. Det tog Tid,
inden Kvartererne blev inddelt. Dog endelig naaede
det sig. Et lille, hyggeligt Flus blev os anvist som
foreløbigt Kvarter. Den unge Kone i Huset fik plud«
seligt og uventet seks Julegæster, af hvilke fem var
Nordslesvigere. Byen var uskadt, og største Delen
af Indbyggerne var her endnu. Den unge Kone boede
ganske alene med syv smaa Børn. Hendes Mand var
tysk Civilfange i Noyon. Vi krøb sammen i en af
Stuerne. Der var Halm nok, og inden længe havde
vi et efter Omstændighederne ret godt Leje. Chre*
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sten S., Bent A., begge fra Roager, min gamle Efter?
skolekammerat, Søren J. fra Øster Aabling, og jeg

sluttede Kammeratskab. Vi gav os Navnet „Sønder?
jydsk Firkløver“. I ledige Timer drøftede vi fire
mangt og meget fra vor kære Hjemegn. Konen havde
fyret op i Indlæggerovnen, og vi laa lunt og godt, da
Døren blev lukket op af en Befalingsmand, der fore?
stillede sig som Underofficer J., og som gjorde os
bekendt med, at han fra nu af skulde være vor Kor?
poralskabsfører. Da han hørte, vi talte Dansk, til?
talte han os paa samme Sprog og fortalte, at han var
fra Horsbyg ved Rødekro. Han fik lidt Halm hos os.
Vi krøb snart efter ned i Halmen alle sammen og
følte os godt tilpas ved Udsigten til en god Natte?
søvn.
Juleaftens Dag satte vi vor Næse efter Ro. Helt
fri for Tjeneste blev vi dog ikke. Vi maatte ud til
Eksercits et Par Timer om Formiddagen. Vi drøf?
tede derefter, hvordan vi bedst kunde fejre Jule?
aften, og blev enige om, at vi skulde absolut have
skaffet et Juletræ. Ved Lodtrækningen blev Søren J.
den heldige, som skulde skaffe Træet til Veje. Han
gik straks for at udføre Hvervet, og kort efter kom
han tilbage med et lille, men smukt Træ. Endnu før
Aften var Træet iklædt en enkel Festdragt, hvortil
vi havde faaet Vat hos Sanitetssoldaterne, og selv
havde vi Julelys nok. Træet tog sig ret godt ud i de
fattige Omgivelser. Vi fik kogt Kakao fra Køkkenet.
Brød og Smør havde vi. Det hele var velsmagende.
Maaltidet forløb i al Stilhed. De smaa Børn, der for
det meste opholdt sig inde hos os, maatte nu ud —
Træet skulde tændes. Da dette var sket, kunde Bør?
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nene komme ind igen. Hvor de smaa Øjne dog straa«
lede! De ligefrem skinnede om Kap med Julelysene.
Børnene hernede kender ikke Juletræ. Det var første
Gang, de saa et saadant. I Førstningen blev de staa»
ende henne ved Døren og turde ikke vove sig frem,
men de fik snart mere Drist og kom ind til os. Vi
sang to af de dejlige, danske Julesalmer og tillige en
tysk. Moderen stod henne i Døren og frydede sig
ved sine smaa Børns Glæde over det simple Juletræ.
Første Juledag var vi til Gudstjeneste i den lille
Landsbykirke i Camelin. Resten af Dagen havde vi
til egen Raadighed. Chefen havde ladet den største
Lade i Byen pynte med Blomster og Flag, midt i
Rummet var anbragt et stort Juletræ. Festen skulde
begynde Kl. 7 om Aftenen. Laden var pyntet ret
pænt. I den ene Ende af den var bygget en Scene.
De raa Brædder var beklædt med frisk Gran, hvori
var anbragt utallige Sløjfer, der alle var sorte, hvide
eller røde, og øverst prangede Kejserens Billede.
Chefen bød Velkommen og ønskede os alle en glæ»
delig Jul. Nogle Pakker, der var sendt til os fra Re»
gimentets Chef, Kejserinden, uddeltes straks. Halv»
delen af Regimentsmusikken var kommet hertil og
spillede for os. I Kompagniet havde vi to Skuespil»
lere, og nu kom Turen til dem. De opførte et Par
Smaastykker og gav flere Vittigheder til bedste.
Flenad ILTiden var Festen til Ende.
Det sidste Par Dage har vi ligget i Alarmbered»
skab. Vi blev udkommanderet flere Gange, men slap
hver Gang med Skrækken. Den snørede Randsel
havde vi liggende parat til straks at tage den paa,
naar Ordren kom. Det var strafbart at tage Støv«
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lerne af. Geværet var altid i vor umiddelbare Nær«
hed. Ordren ophævedes efter et Par Dages Forløb,
og dermed faldt der atter Ro over Sindene. Dagene
skrider nu hen, uden at der sker noget af særlig Be*
tydning. En forfærdelig Mængde Flyvere passerede
i denne Tid daglig Camelin paa deres Ture frem og
tilbage fra Fronten, men ellers er det temmelig roligt
forude.
FRA SANDSTENSHULEN TIL SKYTTEGRAVEN

Den 29. December brød vi op og kom til den store
Sandstenshule i Nampcel. En saadan Hule ser ret
ubetydelig ud, naar den ses udvendig fra, men denne
Hule har dog rigelig Plads til 500 Mand. Det er
mørkt i Hulen og derfor ikke let at finde omkring i
den. Imidlertid var det godt, at jeg fik en Lomme*
lampe med hjemme fra. Her har jeg Brug for den
Dag som Nat, og uden en saadan Lampe er man ret
ilde faren her. Indefra slaar en hæslig Stank os i
Møde. Ved nærmere Eftersyn viser det sig, at Kvar*
teret her har været benyttet til Hestestald. Kvarteret
ser mindre behageligt ud, men vi faar intet andet og
maa derfor tage til Takke med det. Hulen blev nu
renset efter bedste Evne, men den hæslige Luft
kunde ikke fordrives. Foran Hulen ligger en stor
Bondegaard, midt i hvis Gaardsplads der — som
overalt — pranger den vellugtende Mødding, lig*
gende kun ti Skridt fra Hovedindgangen, saa dérinde
vil de stedse have den friske Aroma!
Gaarden bærer det stolte Navn „Carierfarm“. Det
store Slot lige ved Siden af er nu en Ruin. Her
rasede i September et stort Slag mellem Tyskerne og
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de vigende Franskmænd. I den smukke Slotshave
har flere Franskmænd og Tyskere nu deres Grav.
Den ellers saa smukke Egn er slemt ødelagt.
Om Formiddagen har vi som sædvanlig lidt Ekser*
cits, men ellers ligger „Bjørnen“ roligt og godt gemt
i den store, bombesikre Hule. Nu regner det næsten
daglig, men her er vi godt i Læ. Kvarteret kan ikke
anses for et af de bedste, men vi er dog paa det tørre.
Naar vi ingen Tjeneste har, holder vi os da ogsaa
pænt inden Døre. Franskmændene har til Tider be*
skudt Gaarden temmelig heftigt, men indtil nu er
der ingen større Skade forvoldt. Den 30. December
var vi ude i Nærheden af Fronten for at udbedre den
sønderskudte Løbegrav. For første Gang hørte vi
her Kuglernes fløjtende Lyd, men Kuglerne generede
os ikke, da vi stod godt dækket i den dybe Løbegrav.
Gravene stod flere Steder halvt fyldte med Vand,
og adskillige Steder kunde vi slet ikke bunde det.
Da vi henimod Aften vendte tilbage til det gamle
Kvarter, var vi godt vaade om Fødderne.
Nytaarsnat var „Firkløveret“ paa Vagt nede i den
lille By Nampcel, der ligger neden for Gaarden i den
smukke Aisnedal. Sammen med Søren J. stod jeg paa
Lyssignalvagt paa en temmelig høj Bakke uden for
Byen. Det regnede stærkt, og vi blev godt gennem*
blødt, inden Afløsningen kom. Klokken var da 11,
og vi benede af for hurtigst muligt at komme til*
bage til Vagtstuen. Vi ligger og døser hernede i Hal*
men og er for vaade til at kunne sove. Med ét be*
gynder et vældigt Skyderi. Hvad er nu det? Alarm
eller hvad? Vi havde helt glemt, at det ny Aar be*
gyndte i dette Nu. Det var Indgangen til det nye
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Aar, som var Aarsagen til det vældige Skyderi der
ude fra. Skyderiet hørte snart op. Ikke blot herfra,
men ogsaa ude i de foran liggende Skyttegrave hib
stes det ny Aar med mange Skud. Den 1. Januar om
Morgenen blev vi afløst og gik tilbage til den skumle
Hule. Den Dag og de paafølgende Dage sendte
Franskmændene os mange og store Granater, af
hvilke flere faldt blødt og godt midt i den paa
Gaardspladsen stolt prangende Mødding.
Indtil nu havde vi ikke mærket ret meget til Kris
gens Alvor. Men nu bliver det Alvor. Vi stod i
Rækker og Geled ude paa Gaardspladsen. Et Øje=
blik efter kom Kompagnichefen. Vi inddeltes i
Grupper. Otte Mand i hver. Gruppen fik dertil
en Fører. Alt blev nøjagtigt inddelt. Dermed var
vi klare til det forestaaende Skyttegravsliv. Dagen
efter, den 5. Januar, begyndte vi Afmarchen ved
3/Tiden om Eftermiddagen. Marchen foregik ganske
langsomt. Vi gjorde Ophold i Byen Nampcel. Mars
chen genoptoges først, efter at Skumringen var bes
gyndt. Vi marcherede paa en ret god Vej nede i
Dalen. Efterhaanden blev det bælgmørkt, og Vejen
blev daarlig. Somme Steder var den næsten ufrems
kommelig, idet den var frygtelig opkørt, ligesom den
mange Steder var rædsomt tilredt af Granater.
Fremad gik det, men kun smaat. Endnu var det tils
ladt at ryge, men naar vi kom længere frem, blev
ogsaa det forbudt. De mange tændte Cigarer vilde
let kunne forraade os. At ryge længere fremme
vilde let udsætte os selv og andre for Fare, thi
Franskmændene er aarvaagne Kammerater, og Gras
naterne sidder løst i Rørene ovre hos dem. Endnu
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maa vi tale højt Mand og Mand imellem, saa længe
de ikke kan høre os. Men naar vi kommer blot et
lille Stykke længere frem, maa vi heller ikke tale
højt sammen. Fronten er nær, og der er fuldstændig
Ro iblandt os. En ensom Granat og enkelte Gevær«
kugler suser somme Tider hen over os, men vi naar
uskadt til Moulin sous Tourent (Møllen under fire
Vinde). Vi gør Holdt uden for en stor Sandstens«
hule, for i Dækning bag den at gøre et Hvil. Vi
træder ud til Siden, og trætte, som vi er, tager vi hver
især Tornysteret af og bruger det til at sidde paa.
Førerne var taget forud for at finde den rigtige
Løbegrav til Stillingen. Lidt efter kom de tilbage,
og vi blev atter ført fremad. Vejen var sløjfet af en
Løbegrav, og derned maatte vi. Det gik i Gaase«
march. Let at komme frem var det ikke. Det op«
blødte Ler sugede sig fast om Støvlerne, saa det
kneb at faa dem med. Graven var saa smal, at de
brede Tornystre slæbte imod overalt. Enkelte Steder
stod der meget Vand, og inden vi kom ret langt
frem, var vi godt vaade. Bagagen er nu adskillige
Pund tungere, end da Marchen begyndte. Marchen
var nu baade drøj og besværlig i det rædsomme
Pløre, vi maatte ælte os frem i. En og anden gled og
faldt i det fedtede Pløre. Men hvad gjorde det? Lidt
mere Smuds fra eller til havde ikke meget at sige
her, hvor vi mere lignede Svin end Mennesker. Det
skred saare langsomt frem, og pludselig stod det
helt stille. En Underofficer arbejdede sig forbi os.
I Forbifarten fortalte han, at vort Kompagni var
kommet ind i en fejl Løbegrav. Vi maatte tilbage
igen. Men da vi havde passeret et kort Stykke, fandt
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vi den rigtige Gang, og lidt efter var vi inde i selve
Skyttegraven. Vi var imidlertid kommen for langt
til højre og maatte lidt paa Retur, hvorved der blev
en Skubben frem og tilbage, men endelig kom vi
rigtig paa Plads, og først nu begyndte Afløsningen.
Denne foregik saa lydløst som vel muligt. Den
mindste Støj kan her blive skæbnesvanger. Vore
Modstandere er aarvaagne. Aner de Uraad, skal de
snart lade høre fra sig. Vi tog Tornysteret af. Søren J.
og jeg maatte straks paa Vagt. Det afløste Kom=
pagni samledes i Grupper for straks efter at for=
svinde gennem Løbegraven.
SKYTTEGRAVSLIV

Det regnede stærkt. Vi var halvvaade i Forvejen,
og det blev et Par kolde Vagttimer. Længe før AL
løsningen glædede vi os til at faa et Par Timers
vederkvægende Søvn. Endelig var det saa vidt. Vi
forsøgte straks at finde en Dækning, men Forsøget
var forgæves.
Der manglede mange Opholdsrum. Trætte var vi,
og Søvn maatte vi have. Da vi ingen Steder kunde
komme ind, søgte vi efter en Siddeplads ude i Gra=
ven i det øsende Regnvejr. Vi satte os til Rette paa
Traversens nederste Trin, krøb tæt sammen, slog
Kappen og Teltplanen om os og forsøgte at sove,
men det blev for koldt, og Søvn fik vi ikke. Paa den
Maade kunde det ikke blive ved at gaa. Saa vilde
man snart faa en Sygdom paa Halsen. Samme Dags
Morgen blev der lagt Plan til et nyt Opholdsrum
(Understand). Ved Mørkets Frembrud tog vi de
første Spadestik til vort fremtidige Hjem. Det var
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vanskeligt at arbejde i Mulm og Mørke, og det blev
da heller ikke til ret meget. Men nu var Begynde!*
sen gjort. Med korte Mellemrum af skydes Lysraket*
ter. Disse lyser slemt op paa Terrænet. Der er da
ikke andet at gøre end at dække sig ved at smide
sig fladt hen. Vi har mange af den Slags Afbryde!*
ser, og Arbejdet skrider kun smaat fremad. Vi ar*
bejder i to Timer og er paa Vagt i andre to Timer.
Men lidt Ro faar vi da ogsaa. Vi er naaet til at faa
Plads i en Understand, men endnu er der dog ikke
Plads nok til, at vi kan lægge os. Der er kun Plads
til en Bænk, som Søren og jeg krøb sammen paa for
om muligt at faa lidt Søvn. Vi var gennemvaade og
segnefærdige af Træthed. Vi fik et lille, velgørende
Blund. Nu har vi Tag over Hovedet. Men dermed
er vi ikke paa det tørre. Bulen er utæt. Det drypper
ustandseligt ned til os. Til sidst blev det for galt. Vi
spændte da vor Teltplan under det utætte Loft. Det
hjalp lidt, men kun et Par Timer, hvorpaa det blev
galt igen. Men nu er der ikke andet for end lade det
regne og vente paa Tørvejr.
Dagene skrider, og hver Dag har sin Sorg. Der
gaar næppe en Dag uden Tab. I de sidste Dage har
vi haft baade døde og saarede. Vor Gruppe var
indtil nu sluppet helskindet igennem. Ilden har
været slem de sidste Dage. Skyttegraven er blevet
slemt ramponeret. Flere Menneskeliv er gaaet tabt.
Om Dagen er vi regelmæssigt nede i Byen en eller
to Gange. I Byen skal vi nemlig hente vor Mad samt
Træet og de Planker, vi skal bruge til vort frem*
tidige, underjordiske Opholdsrum. Dette Arbejde
maa vi udføre i den knapt tilmaalte Fritid, saa ret
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megen Hvile har vi ikke. Vi længes efter at faa Tag
over Hovedet. Den Søvn, vi faar ved at sidde paa
Bænken sammen med de andre Kammerater, er utiis
strækkelig. Derfor har vi travlt, og i Aften, den
9. Januar, kan vi blive færdige. Vi mangler nogle
flere Planker, og dem vil Søren J., Carl N. fra Arrild
og jeg nu hente. Da vi vilde til at gaa, kom Unders
officer J. med Postsager til os. Jeg fik et Brev. Carl N.
fik en stor Julepakke, der straks blev aabnet, og de
mange lækre Julekager fik Tænderne til at løbe i
Vand. Carl N. er en god Kammerat — vor gode
Ven. Kassen var næppe aabnet, før han begyndte at
dele ud af de lækre Sager. De smagte! Med ét slog
han Kassen til og udbrød: „Nu er det nok! Naar vi
kommer tilbage fra Byen, kan vi fortsætte.“ Vi tras
vede saa af Sted til Byen. Franskmændene beskød
nu som altid Løbegraven, saa vi benede af Sted
med Iltogsfart. Vi kom godt ned til Byen og tøflede
tilbage med Plankerne. De andre to kunde ikke
komme igennem med deres Planker, der var saa
lange, at de ragede for højt til Vejrs og derfor
kunde ses af Modstanderne. Da de var naaet Halvs
vejen, maatte de lade Plankerne ligge, og de gik til*
bage til Byen efter ny Forsyning. De lange Planker
kunde vi saa hente efter Mørkets Frembrud. Jeg gik
derimod videre, naaede lykkelig og vel Bestemmelses*
stedet og gik derefter tilbage til Byen igen. Mod*
standerne beskød endnu Graven, saa jeg gik godt
til. Med ét standsede jeg nede ved Løbegravens Ud*
gang. Paa den gennemgravede Landevej laa foran
mig en død Mand, der havde en svær Planke lig*
gende tværs over sig. Jeg kendte ham ikke straks,
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men da jeg saa nærmere efter, viste det sig at være
min Ven Carl. En lille Granatsplint var trængt ind
i Hjernen paa ham. Nu havde han udstridt. Han,
der havde studeret Teologi, var krigsfrivillig. Han
havde altid været mig en god Kammerat, og det skar
i Hjertet pludseligt og uventet at staa ved Liget af
en god Ven. Jeg hentede Ambulancen, og lidt efter
blev han bragt hen til den nær ved liggende Hule.
Paa Depotet hentede jeg derefter en Planke, og da
jeg ankom til Kompagniet, meldte jeg det skete til
Føreren.
Vi har nu faaet samlet det nødvendige Materiale
til vort fremtidige Hjem, og naar Mørket falder paa,
skal vi snart faa det færdigt. Søren J. var imidlertid
ikke kommen tilbage igen, da det saa smaat havde
begyndt at dunkle. Hans Udebliven vakte baade
Bekymring og Uro. Jeg gik om i Skyttegraven for
om muligt hos Kammeraterne at erfare noget om
hans Udebliven. Hos dem fik jeg at vide, at en af
de ny, der hed J., var saaret og bevidstløs var lagt
ind i Hulen dernede. Jeg vilde gerne have besøgt
ham straks, men kunde ikke, da jeg nu skulde paa
Vagt. Nu, Natten var falden paa, gav vi os i Lag
med Understanden igen. Da de mange Planker var
lagt til Rette, lagde vi et Lag Ris over dem og dæks
kede til med et tykt Lag Jord. Understanden var
dermed færdig, og vi var overordentlig glade ved
endelig selv at have Tag over Hovedet. Vi strakte
os vel tilpas her inde mellem de fire underjordiske
Vægge, men et stort Skaar i Glæden var det, at vore
allerflittigste Medhjælpere, Søren og Carl, manglede.
Men 9. Januar 1915 glemmer jeg aldrig. Fra den Dag
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blev Underofficer J. og jeg rigtig Venner. Vi tik
sagde hinanden Venskab og lovede at hjælpe hins
anden, saa tit det gjordes Behov. Dagen efter var
jeg nede i Byen for at besøge min saarede Ven, der
imidlertid var bragt bort. Carl var allerede begravet.
Efter hvad jeg senere har hørt, var det en og samme
Granat, der dræbte Carl og saarede Søren.
Den 10. Januar var nær blevet skæbnesvanger for
mig. Jeg stod paa Dagspost og ventede efter min
Afløsning (de to Timer var omme). I det samme
kom vor Gruppefører, J., forbi med vore Postsager.
Jeg fik straks mine og lagde dem hen paa Kappen,
som jeg havde lagt til Tørring ved Siden af mig. Jeg
havde bedt J. kalde paa min Afløser og ventede, at
denne snart skulde komme. Blandt Postsagerne var
ogsaa et Brev hjemme fra, og nu længtes jeg efter at
se, hvordan det stod til i det kære, gamle Hjem. Paa
Vagt er det forbudt at læse. Derfor maatte jeg vente
med at gennemse Brevet, til Afløsningen kom. I
samme Øjeblik kastedes jeg bag over, og under et
værre Brag havnede jeg nede paa Gravens Bund.
Lerklumper og Træstumper susede forbi mig, men
ramte dog ikke. Jeg vidste ikke, hvad det var, der
var sket, og lidt fortumlet slog jeg Øjnene op. Jeg
forsøgte at befri mig for min Last, men jeg magtede
det ikke. Lervæggen, bag hvilken jeg havde staaet,
var skudt sammen, og jeg laa under Lasten af den
sammenskudte Væg, men jeg havde Gud ske Lov
Hovedet fri. I det samme kom Underofficer J. Han
havde hørt Braget og ilede nu til for at se, hvad der
var sket. I en Fart blev jeg befriet og kom snart paa
Benene igen. Til min store Glæde var jeg uskadt.
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Noget fortumlet og en Del nervøs bad jeg dog om
Lov til at hvile mig lidt. Mine Benklæder havde
faaet en Flænge, og under Flængen var Huden let
afskrabet. Øjnene var fulde af Snavs, og jeg maatte
til Lægen for at faa dem renset. At jeg nøjedes med
det, kunde man kalde heldigt sluppet. Min til Tør;
ring henlagte Kappe var flænget fra øverst til ne*
derst og fuldstændig ubrugelig. Næsten alle mine
Aviser og Breve var fuldstændig ulæselige. Jeg havde
faaet en væmmelig Hovedpine, men jeg var glad
over, at jeg endnu havde hele Lemmer.
Det regner næsten hver Dag, og det er saa godt
som umuligt at faa Klæderne tørret. Halvvaade er
vi altid, men nu har vi dog i det mindste et Sted,
hvor vi kan lægge os, og det er et stort Gode. Om
Natten har vi Vagt i to Timer og derefter fri i to
Timer, saaledes at vi i de lange Nætter har hver
mindst seks Timers Vagt, og det er meget ubehage*
ligt at blive forstyrret saa tit i den dejlige Natte*
søvn. Koldt er det, og vi fryser i den altid vaade
Uniform. I Understanden er Pladsen lidt kneben,
men skubber vi os godt sammen, opnaar vi dog, at
Understanden giver Læ til os alle.
PAA LYTTEPOST

Da der vel mellem Stillingerne her er ca. 200 m, er
Infanteri*Ilden temmelig uskadelig, men Artilleri*
Ilden er til Tider farlig. Hvor der er saa stor Af*
stand mellem Stillingerne, er der ved Nattetid ud*
stillet Lytteposter. Disse findes ogsaa her. Fra
Skyttegraven og ud til Lyttepoststanden fører en
tynd Traad, ved Hjælp af hvilken man trods Mørket
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kan finde ud til det rigtige Hul. Hullet er smaa halv*
anden m dybt og afgiver Plads til tre Mand. Det
ligger omtrent midtvejs mellem begge Stillinger.
Ogsaa jeg blev en Nat kommanderet ud paa en saa*
dan Vagt. Koldt og mørkt var det, og vi, der skulde
af Sted, var ikke helt stolte ved Tanken om denne
Vagt. Skjult af Mørket begyndte vi Farten derud,
idet vi kravlede ud fra det dertil bestemte Sted,
hvorefter vi rejste os, for i bukket Stilling at vandre
videre.
Vi naaede godt derud, men et Par Gange tvang de
franske Lyskugler os til hurtigt at smide os ned, og
vi kom derud uden at være bleven set. Hullet, vi
skulde besætte, var halvt fyldt med Vand. Det var
godt, vi havde medtaget en tom Konservesdaase,
med hvilken det meste af Vandet blev udøst. Da
dette var besørget, kravlede vi ned. Tiden skred saa
langsomt, at de to Timer, vi skulde være der, var en
hel lille Evighed. Vi kunde ikke se, hvor mange
Klokken var, men mente, at det nu snart maatte
være paa høje Tid at blive afløst. Vi kunde ikke
forstaa, at der ingen kom. Det blev et Par mærkelig
lange Timer. Endelig kom Afløsningen, men med
den mindre glædelige Tidende, at Orienteringstraa*
den var i Stykker. De, der skulde afløse os, havde
trasket rundt en hel Time, og havde vi ikke raabt
„Holdt“, havde de ikke fundet os. Vi blev nu med
det samme afløst og forsøgte straks at finde Vejen
tilbage. Føret var meget daarligt, idet hele Terrænet
foran Skyttegraven er gennemhullet af Hundreder af
Granater. Her var det ikke let at vandre i Mørke.
Ret langt var vi da heller ikke kommen, før vi paa

74

en mindre blid Maade gjorde Bekendtskab med et
eller flere af de mange Granathuller, og nu vidste vi
slet ikke, hvor vi var. Vi famlede os frem paa maa og
faa, og dog stødte vi ikke paa noget Pigtraadshegn
før efter en Times Forløb. Men hvor var vi? Var vi
ved den tyske eller maaske ved den franske Stilling?
Her var ikke andet for end at give sig til Kende. Vi
spurgte paa Tysk, om det var den tyske Stilling.
Der raabtes baade „Halt“ og „Ja“. Vi blev nu ledt
hen til Indgangen og naaede helskindet ned bag
Skyttegravens beskyttende Vægge. Vi var kommen
meget for langt til højre og befandt os hos et helt
andet Kompagni. Lidt efter var vi hos vore egne
Folk, men vi kunde lige saa let have været Fanger
nu. Vore egne havde været urolige for os og næret
Ængstelser for, at vi var blevet opsnappet derude.
De havde allerede tænkt paa at sætte os paa Tabs«
listen. Den ituskudte Traad blev straks istandsat,
for at de tilbageblevne Vagtposter ikke skulde løbe
samme Risiko som vi.
Det kneb at holde Graven i Orden. Franskmæns
dene ofrer stødvis Masser af Granater paa vort lille
Afsnit, og vi har derfor haft mange saarede og døde
i den sidste Tid. Stillingen kunde ikke udbedres om
Dagen, men saa snart Natten brød frem, blev der
travl Virksomhed. Det gav meget at bestille i de
lange Nattetimer, inden Skaden blev udbedret.
Ogsaa den evige Regn gjorde sit til at gøre os Tils
værelsen saa trist som muligt. Men nu stundede AL
løsningen til, og vi glædede os dertil længe i Fors
vejen.
Vort i Forvejen mishandlede Firkløver blev yders
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ligere mishandlet den 22. Januar, idet Bernt A. fra
Vesterbæk blev let saaret i Haandleddet, og han
kom samme Dag paa Lazaret. Nu var vi kun to
Mand tilbage af det oprindelige Firkløver. Bernt A.
faldt iøvrigt i Champagne 1917.
Efter tyve Dages anstrengende Skyttegravsliv i
Regn og Slud blev vi afløst den 25. Januar. Udsigten
til bedre Dage gjorde os glade og godt tilfredse. Her
lever vi udelukkende i Nutiden og er glade og taks
nemmelige for hver Dag, vi kommer igennem. Dagen
i Morgen er et uvist Begreb. Hernede er alt usikkert.
Døden dukker op snart her, snart der, og man véd
aldrig, hvor lang Tid man har tilbage. Dog, den
Tanke maa vi ikke bære. Den maa ikke tynge os;
thi saa bliver vi snart vanvittige. Efterhaanden lever
vi os ind i det uvisse. Det bliver dagligdags med det
usikre. Vi bliver sløve og ligegyldige og tager Livet,
som det kommer.
---- Efter ti Dages Hvil i Blerancourdel brød vi
igen op og kom til Regimentshulen i Moulin, for der«
fra at gøre Arbejdstjeneste ved Fronten. Vort Korns
pagni var svundet meget ind ved det sidste Ophold
i Skyttegraven. Vi havde nu efter den Tid mange
syge. Det regnfulde Vejr og det stedse vaade Tøj
havde bragt megen Sygdom med sig. Regimentet
trængte nu haardt til nyt Mandskab.
H. P. Hansen.

76

BEDSTEMODER
mange Hjem sidder en gammel, graahaaret Kone
med sin Strikkestrømpe og sin Salmebog. Hun
sidder saa stille og ser paa Børn og Voksne — hun
sidder tit, som hun intet ser; maaske hun heller ikke
ser alt nu mer, for hendes Blik er saa sløret. Men hun
føler nu mer end før, hvordan man er mod hende,
nu Arbejdsevnen har svigtet. Synet og Hørelsen
svækkes, og Naal og Strikkepinde vil ikke rigtig
lystre de rystende Hænder. Hun glæder sig nu mer
end nogensinde ved hver lille Haandsrækning og
Venlighed og hver lille fortrolig Samtale, for Tiden
bliver nu saa let lang for hende.
Ja mange er der, som glemmer, hvad der skyldes
en Bedstemor, men de, som har en eller har haft en,
ved, hvad hun er for en Børneflok — ja, hvad hun
kan være for et Hjem, indtil den Dag, da hun ikke
kan mer. Da er det os til at hjælpe hende, som hun
har hjulpen os saa mange Gange.
Hvis man har Lejlighed til at hjælpe saadan en
gammel Bedstemor, vil man tit mærke paa hende, at
hun synes, hun kun er til Besvær; da maa vi forstaa
at tale med hende om andre Ting, saa hun ikke føler
sin Svaghed saa stærkt.
Gid at enhver, som har en Bedstemor, maatte fors
staa at hjælpe hende tilrette, saa hun ikke skal føle
sig tilovers blandt dem, hun holder mest af, sine
Børn og Børnebørn, dem, hun har givet alt det
bedste, hun ejede.
Ja en Bedstemor er uerstattelig, bare vi forstaar at
hjælpe og glæde hende, medens vi har hende, saa

I
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hun ikke skal mærke Alderdommen som noget
tungt, men føle, at hun nu maa hvile, og at vi gerne
gør hendes Gerning og siger hende Tak for, at hun
har hjulpen os saa langt, som hun har kunnet. En*
hver, som har en Bedstemor i sit Hjem, kan gøre
hende mange Glæder, naar bare man har Sind og
Vilje dertil. Saa hun ogsaa, om hun er gammel, maa
være glad ved at leve. Det er ethvert Menneskes og
Hjems simple Pligt.
Mariane Burgaard.

Idet dette Aarsskrift udgår, vil jeg bede
om Overbærenhed, fordi det kommer noget
sent. Flere Aarsager har været medvirkende
dertil. Men jeg håber dog, det vil være et
kærkomment Bud fra et Sted, hvortil mange
lyse Minder knytter sig.
Venlig Hilsen til alle gamle Elever.
Th. Thomsen.
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Christensen, Frida, Sønderborg.
— Dagny, Ribe.
— Christiane, Uldum.
Damgaard, Kirstine, Viuf.
Daugaard Hansen, Marie,
N. Stenderup.
Eriksen, Dagny, Vejle.
Hansen, Mary, Kolding.
— Gerda, Bornholm.
Hedemann, Thora, Tved, Kolding.
Henriksen, Jenny, V. Nebel.
Hjort, Helene, Lejrskov.
Hølund, Gudrun, Kolding.

Jensen, Valborg, Herning.
— Laurette, Oksbøl.
Jørgensen, Ella, Brandsø.
— Anna, Hønsnap, Sønderj.
— Clara, Odense.
Kjær, Käthe, Aabenraa.
Kurtzweil, Edith, Aabenraa.
Larsen, Betty, Aabenraa.
Laursen, Asta Edith, Brandsø.
Madsen, Anna, Jerslev.
Møller, Jørgiane, Rømø.
Petersen, Carla, Espe, Fyn.
— Lindholt, Agnes, Vinderup.
Roed, Agnes, Bramdrup.
Sørensen, Maren, Vejle.
— Elna, Horsens.
Schmidt, Luise, Brøns.
Schjødt Sørensen, Sonja, Kø«
benhavn.
Thomsen, Karen, Aalkjær.
Tyroli, Anna Helene, Aabenraa.
Thorning, Cecilie, N. Bjært.
Ølgaard, Erna, Anderup.
Øhlenschlæger, Serine, Kroager.

Medlemmer af Elevforeningen, som har
skiftet Adresse, bedes endelig meddele dette
til Skolen, for at Aarsskriftet ikke skal
komme tilbage med Postvæsenets Påteg
ning: Adressaten ubekendt! I 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.
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:

Lærer Th. Thomsen, Gartner A. S. Pedersen, Læge H. Dau«
gaard, Fru Harriet Daugaard, Barneplejerske Frk. Maren
Nissen samt Lærerinderne Frk. Kirstine Bredahl, Frk. Anna
Knudsen, Frk. Gerda Fiil og Frk. Kirsten Simonsen.
Statsunderstøttelse kan søges inden 15. Juni og 15. Decbr.
Skoleplan sendes.
Kirsten Simonsen.

INDHOLD:
S. Jørgensen: Altertavlen..............................................
Kirsten Simonsen: Kære gamle Elever.................
Jenny Knudsen: Mit Hjems Festdage.................
A. S. Pedersen: Julens Blomster.............................
Thomas Thomsen: Udsigt fra Altanen.................
Jenny Midtgaard: Teori og Praksis......................
Kristine Bredahl: Den 3. Maj....................................
Thomas Thomsen: Tiden gaar....................................
Harriet Daugaard: Kære Borreelever.................
H. P. Hansen: Fra Krigens Tid................................
Mariane Burgaard: Bedstemoder.............................
Elever paa Borrehus.....................................................
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