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Elev på Borrehus
Af Ester Bager

I sommeren 1938 fik jeg lov til at komme på 
husholdningsskole. Mit valg faldt på Borrehus 
Husholdningsskole.

Fra min tidlige barndom kendte jeg Kol- 
dinghusruinen med det halve tårn, fordi der 
på FDBs kogechokolade var billeder af Kol- 
dinghus, desuden havde min farbroders kone 
været der, og hun var meget dygtig til finere 
madlavning. Selv om Kolding kun ligger 45 
km fra mit hjem på Fyn, var det dengang en 
ret besværlig rejse. Lillebæltsbroen var bygget 
nogle år før, men jeg måtte alligevel skifte tog 
tre gange.

Da vi begyndte som elever i maj 1938, var 
skolen 30 år gammel.

På toppen af GI. Kongevejs bakke med ud
sigt over Kolding by og fjord havde Kirsten Si
monsen i 1908 købt en stor privat villa og star
tet husholdningsskolen. Den begyndte med 
12 elever, men den måtte ret hurtigt udvides 
med flere fløje og værelser.

I 1928 blev så Granly, en villa som lå lige 
over for skolen, købt og indrettet til et min
dre børnehjem til børn under 2 år. Jeg vil tro, 
at vi har været ca. 50 fastboende elever samt 
barneplejersker og nogle elever, som ikke 
boede på skolen.

Sammen med tre andre fik jeg et dejligt 
stort hjørneværelse på 1. sal. Kirsten Simon
sen havde soveværelse lige overfor. Vi fire 
piger hørte nok til de yngste elever, så måske

har hun tænkt, at hun hellere måtte holde øje 
med os.

Kirsten Simonsen var en meget dygtig for
standerinde, der drev en skole, som Kolding 
by kunne være stolt af. Kirsten Simonsen gik 
lidt dårligt, måske på grund af en hofteskade, 
så i 1938 var hun begyndt at tænke på sit 
otium. Nogle år efter byggede hun en villa i 
børnehjemmets have med en pragtfuld udsigt 
over fjorden.

Dengang var det skik, at borgerskabets døtre 
skulle lære husholdning, inden de skulle gif
tes. Mange havde så en mindre uddannelse 
forinden. I deres hjem havde der måske været 
tjenestepiger, så det huslige havde ikke været 
så let at lære derhjemme.

Inden opholdet på husholdningsskolen var 
der store forberedelser. Vi skulle have blå 
lærredskjoler og hvide sygeplejeforklæder, 
kapper til håret og medbringe sengetøj og 
sengelinned, alt mærket med navn. Når vi så 
havde vaskeuge, kunne vi få det vasket og 
strøget.

Vi blev inddelt i familier. Jeg tror, at vi var 8 
i hver “familie”. Herudover arbejdede vi sam
men efter de numre i hver familie, vi havde 
fået. Vi udførte de forskellige gøremål efter 
numre en uge ad gangen, så skiftede vi. Vi 
lavede mad og bagte i store mængder, men 
der var kun os selv til at spise det, så da vi nå
ede oktober, havde vi godt nok taget på, så
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Borrehus Husholdningsskole. Som omtalt boede jeg i et værelse på 1. sal med f in  udsigt over fjorden.

tøjet strammede. Det var ikke slankemad, vi 
fik, men vi regnede ud, hvor mange grund
stoffer og næringsstoffer, der skulle til, og det 
var vigtigt, at den mand, der arbejdede hårdt, 
fik nok.

Vitaminer hørte vi ikke meget om. De var 
ikke på mode dengang. Men der var mange 
ting, som skulle læres. Folk havde i bedste 
fald kun madkælder, derfor var det en kunst 
at bevare maden frisk. Kødet kunne saltes

og røges, og frugten syltes, nogle grønsager 
kunne også saltes.

Henkogningen var kommet på mode. Det 
var et flot syn for en husmoder, når hylderne i 
kælderen stod med de klare glas fyldt med 
pærer, blommer og kirsebær m.m. i sirlige 
rækker. Henkogning af kød blev også forsøgt, 
men det kunne være en farlig metode, som tit 
gav anledning til maveonde, ja, i værste fald 
forgiftning.

78



Vi blev også forberedt på, at hvis vi skulle få 
en mand, der var glad for de våde varer, skulle 
vi sørge for at give ham meget syltetøj. Det 
mente man kunne forebygge trangen.

Alle så vi nok mest hen til den uge, vi skulle 
over på børnehjemmet og passe alle de små. 
Som børnehjemsbørn tror jeg, at de havde det 
godt. Der var tit sorg, når de fyldte to år, så 
måtte de ikke være der mere. Mange blev nok 
adopteret væk. En lille dreng fik dog hver ef
termiddag besøg af sin fader. Moderen havde 
fået tuberkulose efter fødslen og var på tuber
kulosesanatorium, og af hensyn til smitte var 
drengen sendt væk.

Rengøring var også noget, man gjorde me
get ud af. Sulfo, køkkenruller og plastic var 
der ikke noget, der hed. Opvasken foregik 
med afskylning, vask i soda og sæbe, derefter 
skylning i to hold vand og så aftørring i viske
stykker.

Hvor meget gavn fik vi så ud af det siden 
hen? Jeg tror, at min årgang altid kom til at gå 
med lidt dårlig samvittighed. Vi fik jo  ikke 
piger til hjælp, som vores mødre havde haft, 
da arbejdskraften var billig. Men da vore døtre 
voksede op, lærte vi af dem, at det var spild af 
tid med al den rengøring, og at man sagtens 
kan leve med lidt striber på vinduerne, og at 
det var ganske unødvendigt at stryge bænd
lerne i dynebetrækkene.

En dag kom der et filmhold på skolen. 
Der skulle laves en film om skolen, som hus
holdningsforeningerne skulle bruge til deres 
stand på den store landbrugsudstilling på Bel- 
lahøj, som blev holdt til minde om Stavnsbån
dets opløsning 150 år før. Vi var meget stolte 
af, at det var vores værelse “Kikkerten”, som

Søndagsvagt på Børnehjemmet, hvor der leges og pusles 
om de små.

skulle filmes, hvor vi så viste, hvad vi arbejdede 
med.

Vi havde også i løbet af året nogle udflugter. 
Bedst husker jeg turen med fjorddamperen 
ud gennem fjorden, hvor vi lagde til ved Chri- 
stiansminde, Løverodde, Kongebrogården og 
Snoghøj Færgekro. Det var en heldagstur, og 
vi havde lavet masser af mad i forvejen, som 
blev taget med ombord.

Vores håndarbejdslærerinde var meget dyg
tig til at lave blomsterbuketter.

Vi plukkede blomster på markvejene på 
Mejersmindes marker -  det, som nu er Sjæl- 
landsvejkvarteret. Ja, meget er sket siden den
gang, Nordre Ringvej var ved at blive anlagt. 
Bredgade var der endnu ikke, toget kørte i 
niveau med Søndergade, så der var bomme, 
der gik ned, når toget kom. Biblioteket var 
ved at blive bygget.

Hyggeligt var det om aftenen, når vi samle
des med vores håndarbejde. Der blev sunget, 
læst op, drukket kaffe og the. Da vi nærmede
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Artiklens forfatter sidder på græsset yderst til højre. Forstanderinde Kirsten Simonsen sidder på bænken, nr. 7 fra  venstre.

os den tid, vi skulle derfra, 1. oktober, trak der 
sorte skyer op i Europa. Det så ud til, at der 
skulle blive krig. Der blev lyttet til radioudsen
delserne. Mange af pigerne var forlovet, så 
deres kærester kunne komme med i krigen. 
Men den 29. september 1938 blev der jublet. 
Da hørte vi om det berømte Miinchenmøde. 
Så nu regnede vi med, at faren var ovre, men 
der gik som bekendt kun et år, så brød ver
denskrigen ud.

Jeg blev på skolen 8 dage længere end de 
andre. De piger, som havde halv friplads,

skulle blive 8 dage efter for at gøre hovedrent, 
men en af dem havde fået en kontorplads pr. 
1. oktober. Jeg overtog så hendes arbejde, og 
jeg fik vist 40-50 kr. for det. Det passede mig 
godt, for i mit hjem havde de fået mund- og 
klovsyge, så jeg skulle være isoleret, hvis jeg 
tog hjem. Det var en meget ondartet sygdom, 
der var kommet fra Tyskland.

Jeg har kun gode minder om min tid som 
elev på Borrehus Husholdningsskole i Kol
ding.
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