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• O€ hvad der sti1'" 1 ~orbindGlse d rmed

E~evrn p opdrag.el$e&anBtalte~ ug lignende ,skol.ebJeta hal"
deres øget sprog,. søm kunde alen~ ~or$tå~ o~ værdsarhtl$r.
Dreng~l1(~ ;fra Op1'os'triag4ahusøt h~ f.)~e' ~ apt'og. skorpe .•.
,spt'G(;&t kaldet. n~t har ~eiitne1» tide.rne modtaget f()rnyelse
a'f fler. udtryk og <lri. tt0ir' så til gQcngmld bar udsku4t ikke
mGre le'\tedygtige f'O.,1IHU·. Uvis det l'lav4ø drejet a1~ om en
~r,.gelskSkol~, ville 't r;:t..di tioll og patina he,v4 stoppeis føt"
en sadan. :fornyel.IiH='lO Men Op:t'o5tringsllus .••.~h7en cnc mangJ. e
på de1:te pur t ,...hvad det' n- turligvie !ikke e~ noget ealt
i - den pietGt., 0111ellers kend~'te@ler 1ts Ilnerne ar den
røde gård". Xunn~-gl.e gatl6;{0 f'å t4dtryk har oldt sig Uf'Ol"-
endr t fra skolen e.l1ert'~r 'te da""e som 1:.e~ .•ltpes'thusetD,
d r er bot ~-n~lsenfor selv Opi'ostringshuse't, lau betesnel.se,
der om s gt st ·mer h lt tilha e ~ra de g l og alt an et
~nd pode dage i tifte15en hi tor:i.e. for s~ tot lUl1t ud""
tl"y .•:ket m. k hnf't nogen btr et tit;Edse f men t npØ tllUset tf

ho.ld'1r si;; som udtryk (len ag i dag r na l.~t"li[,"vi.s gemak
l.loeretti get ~

Et andet or-d, dg"" har holdt sid i v~illg$ år. og SOUlrinleli.gv1$
vil ht)~de Bl.g si. læng $tif't611$~n ek3istcrer er o1'de'tl ffakorpetl,

hvorved :foX'stle Opf'os'tringslrus-oreng - dette o~d er dog $8G!lt-
lig en nydl'tln~l,$e. da dl!t et' all" ser 1"01"udtryk.ket ltdG erønø
d).~~neo"'" såledos kaldtes el.evt}:r'ne i slutningen flt dllltt lS .•
årbun~r~de. Udtrykket henviste 1kk~ til dreng~nes ald.r.
men 'til deres bekltedning; d~ i~'ønne skodef'rakker. flSkorpel'

er GpstAet om "rin'" 1820, så det bar vist sig s~d()le$ sejgl.iv tit
Tidl.! e-c >31 var er IJ'gnmle skorper· og ftg mle skorper.s forening
i ento' goit bQllævn$s"Skor klubbentI,.

Af andre ord, deT 6t die holder sig, og som allerede
t)l~s;tsterede 1 hvert f'ald i midten af" 18B01em t skal
nr~Vlles Brokff, h(!!X'Ved t'o!"s'tAs en drøJlg uden f rkolen.
altsA n !'Irng, so. ikke hør r til i det lille ol klusive
samf'un " Opf'O'strtngshu t danner raWl en om. tdtryk1 et
bliver ltid anvendt i en halvve~s re 'lidende ton f med
et sk.u.ldertr lu drengene d l"'UQ 1 livet e-;ri ke rititige
dreng t øm vi andro, 06 <l t hverken p den e:ne ~ller den
anden n d~ - de Vnr ikke klædt .o~ vi i d n ro lemønterede
korte j kke t forøvrigt ud n ydørloØ!ler f desud$n de J.ange,
bUkser t so i d~t tnind ,t ' tOl" nogl$ $iden dan!,~deen
at'gjort f'or·skel t "Vov b$kl ,ning og "bro "kern SR ••• øg
så brugt(1 "1 korte s trømpor. , mandes,okluUf, det l::unnø ~n ubl"okft

ikke gølt'e (t6 ettør ~e(\ sine kort. buk$ør. (i.ansk~ nattl1J'lå~t
QjJetod SI! betet'Srlels~n .,skorp<t tøJ tf og mod$ t "p.,.,.d\k~;. al tid
udtalt ." <l bån iatenuneJl. n tte ftb-rokketøJ" hed også fØl" :1
tiden "'inte af' bU$ena 'tøj". d.v .• ~ dtt h r er ikke Op.••
t'os'trings u . t tøJ.



Den t'ora t for andr. skolers lev~r. somgik i tro fra
årgang til årgang, var VEll ikke 8<-13r1.1g,gavnl.i.\g; 11& eet
punkt tror jeg dog. Glan ganske ai'gjort kan på-vise .en for-
del derved nemLig. at .Mbrokkerne " sprog (d t vi jo selv
havde talt. ~ør vi kom på O~ etringshuset) ltid bl~v
bruøt om' nvi ning på. hvordan mM !.~~ måt tale, og
derigenf\e åbnÆ)des $ .$ :for at tle så riGtigt, om det
n'Ø,lod sig gøre. "JUJ(tt' n r:l.jer over Pæl.lejen" t sådan
aa~de nox'"kk rneft• men skor-per $ku~le sige '*riddøren
rider ov r lIeden!'. Brokk rne sagde ffgej$ft i stedet
f'or ftgade" t ueQrku.$f~ ro%' "cirkua". "p,a1aktt i stode't for
"polak", "kerk.o)f i stedet ;for lIk:tl"k$lt.detodderff i s'tc&det
:føl!' »mf.tudft, ttkæll:tnø1t i tedet f'Q*,,"'k:vindeM O,,$~V.
Værdien af' en sådan sarumø1\9Jtil1111g er let at se.

Det var hell&~ ikk.ø no«øt $ærsyn, at den V&d Gptaf:els&eprøven
af"lQverede stil blev tal,soret til nul f f'or41 den 10-årige
Skrev "endnu" sOm "is'iget' 1. n 'ti siger nu·, el.lerskrev
hjort med Ødt' (den, der ,eln:"lv$r "d- 1. gjort, hen skal hat &111
hale smur't t lød det nok så k~n't i dalHilk •••t1tnen) el.~er skre!U
tfh_ø_l.!t 1 ~t~H.let ;for Uhu!". Uel.diris er normal 'kolen.
b ru nu. ~et bet' d~l1gt l.ængere trem, men det var al.t,sl
de'!.t~an.g1'01' 25 år siden ••
Et Ql:u-iido t SQm i Si:.et'lig grad l. ggGl." pcsla."" på (l:r~ngen~$
ord!'orr d., er ..Jaden. Ikke helt mt;.'Tkeli~t vel, når man
hot nker, i hvi~ket ly begreb t mad står ror drel~e. D
:rol'st;:cl~i~ retter havde næ..•'(;.en all~$~?d:nr,en et krel.ona'\'llt
Frikad~l:ler hed. "deller, ftknrto1tlerftØkaduller". Sp~C'e$ild
bømevntes tfhareste~tJ (med san<:J,beden i ært Skal. dGt dog siges,
at. der .i det mindste i rn1ntid iklte sflrvered€'s sp.eges1~dfor
0$) " Stoft()l~IPiims l~gQ hal" s.:ik'..~ert mQut l at (et var et IDiar •••
keligt dyr at have st .•.-\eu e på drengtu''l0S spiseseddel... F.ødt
t'læsl{. kalåtE!sft.no15'u. øll.eorød ntobak!4sQvslt i rugbrødets
~mleskQrpe. er var 1'11ei,;øt e!'tø.:rt;ragt~t. benæviltes i'e,ka,lkua
el'i sl;i.ve X"Ut;'brød $ cm høj ka,ldtes tlrunde1t 1 derliilkelnedes
så mellem *'grot't" og fl';fint ft rund~. n1i~rligt runden ser-
v~l:,edes ved en dreng-s fødl/Hllsd'ag GPPQ ve'(1 selve lærerbørdet
- han havde endda lov til. a.t ta,ge to af' ltaf!ll.lHOJr~terne l:'ied
si.g til. denne he5pisn:i.ng i "herligt runden. hvorved men~s
lyst rll~brød kun 2 em højt, del'tilbt11ngt tt d såege- øg
rullepøl."e, Qst i 't!.l.Si;ft.. •.•Var 4er v&d, aftensbordet
n.øgle stykker Urttnd~tt tilovers. spu~~gt g-rOVætiBr 1\ den
J.nspektionshavende l :rert uro haD m.åtte. tå et at' d~$s.e
ove;, $kyu nde stykker - det udtrykte han ved at si ,,0-:
"garn';; stJørge om at del.e". o det kunne ikke udtrykkespA nogensomhelst anden måde~ t. "'dele" Var a.~t5å ad'
lovlit; vej at aikre sig et ekstra stykke ru rød. Det
stykke rund~, de~ st4ende 1 bjerg saWffiun med anctro rng-
brødsk~od8e:i' på det væl.dige tln:f'ad, har vær t så uheldig
at miste en del af si 'fil mør el~eP' fedt, kaldes fo:r'iappet
rundelt og bliver af' s mtttegrund i.ld(~ af'tag t. i'0r der ikke
er mere at vælge imellenh Alt, hvad. d~u' 1k.ke til.taJ..er,
er fflapp t" ..•en ltlt:.\ppet" hiøtør1e. en-lappet" løg ø.s~v.
b~tteli~ drell§;,l~l.des e.a."'$lunk.en1n:Uls(ffl. at væw&,sult.en
~:t' at '\r'æl"$ '*slunkenrt• At drikke u~dde<r at ndøl1eft• tt
dr1k,kekruB er en flbi.ks t.; en f' lal!lkø ør tf en leerke 11 •• Sl::Uf.
"og Chokolade. var ban41yet såvøl. $om ~aj"f'e.. M.ensøndagens
blUUf6 bos tante eller bedstemer r~sultel"~d bl. .a. i rigel;ige
forsyninger ae alslag& godter. der bete{."n es tf l.æ.fft• Byen.s
allerbedste itlmt1t. nogl.Q flange flad granater, købtes pi
øt"ælle-dv J. hvor:r~r d' b.r na:vl\et -fælledv jter". et navn.
der :i sig bar anelser 0ft1 udgangstilladelse og to-ø:rer.



Nr en <Jren« kom hjem sønda{f arten ~ra udebesøgt Qmrin-:'J'(;des
han r d syndere, d$!r" 1 U{'i n løb på et eller andet punkt
havde 1'01"set sig mod hu tucgt n øg derf'or var f'Ql"lnent ud-
ga.ngsti11adGlae. do varft1nd' høldt* .••d~t l,ød J1\l t"ra disse
1'rQ al b ~l.1ghed udelUkkede -gi- en bebs". hvilket er u41agt
"giv mig en bid- ~ Det at t:tggQ o.n anden om nO(let spiaelJ.gt
ar at ftkaje" af hf.UB. at ting 1.,', an fora.1 ti.l var at

";fil tf. 'Varon og andt)f1 mind.r~ villig til at ryy.,keud med
sine ftFæ.lladvej t~n"iJf Ja. ei var ha.nen "'stud"', al;tsi $n,
der kan. t'()r-tær~sit gode sel.v; at 'V4}):t'a nærig var det s
som at 'W'æretfstudasti It, nOf;et ar det værste n dreng kun.ne
beskyldes i'or~

Blu'tdt do !'orsyndeJ:.I!Hu·, man k~"l'e mi,ste søndagsfri ~~den på.
star a.l.le1i';føl'st I'lba11adernø- ••.en ffballad.en el!'ikke en sang.
rne,nn 'tøf"l"& dre>~~ treg. Den alvorligst "buJ.lade" en
dr ng kunne begA. v~r at 'ravle rundt :1 J.ege, l ds ens gaxnle
rundbænkslind • t'ors te,nd,erens .et og al t t sY'llder(}u 'Va,X' levøret
de fOl';'ste to eøn(la~e - det Va.l" så e1k.k.ert som noget: Og
hele skololl talte ikke OUl andet end d. n store llrundbs;.nk.S-
ballade" • t. gepla.daen es:vde tange lindetræ<3l'. og !laverne
havde storg bi..rke;~ n lidt kravler! :i d~m kostede kun
en halV søndag" A41ls illigt b1~li8~l;"e end at komme i %"und-
bænk~n$11nd var det at ryge 'tobak el.lar kfilstan1~blade pi
det sted t IlVtlr 1'»11111.l1cOlst vil være al~ne- det kunne $QItl

regel klares nled en søndag. Stedet var opkaldt e:fter r.Ilte
1.ystelot USansgoue1~tf. ) an gik aJ.tså "på S'lnssouci 19, n li"
dør ble'V trådt: C p nat\U'"ens: 'v~gne, og kom me.n :for skQ(.\$
at a:fgive ~n naturlyd (det sltete så l.et 'j gynu}Qstiktit en
..• den bøse. gY1Øl&$tikl~r~!r røg s4 i vejret. nI ravl1sunget'.
ha~ I f'~~t gule . ter- til middagtu),t å Var det en Uajejs"
eLter en "nlattuff•

lfår en dreng llavd.e ondt ved at J~i{';~etll;t" om natten, bl.øv
det til "skjold~ :1 t>engeu. For at 'Wlt'lgå so:ndagsindebol.dels$
måt.te skjoldet ik., e V re etørre nd~ at det kunne dæld<ee aS:
.:..nbånd; var d~t større. kom re,nt~en.s nuwmer til at i'i8lU'ere
i inspektio:n bC1g n - ud f'or nand nummersteG simpeltb n
tJskjoldfJ, så 'Vids"te s'tl''S,.f'udmåleten, føl"st:~uld,eren•. besk.ed.

Fik man J.et:t at eller andet fag, $,A ltavde mali f'å.et upindfl ~

et-tal! tB n re ~'" ili.f)sk b m d .n pi.nder jo åbenbar,,: En
dren :.y hvi.s mer:it er 'Var i mani;ef'o1d. b1ev t.i tuler0t med
ffrOd".
net :frY6'te1iget n dreng kunne få r~'1gt på sig. var ordet
1151' jd" t hvilket betød t' dteheuH en sådan ryr :rile det 1kk
godt, så l c ban havdo l.yst til at "spe,jdeft ltse at sladra
til. lærern /;
En lumsk dreng kalde for en '·sleb.n l"ad~. n ffskaldet radfl

eller eu "runken rad". lIin, d.r 1ndynder EJig hos f'orstan4eren,
e1~en "lokkebolle ••• Fandt en dr ug ~å at 'bande t eller brugte
ban grov~ ord., var ban ttøJo:fel:L$tf6k /;VaJ'man optaaøt ai' at
læsø lektier. så tttd.ledetf man.. Åt llarr-e en aw:htn er at
"in-ikke" 'ham. t -tage p . po::u~·betyder at påtag{\ si"
skyld n Cor en anden. lfSt:ryg" er det .lunt trv. drtmgen
Sætter i på kolde vlnt~rdage under det re~1~ anterede ~ rd-
ophold på 1.,. time. -Gøre herre p isen" ør kunstskøjteløb.
Kan man præetere nOGet u<'1tnæ:rket inden før svømn.1ng, 1.0b o.s"v.,

r man flkrQf't$ttk.ker.~



En dårlig vit -lgned '-aldøs 1'01." "skåret eJov'-; en v1sedii5ter
er en ~brygg&rft., J)~t:metlet attl'.å'Vwr.(Uge at konun& til at
sove nogle nætter hos l'orældr0ne val' at "l.igge 1 dynernefl'"

år d r blev optaget et nyt kuld drenge, mått.o disse finde
e1li i betet;n e-l$ell l-fb:i&sert~ l1iodsat do all@rG(le "velnuilrit·øl"e{l@"·
elevl&l",. som var lts'\"endene". At tf$p:111e svend'" var a:t vise sin
over:"~genh d oV(l:1' for de yngre ele-ver. Spørger de nye dr uge,
cm man skal. legQ noget, s& 1;yn er II vende-ne" på næsen og si •.•.er;
"vi leger ikke, vi holder sJo~~. Er de nye dru116:eblevet
nOh~mlundø f'ort1"olib~ r.ed f"orholdene, et t id.en iMe til, at
dor kan S..ves dem rAderum Qver et "skrive", der svarer til
-det, M dz-o fåGtme 51;:'91' kalder s~ b; smider han papir på gulve t t

.benvis~s han til ttmfJs-'f:f $~Hm.t', hvilket er en trækasse anbragt
i alle l &f;:.al.er ... nede i f'clrgAl"den still" ttgøneralmes ekaa$~ntl ,
d ••• hov~dskral.d kaSB n , Den st kele nya:nta~e sk&l prøvea
på t..Q.ll" åder, han skal "tyre" d.v ..s. banke sin m dra·s, sine
tæpper og sin. trøje .•. O'g ~;I-lt$amm-en ska.l det "et'tel':tyrea" at'
en ældre dreng :for Otll muligt a.t opnå godfwntlelse.. l-lan $J,g;al
også til at lære ~p~øk~, d~r svarer til ty kj tyskerng kaldes
flpløkkernet." Endelig ,;;kulle <1&nye drønge have åer!ts øgQne:vne.
Hvis dCl'e u<iaeende gjorde l'~rtjent til. etsæt:'ligt navn.
m::~tte de rigtig bee:.t{.;tige IS" :forin en navne-'Udde.lin8'en~ Den.
der :fik et øgenavn udleveret., mlkttes slmv rundt Illed det
hl:!1.esko1etiden igønne.m, og endda kunne det "nde, at hans
·'ef't~u·raa.nd". aLtså den, der arvede hane nummer J :f:lk detsamtn&
til~"!avn" Der er eksempler på, at et $<~dantøgenavn har kunnet
.hold .tg gE:lUlEUn 20 år" ~n dreng med e $"Vær bal..s !tommer til
at J: odde ttokself-. 11 l.i.lle () Q) ~tig, me n vel selv-~i11i sf'uld
uren.g vil biive 'i!ldt tJNal"sestf ej't;er' den. græsk.e l~eltherr~.
som na'COl-' VQZ' liJle. dygti~ vistnok ve,l ~el"tillidsfl:ll.d•.
~n anden dreng ogsA lille og mirmend om en japaner blev

i,_aldt tf J.ogott :f tør den ngang stærkt omta,lte jf.~ anske
.dmi.raJ..I'.Dal.le Lar t~ .kal.dta~ en dre1'l~ med en stl;':idbar

uatu;I;', bare :fordi han vat" fddt på $gne:tl.t. hvor biskop 13alle
den stridbare hav e vi.rl.;: t.

Et n.ov d hed ti jav u; var et baghoved lidt størl"e end al .•.
miud-aligt 9kuru'te vi tale om en. "rr;tlHu:-veJovs". En stor ~$e
'Var en. .,gok tf; en .atOl" bag-d 1 var en. ti ski ve t1 • ~'~er t"unne med
lidt 1'aut~f.iilaves øg ns-vn4:l. 6,Som intten tog :Corarg lse a:f.
"'~Grsom e1" dr~Jtgenes udttit.l", al' nwut:tene.isålQdee blev nr;, ,
til rttl"al..i1t .• nr •• 7 til l1s~itlt, l' blev ti.1Udqr :6"t· 17
blev til "sJuttin• 21 ~Gn·tyv$", 22 -to-tyve" e.E.V. 40
I dct~r Ilx••ads f'yrs'et• 48 bli.v-er til flot' Jo!"'"f '70 hedder
tflla,tlel"i!l", 90 bliver til ulemelt .• 91 u-en_l~m&Jl, 92 tJto-l~ms"
o.s.v.
Også lær rna havde d l"es øge-navne, :t'&X'stande.:ren ~~a.ldte$
1'v~gtorenn ~ 1'or(Ji han Var s2eli'llg 'Vagtsom 0($ på.passelig.
En lærer hød Gøjen. en anden hd'fDaten** af'ledet at' "kan-
didaten" t en tredie hed "pløtt i rvrdi ha,n engang i :1v~l'
loved& hale kl.aSSo,ll prygl .()g·kl i. sanntle mundt"ul.di' det
bl.ev :i f'arten til ilpløtf, og det b~d 1<1and~n$iden.t nøll..··
"nor oldt"'ru.en. Umester" ver VQr &kr~ eT, der på v~rr"k,,,i:edet
Ulldarvi.at os i lapningans ædle kunst. "liøsf.(}t'" var :for-
g "et af drengene. De* Var da o;,så di..~t&t en v:i$O til
bans prf-a: .



Brødre, bør r l s:lgnalen?
Meste"slål':må linealen.
når vi op til Mest r gå
træppe bukser C 'Og på

yer støre .1app r p
m-ed synål. tri.d og '\TOMts ••.•

En anden vise var mester nu ikke så,gl.a tort
~1etQ!, ban stak hurtig a',
midt t rel'u:1~lhstene:n la'.
højt f'ør ham vi skreg hurra •.•--

Be&'''Yudt·", drengene 1>& dette poem, b:1f.)'Vmestør vred ,og nu
t::I.1( det rundt om og over '.1: $tor'cø børe et'teJr dø buke~l.~s~
SYlldere.

En lære!" :i h~jt lune 'Var "her:U_lf;u i det modsatte h\1r.ilør
vat" l an "døjel.igft

ti

r p 1'ioder kunn.e ll..ele skol.en ",ær~ præget af et opstået uven"",
sl~ab m l1em te ellers gøde kammftX'attiilr.. Nå.r jog ai{; -'J:. skolen
var 1'l:t'@getderaf', så er det r::i.t.":t·et. thi allo steder, hvor
det anstændigvis J.ad 19 gøre a.t skrive, fandtes de te>
kumpan l'S nu.ilu~e, i gardens nyf'aldne ane ,tod neu etore
tal f'.~ks.JO ..•.5' eller ere~ tilnavne 'ralbe .•Hest.
Denne ~prm at s~rive e11er nævne tb drenges numre ued
pl. $ :Lt.clellem Ul1n.e kun Qetyd eet, n~!nlig atJnt:>UC0r:in ~ af'
d.e t<lS uV(:1!SI:;-:i.b. Når f'jtu'lds ~f'.het prGklame ~des t måtta
øn af' .;firterl1 8melde t'.iI;Jnd". Et sådan,t uy€nakab k-unne
holde sig ove:ro:r,!entlig h&rd.n;;-~kv..øt. En ,,; n,; beslut,';;ede
forstallderen (.fort.æll~s i. li n lille bog "Pers;;onli€heth~r
t'l.:'a svundne dat;ott) at {j'( re ende på øt $wrd~le~ alvorl1..gt
f'jend5k~.b. lian sendte de to V%'~deflS mænd t;tl banen med en
solid. ku:·~i'ert, :for at :f'~11e", . 1'bejde- skul~e skabe enighød.
Od de drog af. M~11}iet' gjorde uoniglleden .stærk.. Den ene
81æbt~ k.u.f'.ferten t.il 'frianglen, mens døn a.n'(h~ngik p~"det
!Jlods;atts :fort·Qv.. [)t).!'på tog h~h fat og .svedte re,1setf~Jet tl~
FarimaGsl;ude f mefl.$ den i~ørstG skulendøså 1;il :fra don anden
sid.'il at' eaden. Og sålodes hl v de ved til ban gf;~rden val." nilf et.
I det 'e uvenskab er der nok optrådt en ~. 11615 ven for at :formå
en af' vC'llne.rne tll at "spække .først". d.v,.s. gøre det første
skridt til :r{J:t~st)l1ing. Nen k".J.nue uvenskab ,t ikh.e ~s~kkesJt
eller "tyros ud" t ja så var dr tilbage at fora ge det Pl."O-
bate middel.: f"æll.$$ stuearr&st ().nJsøndag~. Og det skulle
nok hjælpe!

Lærerne havd hver i.sær en dreng, som bør5i;~de støVler,
bz-a"'te llladen op og gik lærerens pri va t.e ærinder t &.1t så
en s~ati'$oppasser - på s"r.lkie mååe bavde de 1.4-årie~ dren e
en oppasser blandt de yn.s,ste - Juan. var slet og ret den og
d&neløvs "dl' ngU og må:ttQ .o.m sådan VO:Xirl;l :forberedt. pil. bad.e
begunst1gels rog det etik IllQdsatte.
Oppe pi wt'or~rele~ttl sorustile •..o.mskI'ivnin&sloltt.i10t h('}f'j i
vort sprog. huserede 1 det store ar~(.ivsk.a.b "El.v1U$ ånd".
$OØl de lO-ri.ge lkke var helt stolte at. h,orgen Q.gat'ten
Bang vi fllov au€:ft •. et gac1mt),lt Or(} a;f gr\Wdtv:if$k kla.ng (lov-
sang synger u.an den dag i dag på Sor" A.kademi). Og n.å:1" der
val" sunget l rdagai'ten og fli.nspektionsbogøn u var læst op
Udell at ens nwumer blev nævnt SOlft søndags .•..pensionær, så var
man "friberretl og høle natten til søndag var nsmørnatten".
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Nch- søndag roorg~n øg dermed .fridagen oprand t. var det~ ringe
:Lyst til. at nyde det kl.odsede rugbrød, som så unne an:vendes
al' de Øin holdte" ti.l tids:fordr;i.v den lange sønda.g •.•d'er
kunne lav d de dej.11est ftbjælkerfl deraf •• en. "bjllæff er
et af' ty got r~brød beståend.ø angrebsvåbe.n. Det var enmær-·
l~elig og lidt trist fQrnøjelBe .• når allo de andre. somdet·
står':i vor ,ng ftkunne mønstre den b1ank. ste trop. tlg bJemad
det stryger om føl. i gal p.Jt

Og når det sådau gt,k hJenlsd. var det Jo om at have pænt tøj
på .•.(ler Var' ikke Ui.ind~e end tre·' slags, ,t skelna imeilera•.
Der var det, vt ka.l.dte "fj;råt tøju. og som b$tegned.Q noget
2. k1.e.s$Gs i f'orhcld t.il. uSQrt t0J" ar ;fint klæde - d~t blev
kun uuleveret til drengen. ;i. de- øverste kl.asser • m~(ten$
"grat tøJtI V$X' f'or drell~e. b'\!'1$ synd~rQgitlrter var særlig
stol·t..'-lldelig Var der det vi kaldte "bl.åt tøj" allet:"
tloIidb'YstøJM, søm det ogøii hed ••.det 'brugtes ved Udg~UlgS-
t1tladelS\1 på hv~rdaget og til d~ mi.ndre dl~enge~

!.:len der kan endnu nævnes. ---rkel:1g ord. f .•ekø. "van.dkaptajnt! t

(!er ve_ret redskab pi $kr~d~r1$t til at f'ugte sø elle med.
"husmændtJ orde blå klump-er, cer l~~:n vise sig i va: dgrød,
kogt i jerngryde , at n se'S er at b~næ"'ne en katru~ rat· ved
ogennvn; at fJstose" er at roset at udroll ti er at skære
knapperne af h€'nkltYffierne i't;.r••.t have noget at spille kl.iuk
t:led .•

Jer; skal slu.tte rned at Gi r ez-e etl nu at'død overl~rer, del"
engang til en :fest på e,kolen havde skrevet· :t'ølgend_e tT'æKf'ra
drenrenes l1.v o~ f~rden. træk dør på en mol" OL • "d-e b:ri:rlger
skorpø sproget i anvendelse t Vel." skuJ.~e :fora:nstal tea t"ftnde-
kagebogn:in".•Til k.økken valgtes det. sted.sola af' natu.ren har
et generende navn ttSanssoue.i1f kaluetj her !'indes et gasblus.
Panden "lir en $~l:'fjtndå8e. et lykk.eligt :fund fra A~:neralmGsse.
kassen" i "øll.e!r!ol"sfl g.}.rd. Fra $amna~ dames k.ol~en t"ik man
m01 und~r f'ore@;iv(jude af't at der skulle l~l:tstre$ t11 Jul.
Smør skrabet) af' "rundet" og mælk~n havde man t'ra morgen-
bordet :1.@H "lourke-lt• 1.idt sukker Var l'Øe<lkarakterstyrke l.ev!!l&t
f'ra t søn n:;s, f;;g tflggene. dem l~låntel' mall i "vægter'ensft hØlt•...
sehu6. Uiatorie-n beretter ikke noget OCit·hvQr melSet denne
pandekapbagning taksered\bs til 1 i..n.$pe~tionabogel'l ..•.jeg
skul.!o dog tr.o, at f'o.r~tan erøfi bar godta't si~eå meget
Qval,"' Itba.l1aden" at ha.n tlar ber ·ttet om den til alle. han
har mødt, sådan $~m han havde for skik - til b t janten på
gaden, ti~ poetbud t og til Selv borgmesteren opp~ ~
magistraten.

~At looGr;eOV(u:,n betyder f inden f'orelll klaese at h:,'"d'f'e a~ta.1e
om f'ællef$optrædeu.,


