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Af Rigmor Thyra Brinkman Schmidt (Uddrag fra bogen ” Vestjyske fortællere 2000) 

Der er en ting jeg husker med glæde, og det er min mors forklæde.  - Mors 
forklæde var stor og havde hundrede forskellige anvendelsesmuligheder. 
Dets hovedformål var at beskytte tøjet indenunder, men foruden dette, blev 
det brugt som grydelap, når en varm pande skulle tages ud af ovnen. Det var 
også vidunderligt til at tørre tårer og små næser. 
Fra hønsehuset blev forklædet brugt til at bære æg i og til dunede kyllinger, 
der skulle have lidt ekstra varme i ovnen. Når der kom fremmede, var disse 
gamle forklæder ideelle at gemme sig bag for generte småbørn. Og når vejret 
var koldt, tog mor det rundt om armene. Disse store forklæder tørrede man-
gen en svedig pande, der lænede sig ind over det varme træfyrede komfur. 
Kokasser og optændingspinde blev også båret ind i køkkenet i det gamle 
klædningsstykke.  
Fra haven bar hun i forklædet alle slags grøntsager. Efter at ærterne var bæl-
gede, blev bælgene båret ud i forklædet. Om efteråret blev det brugt til at 
bære nedfaldsfrugt i (jeg husker et æbletræ i Maple Hill, Iowa, hvor Sine og 
Jens boede, før de flyttede til Montana. Jorden var dækket af æbler. Vi havde 
ikke noget der lignede det i Montana – det er derfor husker jeg det). 
Når uventede gæster kørte ind ad indkørslen, var det forbavsende hvor 
mange møbler, det gamle forklæde kunne støve af på få sekunder (hun, Sine 
Brinkman, ville derpå hurtigt tage et nyt forklæde på). 
Mor gik udenfor og vinkede med forklædet, og folkene vidste at det var på 
tide at komme hjem fra marken. 
Der vil gå lang tid, før de opfinder noget, der kan gå i stedet for dette gamle 
forklæde, der havde så mange anvendelsesmuligheder.  
 

 


