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Aaret 1946
Aaret 1946 nærmer sig sin Afslutning, og Tiden er inde til at 

lade Tankerne glide tilbage over Maanederne, der skred alt for 
raskt af Sled og har efterladt sig en Stribe af lysende Minder 
om gode Oplevelser i vort Skoleliv, som vi er meget taknemme
lige for. — »Saa gik der da en Vinter, saa kom der da en Vaar«, 
skriver Christian Winther et Sted.

Vinterens brogede Billedbog med Mortensgilde, Adventshygge, 
St. Lucianat, travle og spændende Hverdage med Juleforbere
delser og Forventningens Glæde, — alt gør sit til, at den mørke 
og triste Aarslid føles god og festlig for en ny Flok Vinterpiger. 
Før vi faar set os om, er Vaaren i Luften, travle Arbejdsdage 
med smaa Forevisninger og selvstændig Husførelse veksler med 
de traditionelle Fester, Foredrag og Moder. Del er ikke let at 
faa 5 korte Maaneder til at slaa til.

Mangen en G. H. Pige eller Kone vil mindes sin Tid, og dog 
har hvert Hold heldigvis sit Særpræg.

Fættergildet stod i Aar i Sydslesvigs Tegn, vi modles paa Dan
nevirke, der hvor saa mange af vore Tanker og Længsler gaar 
hen, vi haaber, det maa varsle godt for Fremtiden! Der var 
mange gode Tegninger og Sange til Festen, og røde Mursten og 
Vedbend fra »Valdemarsmuren« dannede Bordpynt. Det var 
første Fættergilde efter Freden, saa Tilslutningen af Fætre var 
stor og Feststemningen høj.

Efter et hyggeligt Forældremøde i Slutningen af Marts fulgte 
snart Afskeden med vort flinke Vinterhold.

Den 3. Maj kunde Graasten Husholdningsskole fejre 25 Aars 
Jubilæum, idet Frøken Marie Ehrenreich oprettede Skolen kort 
efter Genforeningen den 3. Maj 1921. Efter 12 Aars dygtigt og 
trofast Virke døde Frøken Ehrenreich ganske pludseligt, og vi 
fik Lov til at fortsætte Arbejdet fra 1933 og bygge videre paa 
den gode Grund, der var lagt. I el Par efterfølgende Artikler har 
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gode Venner af Marie Ehrenreich fortalt om Skolens første Dage 
og om den Kærlighed til Ungdommen, der prægede hendes Ger
ning. — Det har været rige og gode Aar, vi har oplevet hernede 
i Grænselandet, hvor Bølgerne ofte er gaaet højt. Som en tæt 
Kæde af levende Led omkring Skolen, staar de mange trofaste 
Unge og deres Hjem og giver Styrke og Opmuntring i Arbejdet.

»Kundskabs Fader — Visdoms Væld 
til vor Gerning giv os Held, 
hvad her plantes lad det lykkes, 
hvad her grundes lad det bygges 
paa den rette Hjørnesten«.

Vi har meget at sige Tak for, og Lykken har paa mange Maa- 
der tilsmilet os.

Det var en Glædesdag, da Villaen paa Hjørnet af Ahlefeldvej 
blev købt til Skolen i 1938 og midlertidig gav Plads til Væve
stue og Elevværelser, indtil Ønskedrømmen gik i Opfyldelse, og 
Spædbørnehjemmet blev en Virkelighed i 1940. Derovre har der 
bestandig været fuldt Hus (ca. 20 Børn), og mange kære Smaa- 
børn har i Aarenes Løb tumlet sig glade der og vokset sig store 
og sunde under kærlige Hænder, selv om Starten i Livet ikke 
altid har været god. For vore Elever har Spædbørnehjemmet 
haft stor Betydning og givet dem en god, praktisk Undervisning 
og forøget Kærligheden og Interessen for Smaabørn. Forhaa- 
bentlig kan det ogsaa mane Ungdommen til Alvor og Eftertanke 
at se de mange smaa Menneskeskæbner, der er berøvet det bed
ste i Verden, et godt og kærligt Hjem at vokse op i.

Villaen, Elleygade 5, som vi fik med til Skolen i 1942 blev et 
dejligt Aandehul og gav os Mulighed til at udvide Elevflokken 
til 50. Derovre blev der Plads til Vævestue, Konserveringskøk
ken, 3 Lærerinder og 14 Elever, men saa var ogsaa hver cm2 
Plads udnyttet. — Som den sidste Udvidelse i selve Jubilæums- 
aaret er vi fra November rykket ind i en Del af Naboejendom
men, den tidligere lyske Børnehave, og har der faaet indrettet et 
stort og godt Undervisningskøkken til 2 Familier af det tidligere 
Gaskøkken, samt et Konserveringskøkken. Del giver Samling og 
bedre Arbejdsvilkaar. Desuden er der Plads til en udmærket 
Rulle og Strygestue med Lys og Luft til Frøken Andersen og 
hendes Vaskehold. — Ovenpaa er der en lille dejlig Lejlighed, 
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Stue og Soveværelse, som vi har glædet os til al indrette til 
Frøken Andersen, vor dygtige og trofaste Lærerinde gennem de 
13 Aar.

Vi skal da ogsaa nævne, al Frøken Andersen og hendes Søster 
er hievet Villaejere og har købt den lille gule Villa, Elleygade 12, 
lige overfor Skolen.

Ogsaa Syerne har faaet bedre Arbejdsforhold, idet de har 
taget det tidligere Gaskøkken i Besiddelse og faaet deres egen 
hyggelige Systue.

Skolens ydre Ramme er saaledes blevet forbedret gennem 
Aarene, og en Stab af dygtige Lærerinder, Vævestuens store 
Indsats og en Kreds af trofaste Venner har tilsammen været en 
stor Støtte for Skolens Trivsel.

Den 3. Maj blev en Mærkedag i Skolens Historie. Elevfor
eningens Bestyrelse var blevet sammenkaldt, og kloge Hoveder 
lagt i Blød for at tilrettelægge en smuk og værdig Fest. Ganske 
naturligt kom den til at forme sig som en kombineret Jubi
læumsfest og Elevmøde og var saaledes ved at sprænge Ram
merne, selv om den blev henlagt til Hotel Graasten. Indbydel
ser blev udsendt til gamle Elever og Venner gennem de 25 Aar.

Dagen forinden kom de første tilrejsende Gæster, deriblandt 
vore Æresgæster, som vi modtog med særlig Glæde, Frøken 
Anna Ehrenreich, Søster til Skolens Grundlægger, og Fru Mag
dalene Lauridsen, som det altid er en vidunderlig Oplevelse at 
have Besøg af.

Jubilæumsdagen var en Festrus fra tidlig Morgen med 
Slægt, Venner og G. H. Piger omkring os. Efter »Den signede 
Dag« og Flaghejsning myldrede det ind med Gæster, Blomster, 
Gaver og Hilsener, saa vi blev helt beskæmmede. Elevforenin
gens Bestyrelse, Overlærer Hansens, Politimester Bjerres og 
Husholdningsinspektøren Fru Ulla Pedersen deltog i en festlig 
Frokost sammen med de øvrige Gæster.

Strømmen af tidligere Elever med Mænd og Kærester blev 
større og større, og Huset blev fyldt med tilrejsende Gæster. Der 
var Gensynsglæde, Fest og Munterhed overalt.

Kl. 16 samledes vi paa Hotel Graasten til den egentlige Jubi
læumsfest. En stor og broget Forsamling i Festdragt fyldte Salen 
til sidste Plads, et herligt Syn, som vi sent vil glemme.
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Salen var smukt pyntet med Lys, Flag og en Overdaadighed 
af Blomster, og Husholdningspiger i blaat og hvidt stod Fanevagt.

Efter Sangen: »Nu velkommen enhver under Ungdommens 
Tag«, holdt Olga Reppien Velkomsttalen:

»Den 3. Maj sidste Aar samledes man i Sorø for at fejre den 
første danske Husholdningsskoles 50 Aars Jubilæum. I Dag 
er det et Barn af Skolen i Sorø — Graasten Husholdningsskole 
— der fejrer et mindre Jubilæum og Elevmøde.

25 Aar er jo egentlig ikke ret meget — ret lang Tid — men 
det er dog nok til, at der er sket uendelig meget i den Tid, 
og Fortid og Fremtid rækker hinanden Haand over Nu
tiden. Og netop de svundne Aar har jo været meget betydnings
fulde for vort Land — og for Husholdningssagen.

For 25 Aar siden da var det en Genforenings- og Glædens 
Tid i Danmark — og her i Sønderjylland var det tillige en Op- 
bygningstid. Et Led i dette Opbygningsarbejde var da ogsaa 
Graasten Husholdningsskole, idet der var en Kvinde, der 
havde Lyst og Mod til at tage et Arbejde op i Grænselandet. Vi 
takker i Dag Frøken Ehrenreich for hendes Initiativ og dygtige 
Arbejde og Indsats. — Frøken Ehrenreich blev saa pludselig 
revet ud af sit Arbejde og bort fra sin Gerning; vi vil gerne i 
Dag sige hende Tak ved at udtale et Æret være Marie Ehren
reichs Minde. Denne Fest skulde helst have været holdt hjemme 
paa Skolen, men da vi ikke havde saa meget Husrum, som 
Hjerterum — og »Familien« heldigvis er blevet saa stor — saa 
vil vi gerne byde alle vore Gæster et rigtigt hjertelig Velkommen 
her og haabe, at den rette Skoleaand og Stemning maa være 
flyttet med hertil.

Vi glæder os over at byde velkommen til Marie Ehrenreichs 
Søster, til Husholdningssagens Moder Fru Magdalene Laurid
sen »Ankerhus«, til Undervisningsministeriets Tilsynsførende 
Fru Ulla Pedersen og til Koncertsangerinde Frøken Else Jena, 
der vil glæde os med sin Sang i Aften.

Vi byder velkommen til Slægt og gode Venner af Skolen — 
baade fra Frk. Ehrenreichs og fra vor Tid. En Kreds af gode Ven
ner, som hver paa sin Maade har gjort en Indsats for Graasten 
Husholdningsskole og dermed været et Rygstød baade i gode og 
vanskelige Tider, vi siger Dem Tak for alt godt gennem Aarene.
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Og vi byder velkommen til alle gamle Elever, den egentlige 
Kærne i Graasten Husholdningsskole, det der faar det hele til 
at gro og grønnes, vi takker Dem for Sammenhold og Trofast
hed, og vi byder ogsaa hjertelig velkommen til alle Mænd, 
Kærester og gode Venner, der har haft Lyst til al dele denne 
Dag med os, og vi haaber, at vi kan hjælpes med at faa en 
festlig Aften og et smukt Minde om denne Dag.

Hjertelig velkommen og god Aften for os alle.«
Derefter fremsagde Skolens tidligere Lærerinde Frøken Ged

ske Jacobsen, der altid er fuld af Ildhu og gode Idéer en smuk 
Prolog:

PROLOG
Graasten Husholdningsskole ved 25 Aars Jubilæumsfest 3. Maj. 1946 
Som Solen, der langsomt stiger og varsler: Nu er det Gry! 
blev Genforeningssolen el Varsel om Morgenen ny.
Saa rettes skal alt det forsømte, bygges op del, som sank i Grus, 
og Manden sig ranker bag Ploven og Kvinden sysler glad sit Hus. 
»Ved Graastens stille Vande — tæt ved den danske Grænse — 
jeg grnude vil en Skole,« Frøken Ehrenreich tænkte.
»Her skal Piger uddannes til Husmor og Mor, 
som skaber gode danske Hjem paa Sønderjyllands Jord.« 
Og Tanken blev til Virk’lighed, og Piger snart kom hid — 
at svinge Slev og Gryder de dyrker nu med Flid.
— I tolv Aar gik Arbejdet roligt sin Gang, 
og ofte det fulgtes af en frisk og munter Sang.

Et Blad blev vendt, 
et Liv blev slukt — 
et Dagværk endt, 
en Dør blev lukt.

Men Arbejdet standser ikke, det tages op paany.
To unge Lærerinder kom til den lille By.
De asede, de masede, de kæmpede og sled, 
til all var bragt i Orden, og Arbejdet gled. 
Den lille Flok Elever paa fem blev snart til li. 
Ja, stadig Flokken øges, og det man godt kan li’. 
Det myldrer nu paa Skolen med Piger hvert et Sled — 
i Kjole blaa og Kappe hvid de alle er klædt.
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Der bages og steges, der vaskes, passes Børn — 
i Køkken eller Kælder hver tager fuldt sin Tørn. 
Og gode Lærerkræfter her prøver dem at lære, 
hvad alt man skal kunne for Husmor ret at være. 
Det skorter ej paa Venner og mange glade Fester, 
men højest blev dog skattet de kongelige Gæster.

Saa Aarene glider, og Vinter følger Sommer, 
og for hvert Aar, som gaar, der nye Minder kommer. 
Men tunge Skyer samled’ sig paa Verdens Horizont, 
som truende sig nærmed’ og rysted’ Dagens Dont.

— Da kom det .... som en isnende Bølge af Staal, 
saa vi følte vort Liv uden Med — uden Maal.
Det greb os om vor Hjerterod og lammed’ os alle fra Isse til Fod. 
Hver eneste Rude blev mørkelagt.
Det vær som man selv var med Mørket i Pagt. 
Og ufri blev Kvinde, og ufri blev Mand — 
fem tunge, mørke Aar rulied’ over Danmarks Land.

— Da lysned’ det .... se Solen! den stiger op paany, 
og som et helt Mirakel fik Danmark atter Gry. 
Frihedens Sol gør del lyst i vort Land!
Med Glæde den hilses af hver en Danemand.
Og Skolen stod, skønt man en Tid maatte ud. 
Nu sender den alter til unge Piger Bud.

I Dag vi fejre vil dens Jubilæumsfest, 
og føler, at vi atter er dens kærkomne Gæst. 
Vi ønsker for Skolen — dens Ledere, Lærerinder — 
at for hvert Aar der gaar, den nye Venner vinder. 
Lad Solen, der stiger og bringer Dagen ny, 
være Tegnet paa Lysets og Livslykkens Gry!

Gedske Jacobsen.

Herefter fulgie et nydeligt lille Optrin paa Scenen af 2 Hus
holdningspiger. Under Skolens Mærke, den opgaaende Sol, blev 
de 25 Bogstaver, der danner Graasten Husholdningsskole hæftet 
el efter et, mens der til hvert blev fremsagt et lille Ordspil, og- 
saa af Gedske Jacobsen.
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GRAASTEN HUSHOLDNINGSSKOLE

G Genforenings tid — Grotid — God Tid.
R Rettro og Retfærd gi’r Livet Værd.
A Arbejd og Flid er Stræberens Lid.
A Altid frejdig, altid tro, det kan kaldes Lykkens Bro.
S Sol og Blommer bebuder Sommer.
T Tro i lidet vel er gjort, viser du er tro i stort.
E Elsk din Gud og elsk din Næste, saa du vinde vil det bedsle.
N Navne siger meget, Navne siger lidt.

Den, der bærer Navnet, præger Navnet sit.
H Hus og Hygge er Hjemmets Lykke.
U Ufred nager —, Uvilje vrager.
S Stort kan synes smaat------smaat — stort.
H Haab og Taalmod bygger Bro.
O Overtro skaber Usikkerhed, Tro — Sikkerhed.
L Lykkelig den som ikke skal leve, men kan leve.
D Dansk at være — dansk at ære!
N Nuller danner kun Huller.
I Ingen er saa klog, at han ikke fejler.
N Nøjes man med lidt, nøjes man tidt.
G Glade Mennesker synger gerne.
S Saar kan heles :— Skader udbedres.
S Skønhed i Ydre förgaar — Skønhed i Indre bestaar.
K Kærlighed er Livets Kilde, bruges dog af mange ilde.
O Ord kan være svage, Ord kan være stærke, 

milde Ord dog ofte vinde kan et Hjerte.
L Livet er en Skole for alle — lærer at man tit kan falde.
E Evigt det som aldrig plettes — evigt det som aldrig slettes.

G. J.
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Den egentlige Jubilæumstale blev holdt af Overlærer H. C. 
Hansen, Graasten, der talte om Husholdningsskolens Betydning 
for den danske Ungdom og mindedes Frøken Ehrenreichs dyg
tige og stilfærdige Virke, der var blevet fortsat og nær var ved 
al sprænge Rammerne under de nuværende Forstanderinders 
Ledelse.

Koncertsangerinde Frøken Else Jena, København, gjorde me
gen Lykke med sin smukke og sjælfulde Sang akkompagneret 
af Fru Lind, Graasten.

Under Middagen sagde Ebba Drewes følgende Ord:
»Lad en Slægt opfostres her, sund og flink til Livets Færd,« 

disse Ord af Grundtvig har vi fornylig faaet prentet over Sko
lens Indgangsdør som et Motto, men de har staael der med 
usynlig Skrift lige fra den Dag, Marie Ehrenreich for 25 Aar 
siden grundlagde Graasten Husholdningsskole. Aanden fra »An
kerhus« i Sorø fulgte med herned til Grænselandet og gav sig 
Udtryk i det daglige og uselviske Arbejde, der af Hjertet blev 
lagt i denne Skole.

For os var der en Arv al løfte, og smukke, trofaste Traditioner 
al holde i Ære, og vi har været meget taknemmelige for al faa 
Lov lil at fortsætte denne Gerning til Gavn for vort Lands Ung
dom.

Naar den Strøm af G. H. Piger, der i disse 25 Aar er gaaet 
igennem Skolens Døre, tænker tilbage paa den travle Skoletid 
med dens Vekslen af Teori og Praksis, er der sikkert nogle 
Timer, der særlig har indprentet sig i deres Bevidsthed, og det 
er Overlærer Hansens prægtige Foredrag. Overlæreren forstaar 
som faa at faa Ungdommen til at lytte og »faa Tanken paa Flugt 
over Støvet« — at føre dem ind i en Verden, hvor Livets bedste 
Værdier findes. Overlærer Hansen har staaet Fadder til Graa
sten Husholdningsskole og er i Dag 25 Aars Jubilar. Overlæreren 
har fulgt Skolens Arbejde med stor Kærlighed og Interesse fra 
dens første Dage haade som Ven, Lærer og Raadgiver, og vi 
haaber, det maa fortsætte langt ind i Fremtiden. Vi vil gerne 
bringe Overlæreren vor hjerteligste Hyldest og Tak for alt godt 
og værdifuldt gennem de mange Aar. Men Takken maa deles 
med Fru Overlærer Hansen, Kvinden der staar bag, altid parat 
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med gode Raad og Inspiration. Lad os udtrykke vor Tak i et 
trefoldigt Leve for Overlærer Hansen og Frue«.

Senere blev Skolens øvrige Jubilæumshold hyldet, først og 
fremmest 25 Aars Jubilarerne og de mange gamle Elever fra de 
første Aar, der ved deres Trofasthed paa en smuk Maade har 
hædret Frøken Ehrenreichs Minde. Men ogsaa 10 Aars Jubi
larerne fra 1936, der gennem en Vandrebog har staaet i Kon
takt med Skolen blev fejret paa bedste Maade.

Politimester Bjerre bragte Fru Lauridsen sin Hyldest som 
Husholdningssagens Pioner. — Fru Lauridsen mindedes sin 
betagende Rejse gennem det skønne genvundne Land til Graa- 
sten i 1920 for al staa ved Frøken Ehrenreichs Side ved Købet 
af Skolen. — Husholdningsinspektør Fru Ulla Pedersen bragte 
en Hilsen og Lykønskning fra Undervisningsministeriet. — For
stander Hansen, Graasten Landbrugsskole, mindedes Chr. Pe
tersen, Palæet, og Chr. Becker, Asserballe, som de gode økono
miske Støtter, der stod bag Frøken Ehrenreich. — Vævekon
sulent Frøken Karen Withen, der var Elev paa Skolen for 25 
Aar siden og havde samlet en Flok af sine Kammerater, fortalte 
om glade Skoleoplevelser. — Lærerinde Fru Anna Andersen, 
Graasten, fremdrog Smaatræk fra gamle Dage. — Bankkasserer 
Kræmer (Ungdomsforeningen) og Lærer Marcussen (DNU) tak
kede for godt Samarbejde med Husholdningsskolen. — Fru Eva 
Lind og Fru Sandbæk, Alnor, bragte Hilsen og Tak fra Dansk 
Kvindesamfund og Husmoderforeningen.

Elevforeningens Formand, Frøken Alma Andersen, udtalte en 
varm og hjertelig Tak fra gamle Elever og overrakte Forstander
inderne »Pigen med Guldhornet« (kgl. Porcellæn), en skøn og 
ædel Gave, der blev modtaget med stor Glæde. — Provst Beyer 
talte om den dygtige Husmoders Betydning for Hjemmet og 
Ægtemanden. — Lærerinde Fru Asta Agnhof holdt en mor
som versificeret Tale, og Pastor Hvidt talte smukt om Forbin
delsen mellem Skolen og Kirken. Overlærer Hansen oplæste de 
mange Telegrammer og Hilsener.

De fornøjelige Sange, der var skrevet til Festen, gjorde megen 
Lykke. — Efter Middagen, der varede i adskillige Timer, hyg
gede man sig ved Kaffen og havde Lejlighed til en god Passiar 
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samt en Svingom. Da vi nærmede os de smaa Timer, gik vi hjem 
paa Skolen for at slutte festligt af ved cl Pølsegilde og glæde os 
over det Væld af skønne Blomster og den Feststemning, som 
Dagen havde skabt. Som saa ofte før lød Sangen »Jeg har haaret 
Lærkens Vinger« smukt gennem alle Stuer som en Tak for 
Samværet.

Det var næsten overvældende at vaagne op næste Morgen til 
Frihedsdagen og dens Fester i straalende Solskin med Huset 
fuldt af Gæster, saa Feststemningen fortsatte i dyb Taknemme
lighed for, hvad 4. Maj har givet os!

Sommerpigernes Ankomst var udsat til 5te Maj, Fredsdagen, 
saa Stemningen var stadig høj og blev yderligere forhøjet ved 
Skotternes Besøg i Graasten, de fortryllede os helt med deres 
enestaaende Trommespil og Sækkepiber. Aftenen sluttede med 
et skønt Fakkeltog gennem Byen. Det var en lidt usædvanlig 
Begyndelse paa Skolearbejdet, men snart gik alt i sin gamle 
Gænge.

Den 26. Maj, paa 2 Aars Dagen for Oberst Paludan-Müllers 
heltemodige Kamp mod Gestapo, deltog vi i en gribende Minde
højtidelighed og Af sløring af en smuk Mindemur langs Oberstens 
Have paa Slotsbakken. I Baggrunden stod stadig Ruinerne af 
den brændte Embedsbolig som en Skamplet paa hans Mordere, 
men en kær og dyrebar Plet for alle danske.

Sommeren har været rig paa mange gode Oplevelser, og Bi
lerne har ført adskillige Gæster og Foreninger om ad Graasten. 
I Begyndelsen af Juni havde vi et festligt Besøg af vor ene
staaende Skoleonkel og Tante, Direktør Helger og Frue fra Char- 
lottenlund, der ikke har besøgt os i mange: Aar, men stadig fulgt 
Skolen med megen Interesse. Besøget endte med en stor Over
raskelse, en herlig Gave til Skolen, der helt overvældede os, 
nemlig et stort og dejligt Køleskab med Fryseboks. Det er stillet 
op i det elektriske Køkken, der høres dels muntre Summen Døg
net rundt, en. værdifuld Hjælp i det daglige Arbejde og til me
gen Nytte i Undervisningen.

Kongeparrets Besøg i Sønderjylland har været Højdepunktet 
af Sommerens Begivenheder. Det var en uforglemmelig og be
tagende Oplevelse at være med til al tage imod vor gamle, tro
faste Konge, der efter Befrielsen atter maatte se sit kære gen
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Vundne Land. Man følle Sandheden i Ordene: »Om Kongen af 
Danmark staar Hjerterne Vagt«. Gr aas len var jo Residensby, 
saa af og til havde vi Lejlighed til at følge Begivenhederne paa 
nært Hold.

Sidst paa Sommeren havde vi den Ære og Glæde at modtage 
Besøg af Hendes kgl. Højhed Kronprinsesse Ingrid her paa Sko
len. Kronprinsessen fulgte Elevernes Arbejde med Interesse og 
beundrede den lille Vandreseng »Margretheseng« med Indhold, 
som Vintereleverne havde lavet, og som senere blev sendt til 
Slesvig By.

Udflugterne i Sommer maatte foregaa pr. Rutebil, Cykledæk- 
kene var for elendige. For en Gangs Skyld oplevede vi at se den 
barske Vestkyst i fint Vejr, slikkede Solskin ved Emmelev Kiev 
og glædede os over den skønne Kloster Kirke. Ved Korsvejen 
ved Krusaa standsede vi ved det smukke Mindesmærke for 
faldne Gendarmer i Koncentrationslejre i Tyskland med disse 
stærke Ord mejslet ind: »Sønner af Danmark, fribaarne Mænd 
aldrig som Trælle kan leve.« Faa Øjeblikke efter stod vi ved 
Grænsen ved Krusaa, ved den lukkede Bom, der skiller Syd
slesvig fra Danmark. Det bryder, og det gærer dernede i vort 
gamle danske Land, og der sker store Ting. Selv om Stormene 
raser som aldrig før, maa vi hilse med Glæde del Foraar, der 
bryder frem overalt i Sydslesvig, den vidunderlige Opvaagnen 
til Bevidsthed om dansk Rod og Oprindelse. »Vi er parate,« si
ger Sydslesvigerne til os, der tror paa deres Sag, »men sørg for, 
at man i Danmark har Forstaaelse, Kærlighed og Mod til at 
tage imod os.« Bladet i Bogen har vendt sig, nu er det historiske 
Øjeblik inde, som ikke maa gaa upaaagtet hen! »Den, der ikke 
vil dige, maa vige,« siger Vestjyderne.----------

I dette Aar har vi for Alvor opnaaet at komme i Forbindelse 
og Kontakt med den store Verden. Det er ligefrem strømmet ind 
med Hilsener til Aarsskriftet fra vore unge, som endelig er 
kommet udenlands og nyder i fulde Drag at faa Luft under Vin
gerne.

Vi har haft den Glæde at se en Del Gæster her i Sommer 
baade fra Norge, Sverige og Island, ja selv fra Schweiz og Ame
rika, har vi haft gode Venner paa Besøg. Fra Finland kom 
vort Plejebarn Leila paa Ferie og nød rigtigt at komme paa
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Græs i Danmark el Par Maaneder. Hun er nu 13 Aar og har 
voksel sig stor og sød. Men Forholdene hjemme i Finland er 
desværre stadig meget vanskelige.

I den store Korpslejr i Juli ved Brahe trelleborg deltog Ebba 
Drewes med sin Graastenstrop og oplevede store og festlige Dage 
blandt 4.000 blaa Pigespejdere. Der var Spejdere fra hele Lan
det, fra Sydslesvig og alle de nordiske Lande samt England og 
de baltiske Lande. Alt var storartet tilrettelagt og klappede 
fint i den store Teltby med Torv og Gader paa Størrelse med 
Skanderborg. Morgenparaden med Flaghejsning, Dagens pulse
rende Liv og Aftenens mægtige Lejrhaal, all virkede stærkt paa 
os. Hver eneste Spejder følte, al det er godt at tilhøre et stort og 
levende Korps med Spejderlovens Idealer som det bærende.

I Sommerferien havde vi en dejlig Oplevelse, da fløj vi lige 
ud i Eventyret og op til Norge, en meget spændende og be
hagelig Maade al rejse paa. Hvor er Norge dog et vidunder
ligt Land, Naturen saa slorslaaet og skøn, al man bliver helt 
bjergtagen, og Nordmændene var prægtige mod Danskerne, saa 
taknemmelige for den lille Haandsrækning, vi havde givet dem 
under Krigen. Der er et stærkt Fællesskab og Forstaaelse os 
imellem skabt af fælles Skæbne og Lidelser under Krigen og 
Lykken over Befrielsen.

Først tilbragte vi nogle interessante Dage i Oslo med her
lige Bilture til Holmenkollen og Grini med Lærer Selstad og 
Frue, samt Udflugt til Bygdø Folkemuseum m. m. Derefter gik 
Rejsen med Valdresbanen op over Fagernes, med Rutebil i fly
vende Fart ad de skønne og bratte Fjeldveje over Filefjeld 
med den evige Sne og ned til den lune Dal Lerdal ved Sogne
fjord paa Vestlandet. Her ser Folk ikke Solen de 8 Maaneder 
af Aaret paa Grund af de stejle Fjeldvægge. Næste Morgen sej
lede vi med Fjorddamperen ad Sognefjord, fik et Kig ind over 
Jotunheims Isbræer og videre paa Vej til Bygslad i Sunnfjord 
for al besøge vor norske Elev Helga Berges Hjem. Der tilbragte 
Henriette og Olga Reppien for 25 Aar siden en herlig Sommer, 
stærke Venskabsbaand med Familien Berge har holdt sig gen
nem de mange Aar. Det blev et festligt Gensyn og rige Dage 
paa Kviteness, som det gamle Hjem kaldes.

Skønne Ture med Bil og til Fods vekslede med spændende
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Fisketure paa Fjorden. Vore Værtsfolk forkælede os uden 
Grænser, uforglemmelig var den sidste Aften, da Bedstemor 
Berge kaldte os til Bords fra Aalefiskeriet Kl. 22 og serverede 
Rømmegrøt, Nordmændenes Højtidsret, for os.

Paa Tilbagevejen kom vi over Stalheim til Vossevangen en 
Søndag Morgen ved Kirketid. Biskoppen var paa Besog, og vi 
overværede den høj lidsfulde Gudstjeneste. Del var betagende 
at høre Festsalmen: »Gud signe vaart dyre Fedreland og lat 
del som hagen bløma« og til Slut: »No er det i Noreg atter dag, 
med vaarsol og song i skogen«, der blev sunget staaende, 
paa Melodien: »Den signede Dag«.

Vi var nu naaet frem til den berømte Bergensbane, Ingeniø
rernes Vidunderværk med de mange Tunneller og skarpe Kur
ver; men Rejsen gik foreløbig kun til en lille Højfjeldsby, Mjøl- 
fjell. Paa et herligt Højfjeldshotel slog vi os ned nogle Dage 
för samtidig at være sammen med Helga Berge, der havde 
taget Plads der for Sommermaanederne. Her blev der Lejlig
hed til Traveture paa Højfjeldet, Besøg paa Sæteren og en dri
stig Fari over Elven paa Lobestreng. Snart gik Turen tilbage 
til Oslo, men spændende Oplevelser forestod. Vi tilbragte en 
meget interessant Dag som Gæster paa Stabekk Husholdnings
seminarium, det eneste der findes i Norge, det ejes af Staten og 
er meget stort og imponerende. Vi sluttede Besøget i Frøken 
Venche Nissens smukke Hjem med det herligste Hummergilde 
blandt gode Venner og Kolleger.

Snart kaldte Pligterne og Skolearbejdet derhjemme, vi maatte 
atter paa Vingerne, men det var svært at løsrive sig fra det 
vidunderlige Norge.

Gennem Husholdningsinspektør Fru Ulla Pedersen var vi 
kommet i Forbindelse med »Tollarp Lanthushållsskola« i Sve
rige, som gæstede os i 3 Dage i September med 3 Lærerinder 
og 19 Elever. Det blev et festligt og fornøjeligt Samvær her
hjemme paa Skolen, og vore Gæster førte vi saa rundt til de 
historiske Steder, bl. a. Dybbol, Sonderborg, ad Flensborg 
Fjordvej til Grænsen ved Krusaa, hvor Overlærer Hansen for
talte om Grænselandet og dets Problemer. Vi besaa Graasten 
Slotskirke, Børnehave m. m., og selv om det kun var kort Tid,
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udspandt der sig Interesse og Forstaaelse blandt de lo Landes 
Ungdom og udviklede sig Venskaber, som vi tror vil holde i 
Fremtiden.

Efter denne »Tollarpsfærd til Graasten« — som der stod i 
de svenske Aviser — drog vi saa senere paa »Graastenerfærd 
til Tollarp«. Men denne Genvisit blev udsat til Oktober, da Ti
den var saa langt fremskreden, og alle Elever ikke kunde del
tage i Turen. Vi mødtes i København — som andetsteds be
skrevet — og havde travle og lærerige Dage, og det var med 
megen Spænding og Humør, vi Søndag Morgen den 6. Oktober 
drog med Malmøfærgen til Sverige, hvor vi blev modtaget af 
Tollarp-Lærerinden Frk. Andersson. Vi »gjorde« saa Malmø i 
et Par Timer og drog til Lund, besaa den smukke Domkirke og 
hørte det ejendommelige Klokkespil, dernæst var vi paa Mu
seet »Kulturen« og lærte og saa lidt om svensk Folkekultur. Vi 
kom til Tollarp ved 19-Tiden og blev hjerteligt modtaget med 
brændende Fakler ved Indgangen, og efter et festligt Maaltid 
gik vi tidligt i Seng for at faa Kræfter til de næste Dages mange 
Oplevelser. Næste Morgen tog vi da med Rektor Ruth B:son 
Norup i Spidsen med Toget til Kristiansstad, hvor vi fik Lov 
at se paa Byens Seværdigheder og muntre os med dens Her
ligheder (Cacao, Svedsker m. m.). Efter en dejlig Middag paa 
Tollarp tog vi med en af de kendte »svenske, hvide Busser« paa 
Køretur gennem Skaanes næsten danske Natur til Ovesholm 
Slot, hvor Grevinde Hamilton elskværdigt log imod os og viste 
os rundt paa det gamle minderige Slot, hvor Ulfeldterne havde 
resideret. Vi saa skønne Møbler, Malerier og vidunderlige Brode
rier, som Eleonora Kirstine havde broderet, samt pragtfulde 
Dragter, som havde tilhørt Slægten.

I Sandhed en stor Oplevelse, baade at se det prægtige Oves
holm og Køreturen forbi de mange skaanske Herregaarde. Om 
Aftenen havde vi festligt Samvær med Skolens Lærerinder og 
Elever, der optraadte i Folkedragter fra de forskellige Egne af 
Sverige, vi tror bl. a., at »spiker« — Kagen af de 80 Æg vil blive 
staaende i vor Erindring til evig Tid, ligesom Appelsiner, Cho
kolade og herlige »Smørgåsor«, vi fik ved Afrejsen. Næste Mor
gen tog vi saa en anden Vej gennem Landet til Helsingborg, 
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hvor vi efter et Ophold drog med 2 svenske Lodsbaade over 
Øresund til Helsingør — en meget spændende Hjemtur i straa- 
lende Sol, og ned langs Sjællands Kyst til København igen. Vi 
er taknemmelige over Forbindelsen med Tollarp og glæder os 
til fortsat »nordisk Samarbejde og Forstaaelse«.

Og saa kom November, hvor vi atter skulde i Gang med Ar
bejdet efter en travl Tid med Ordning og Istandsættelse af all 
det nye, men det var en stor Glæde og Højtid, da vi den 4. No
vember ogsaa hejste Flag i Nr. 3 for vore nye Elever. Vi havde 
maaltet sige Farvel til vore to gode Hjælpere, Grethe Reppien, 
der har været Lærerinde her i 5 Aar, hun havde Udlængsel og 
drog til Sverige til Tollarp Landhusholdningsskole indtil Jul 
og senere paa Studier andre Steder — og til Lærerinde Inga 
Brændgaard, der ogsaa drog mod Nord for at holde Bryllup 
og blive Gaardmandskone i Kragelund ved Silkeborg. Vi siger 
dem begge Tak for god og trofast Hjælp og Lykke paa Vej i 
Fremtiden. Vi har heldigvis nye Kræfter til at tage fat: de 
to flinke Lærerinder Elna Petersen fra Juelsminde og Agnethe 
Christensen fra Vestervig i Thy, og vi haaber paa gode Arbejds- 
aar ogsaa med dem. Ellers fortsætter vi heldigvis med Skolens 
gode faste Stab. Vore nye Vinterpiger er saa blandet et Hold 
som aldrig før, idet vi i Aar allerede meget tidligt havde fuldt 
Hus med Elever fra England, Grønland, Norge, Sydslesvig, 
Mors, Gedser o. s. v. — fra hele Landet — selv om vor faste tro
faste Stok stadig er de gæve Sønderjyder. Vi har allerede haft 
mange gode Timer sammen, der er nok at lære og arbejde 
med, og saa haaber vi at faa Lov til at arbejde og opbygge den 
Fremtid, der for os alle er saa spændende og usikker. Men eet 
ved vi, at Arbejde og Opbygning trænges der til mere end 
nogensinde, og vi maa hver især ikke alene finde, men fylde 
vor Plads, ikke blot stille Krav til andre, men kræve mest af 
os selv, hver maa sætte Skulder under og løfte og rette op paa 
alt det, der ved Krigen er ødelagt. Det er Ungdommens Tids
alder, derfor husk paa:

»at ville, det er Sagen, 
i smaat saavel som stort, 
at ville frem med Dagen 
og faa en Gerning gjort«.
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Ja, Aarene de ruller — vi synes, de ruller alt for hurtigt, 
men hvert Aar sker der virkeligt saa meget godt og interessant, 
ogsaa her paa Graasten Husholdningsskole, som vi her har 
prøvet at fortælle lidt om. Men naar Livet gaar saa godt og 
spændende her paa Skolen, saa er del jo grundet paa alle de 
flinke Elever, gode Venner og Familie, og hvem vi ellers kom
mer i Forbindelse med, at Livet faar Kolorit. Vi vil gerne sige 
dem alle vor hjerteligste Tak for all godt i Aaret, der gik, 
og modtag vore bedste Ønsker om en god og glædelig Jul og 
et fred- og lykkebringende Nytaar 1947.

Ebba Drewes og Olga Reppien.
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Graasten Husholdningsskoles Jubilæumsfest
den 3. Maj 1946

Mel.: Den glade Enke.

Kender I den danske Kvinde, sød og kær, 
ved I, hvor hun er at finde? Det er her 
nede tæt ved Grænsen, i Kronprinsens By, 
der har danske Piger naaet Verdensry.

Er hun blid og sød og yndig, mild og god?
Er hun rask og frisk og myndig, dansk af Rod?
Kan hun bage Boller, stege Bøf med Løg, 
Kan hun herske i et Kokken uden Rog?

Hun kan lave Grød og Vælling, surt og sødt, 
hun kan varte op med Bagværk lækkert, sprødt, 
lave Høns i Karry, Sup’ a la Clairmonte, 
hun kan stege Flæsk paa mer’ end een Facon.

Hun kan vaske, hun kan stryge Flipper smaa, 
løbe op og ned ad Trappen, let paa Taa.
Hun kan passe Tulle, vaske Dengses Ble, 
at hun ogsaa nyder det er let at se.

Og naar Manden han er daa’lje, træt og sløj, 
gi’r hun ham en Skefuld Olie, toppet, høj, 
for saa ved hun, at han hurtigt kommer op, — 
hjælper ej en Skefuld, maa han ha’ en Kop.
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Og naar Verdens Herre taler, lytter hun, 
straks hun gør som han befaler, — holder Mund, 
hun er ikke næbbel, ikke skadefro, 
hun er altid hjælpsom, altid aah, saa god.

Ja, al sligt et Under findes takkes maa 
Frøknerne Reppien og Drewes fra G. H., 
de kan faa en Pige, —• klodset, dum og sur, 
til at virke som en Madam Pompadour.

»M;7a«.
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Tilbageblik over 25 Aar.
»Velkommen hjem til Moders Hus 
vor Søster hjertenskære,«

saaledes gav Digteren Henrik Pontoppidan Udtryk for den 
hjertelige Glæde, der fyldte hele del danske Folk ved Nord
slesvigs Genforening med Fædrelandet 1920.

Og var Danmarks Glæde dyb og inderlig, saa var Sønder
jydernes ikke mindre.

Gennem 56 Aar havde Sønderjyder længtes hjem, Fædre og 
Modre havde givet deres Haab, Længsel og Kærlighed til Mo
derlandet i Arv til deres Børn. Det var en fælles Kærlighed 
og el fælles Haab, der saa sin Virkeliggørelse ved Genforenin
gen — netop derfor har Fællesskabet kunnet holdes gennem 
Krisetider og Misforstaaelser.

Med Genforeningen frigjordes stærke og glade Kræfter fra 
hele Landet for i Fællesskab at bøde paa de Saar og Skram
mer, som denne Landsdel havde faaet under Fremmedherre- 
dømmet og især under den sidste Del deraf — Krigens onde 
A ar.

Meget var der at bygge op.
Det sønderjyske Landbrug maalte bringes paa Fode og brin

ges i Overensstemmelse med fælles danske Forhold.
Udstykning af de store Gaarde skabte Betingelser for Hun

dreder af nye danske Landbohjem.
Kravet om en Landbrugsskole i Landsdelen til Støtte for 

Landbruget blev gennemført, en stor ny Haandværkerhøjskole 
er rejst i fælles Samvirke med danske Haandværkere.

Trafikforholdene trængte over alt til Modernisering og nye 
Anlæg.

23



I Sønderborg stod et Lokomotiv, der skulde besørge Trafik
ken paa en af.de alsiske Baner, det hed Luther. Paa Spørgs- 
maalet om hvorfor, lød Svaret: Det var jo Luther, der i Worms 
udtalte: »Her staar jeg, jeg kan ikke andet!«

Byerne har i Aarenes Løb gennemført Anlæg af nye Havne 
og Amterne af nye Landeveje.

Mægtige Afvandingsanlæg har givet Betingelser for nye fro
dige Kornmarker, og saaledes kunde der fortsættes med Beret
ninger om Fremdrift paa alle Omraader.

Et saa vældigt Opbud af Kraft og Virkelyst kan vor Historie 
ikke opvise Magen til inden for en bestemt Landsdel i en 
saa begrænset Tid.

Men det er ikke blot inden for det økonomiske Liv, at vi har 
oplevet denne enestaaende Udvikling, denne er netop foregaaet 
sammen med og paa Baggrund af en dyb folkelig Trang til 
aandeligt Fællesskab med hele vort Folk.

Derfor har man gennem Aarene lige fra Genforeningen sat 
den største Kraft ind paa at udbygge og nybygge de forskellige 
aandelige, folkelige og nationale Institutioner.

Mange af Nordslesvigs Kirker er nyrestaurerede — enkelte 
nye opført. Folkeskolen har ikke blot faaet et nyt Indhold, den 
har faaet et helt nyt Ansigt. Mellem- og Realskoler er oprettet 
i stort Antal i Landsdelen, fire Gymnasier og to Seminarier.

Tre Efterskoler og tre Højskoler samler et stort Antal unge 
ikke blot fra Nordslesvig, men fra hele Landet.

Endelig nævner vi Oprettelsen af to Husholdningsskoler.
Blandt de mange unge, der brændte af Længsel efter at faa 

en Gerning i det genvundne Land, var Husholdningslærerinde 
Frk. Marie Ehrenreich fra »Ankerhus« i Sorø.

Hun saa sig om efter en passende Plads for at begynde en 
Husholdningsskole her i Grænseegnen. Gennem Venners Til
skyndelse valgte hun Graasten. Her var en passende Bygning 
at faa til Købs. Handelen gik i Orden, og 1921 indbod Frk. 
Erenreich til det første Kursus paa Graasten Husholdnings
skole.

Frk. Ehrenreich var et ægte Barn af den danske Højskole og 
ønskede at bygge sin nye Husholdningsskole paa de samme 
Grundpiller, der gennem Aarene havde haaret den danske Høj- 
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skole, nemlig Kristendom og Danskhed, samtidig med, at Sko
len var en faglig Uddannelsesskole for de unge Piger.

Frk. Ehrenreich vilde have, at ingen Elev skulde være i Tvivl 
om, at hun var paa en dansk kristen Skole, der tillige var en 
Grænseskole med alle de særlige Opgaver, som en saadan Skole 
faar ved Siden af de rent faglige.

Fuld af Virkelyst og Virketrang gik hun sammen med de 
unge dygtige Lærerinder, som hun forstod at knytte til sig, i 
Gang med sin Skole.

Huset blev delvis ombygget, et nyt og efter den Tids Forhold 
moderne Køkken blev indrettet, Elevværelser og Elevdagligstue 
ligeledes. Ogsaa lokalt Ungdomsarbejde fik hun Plads til.

Frk. Ehrenreich havde en særlig Evne til at skabe det varme, 
hyggelige Hjem, hvor enhver kunde føle sig godt tilpas. Hen
des Skole skulde være et Eksempel for de unge Piger paa et 
godt dansk Hjem, hvor Dagens Gerning skulde øves, men hvor 
der ogsaa var Tid og Plads til aandeligt Liv, næret ved Sam
taler, Sang, Læsning enkeltvis og i smaa Kredse. I Skolekøk
kenet og andre Steder var hun et smukt Eksempel for de unge 
paa moderlig Myndighed og Overlegenhed.

Skolen gik sin jævne stille Gang, med et Elevtal, der pas
sede til de dengang givne ydre Rammer. Det var som om Frk. 
Ehrenreich straks hørte til her.

Saa skete det jo, at vi en Jul fik Besked om, at hun var død 
i København, uden forudgaaende Sygdom.

Det ramte Skolen haardt. Da Eleverne mødtes igen efter 
Nytaar, var deres Sorg dyb og ægte over saa brat og uventet at 
være bleven skilt fra deres gode Husmoder og Læremester.

En Tid saa det ud til, at Skolen skulde ophøre med at bestaa. 
Men det var, som om de Ord fra en svensk Digter kom til at 
passe ogsaa ved den Lejlighed.

»Vad kärlek i min värld har byggt, 
det river jag ej ned.«

Nye, unge friske Kræfter blev draget frem igen fra »Anker
hus«, der saaledes i egentligste Forstand er Fadder til Graa- 
sten Husholdningsskole.

De to nuværende Ejere købte Skolen, og med Energi og 
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Dygtighed tog de fat paa at faa Skolen startet paany. Der 
maatte betydelige Ombygninger til, og Modernisering her og 
der, men Linien er holdt.

Skolen er fremdeles en fremragende Fagskole, og Aanden, 
der byggede den første Skole her, overlevede Katastrofen og 
fylder endnu det gamle Hus sammen med alle de nye, der 
efterhaanden er kommen til.

Vi ønsker for Skolen, at den langt fremover maa fylde sin 
Plads i vor Grænseegn og faa Lykke til at øve en betydnings
fuld Indsats i dansk Ungdoms Dygtiggørelse og i dansk Liv 
baade Nord og Syd for vor Grænse.

Som en af dem, der jævnlig har deres Glæde i at komme 
inden for Skolens Døre, sender jeg alle gamle Graasten Elever 
en hjertelig Hilsen med Ønsket om en god og glædelig Jul.

H. C. Hansen.
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Frk. MARIE EHRENREICH
— GRAASTEN HUSHOLDNINGSSKOLES GRUNDLÆGGER 

OG FØRSTE FORSTANDERINDE — TIL MINDE

Fra Vinteren 1920—21.
Da jeg i 1920, Genforeningsaaret, fik Ansættelse som Lærer 

ved Skolevæsenet i Graasten, kom jeg til at bo paa Graasten 
Husholdningsskole. Dette skyldtes, at Ejerinden, Forstanderinde 
Frk. Marie Ehrenreich, vel havde oprettet sin Skole, men Un
dervisningen havde endnu ikke taget sin Begyndelse, og der var 
saaledes ikke flyttet Elever ind endnu. Hele Bygningen skulde 
først indrettes til sil fremtidige Brug.

Jeg beboede det Værelse, der ligger til venstre for Hovedind
gangen. Det er, som alle ved, et Værelse, der ligger ret isoleret, 
og som paa Grund af denne Afsondrelhed egner sig udmærket 
lil en Slags »Portnerbolig«. Det varede for øvrigt heller ikke 
ret længe, før jeg følte mig selv som en Slags »Dørvogter«, hvis 
fornemste Opgave det var at aabne Hovedindgangsdøren for 
saadanne Husbeboere, der havde svært ved at finde hjem i 
rette Tid. Foruden mig boede ogsaa paa Husholdningsskolen 
en ung Lærer og en dito Lærerinde, der som jeg virkede ved 
Kommuneskolen, en Familie, der manglede Lejlighed, og saa 
naturligvis Frk. Ehrenreich og hendes Lærerinde, Frk. Jør
gensen.

De store nationale Oplevelser i Genforeningsaaret 1920 havde 
fyldt Frk. Ehrenreich med Begejstring og givet hende Lyst til 
at tage ned i Grænselandet, for paa hendes specielle Omraade 
— Dygtiggørelsen af de unge Piger paa Husholdningens Om
raade — at give et Bidrag til Genforeningsarbejdet. Hun havde 
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derfor i Sommerens Løb ved gode Venners Raad og Bistand — 
fremhæves bør navnlig den kendte Husmandsfører paa Als, 
Gaardejer Christian Becker, Asserballe — erhvervet den Byg
ning, der stadig danner Rammen omkring Husholdningsskolen. 
Indtil nu havde her været Missionshus; men inden der kunde 
blive en Husholdningsskole ud af denne Bygning, var der me
get, der skulde forandres. Det var derfor ikke muligt at be
gynde Undervisningen til normal Tid, den 1. Nov.. Frk. Ehren
reich fandt derfor fornuftigvis paa at skaffe sig en Indtægt ved 
at udleje nogle af Værelserne.

Frk. Marie Ehrenreich var ikke ukendt med Livet og Ar
bejdet paa en Husholdningsskole. Hun havde i en Aarrække 
virket paa Husholdningsskolen »Ankerhus« ved Sorø og kom 
altsaa hertil med de nødvendige Forudsætninger til selv at lede 
en Skole, i rent menneskelig Henseende præget af et grundt
vigsk Syn paa Tilværelsen, men med en grundig Viden paa det 
faglige Omraade. Man maa dog beundre hende for det Vove
mod, hun lagde for Dagen ved at opgive en tryg Stilling i Sorø, 
for hun var jo ikke helt ung mere, da hun tog Beslutningen om 
at starte sit eget Foretagende. Hun havde nemlig paa det Tids
punkt allerede passeret Livets Solhøjde, idet hun blev født den 
25. Maj 1868 i Gjesing i Randers Amt; men det blev altsaa 
hende, der for 25 Aar siden startede Graasten Husholdnings
skole.

Som nævnt kom jeg altsaa til at bo paa hendes lige opret
tede Skole, og alle, der fik Lov til at bo her, lærte hende godt 
at kende og kom hurtigt til at holde af hende. Vi havde en 
fornøjelig Vinter paa Skolen og var ogsaa jævnlig Frk. Ehren
reichs Gæster. Kommet til Graasten fra alle Egne af vort Land, 
havde vi meget at fortælle hinanden. Man følte straks, at Frk. 
Ehrenreich var hyggelig at gæste. Hun vilde gerne samle os i 
et muntert Lag og saa gerne, at alle var oplagte til at fortælle. 
Det festlige og indbydende dækkede Bord virkede straks ind
tagende paa os og fik hurtigt Tungen paa Gled. Ved Kaffen 
gik Snakken jo saa, og der herskede en munter Stemning. Frk. 
Ehrenreich sad med et lunt Smil og morede sig øjensynligt; 
men medens vi i vor Ivei’ ofte frembar vore Beretninger i et 
jaget og forceret Tempo, virkede det velgørende, beroligende, 
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naar Frk. Ehrenreich tog Ordet, for hun talte sindigt og lang
somt, overvejede klogt hvert Ord og fik os til at lytte med 
Opmærksomhed. Det var hyggeligt. — Under selskabelige For
mer kunde hun være smilende og glad, men hvor det kræ
vedes, havde hun ogsaa en fast Vilje. Naar hun efter bed
ste Overbevisning havde udformet sit Standpunkt i en eller 
anden vigtig Sag, holdt hun fast ved det og var ikke til at 
rokke,-------og saadan skal en Forstanderinde jo ogsaa være.

I national Henseende kom Frk. Ehrenreich hurtigt i Samklang 
med Befolkningen. Hun gav med Glæde Husly til en nyoprettet 
Gymnastikforening, for hvilken jeg havde den Ære at være For
mand. Selve Gymnastikken udøvedes i den store Sal, der hørte 
til Husholdningsskolen, altsaa den forhenværende Missionshus
sal. Nu er der i denne Sal indrettet Køkken og Spisestue. Gym
nastikken havde dog i Begyndelsen en underlig Indvirkning paa 
os; det forekom os helt bagvendt, at vi, Damer saa vel som Herrer, 
efter Gymnastikken ikke følte os saa oplagte, som Meningen dog 
skulde være. Vi var navnlig fuldstændig matte i Benene, og 
dette maatte dog være stik imod alle Reglerne. Vi drøftede 
Fænomenet, og en nærmere Undersøgelse afslørede, at Aarsagen 
til Kalamiteten stod i Forbindelse med det halvraadne Gulv, 
der under vore Øvelser virkede stærkt fjedrende og saaledes, 
navnlig under Nedspringene, krævede flere og ofte pludselige 
Funktioner af Benmuskulaturen. Da først de mest medtagne 
Steder var tildækket med Bordplader, hjalp det lidt, men godt 
blev det aldrig. Gymnastikken udøvedes dog under stor Tilslut
ning og resulterede naturligvis ogsaa i en stor Gymnastikfest, 
ved hvilken Damerne aabnede Opvisningen under stort Bifald. 
I Tilslutning til Opvisningerne var der fælles Kaffebord med 
efterfølgende Sanglege paa Gyngegulvet. Det var en fornøjelig 
Fest.

Ogsaa Ungdomsforeningen samlede sine Medlemmer til Møder 
paa Husholdningsskolen og sparede derved Penge til Salleje 
andetsteds. I Løbet af kort Tid var Husholdningsskolen blevet 
Ungdommens naturlige Samlingssted.

Selv om Skolen ikke havde begyndt sin Gerning som egentlig 
Husholdningsskole, afholdtes der dog i Vinterens Løb undér 
stor Tilslutning el Sykursus for unge Piger fra By og Egn, ledet 
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äf Skolens forste Lærerinde, Frk. Jørgensen. Der blev paa dette 
Kursus arbejdet ihærdigt, og den righoldige og smukke Udstil
ling, som Kursuset sluttede med, blev besøgt og beundret af 
mange, ogsaa af mig, — jeg kendte nemlig en af de unge Kur
susdeltagere.

I min Stilling som Portner havde jeg jo en »ansvarsfuld« Stil
ling, og jeg nærer Haab om, at Husets Beboere følte sig trygge 
ved al have »et Mandfolk« i Huset. Det skete dog ikke saa sjæl
dent, at jeg om Natten blev vækket i min blideste Slummer ved, 
at nogen bankede paa min Rude og anmodede om at blive luk
ket ind. Det var da en eller anden af Husets Beboere — Natte
ravne —der kom hjem, efter at Nøglen — Husets eneste for 
øvrigt — var drejet om.

I Løbet af Vinteren havde Frk. Ehrenreich, hvad der jo var 
naturligt, travlt med at gøre alt klart til Modtagelse af det første 
Elevhold, der skulde begynde Uddannelsen i Maj. Haandvær- 
kere var gaaet i Gang med at lave Husets Indre om og indrette 
alt, som det skulde være. Skolemateriel af alle Arter ankom, 
ligeledes Sengesteder og Madrasser, og Portneren fik ofte af Frk. 
Ehrenreich Anmodning om at give hende en Haandsrækning og 
slæbe Tingene ind i Huset og anbringe dem, hvor de skulde 
have deres Plads. Samtidig gjorde Frk. Ehrenreich os forstaae- 
lig, at vi maatte regne med at fraflytte Skolen til den 1. Maj. 
Selv en Portner var der ikke Brug for mere. Frk. Ehrenreich 
sagde med Lune, at hun var bange for, at Tilstedeværelsen af 
en Portner vilde bortlede de unge Pigers Opmærksomhed for 
meget fra de alvorlige Sysler, de skulde pleje. — Det kan der 
kanske være noget om; men Faren vilde nu ikke være saa stor 
for de kommende Elever, eftersom det var en af Eleverne fra 
Vinterens Sykursus, der senere blev min »Ledsager paa Livets 
Vej«. Saaledes blev Frk. Ehrenreich paa en Maade Aarsag til, 
at min Hustru og jeg lærte hinanden at kende, en Tildragelse, 
som hun for øvrigt ofte nævnede med en vis Stolthed.

I Frk. Ehrenreichs Tid holdt Skolen et nogenlunde konstant 
Elevantal, ogsaa i den Tid, Landboerne havde svært ved at afse 
Penge til de unge Pigers Ophold og Uddannelse paa en Hus
holdningsskole. Hun elskede sin Gerning og ofrede sig helt for 
den. Hendes Maal var, at de unge Piger skulde lære saa meget 
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som muligt og tage gode Minder med herfra, saavel om godt 
Kammeratskab som ogsaa om Grænsens Sang og de Forplig
telser, der i denne Henseende stilles til enhver. Desværre blev 
hendes Arbejde afbrudt ret pludseligt, idet hun i Juleferien — 
den 29. December 1932 — uden forudgaaende Sygdom afgik ved 
Døden paa Rigshospitalet i København. Budskabet om Døds
faldet blev modtaget med Vemod af hendes store Vennekreds 
hernede, der var kommet til at holde af hende.

Det Arbejde, som Frk. Ehrenreich udførte, var grundlæggende 
for Skolen. Hun havde uden Tvivl sine Vanskeligheder og Be
kymringer at kæmpe med, men udadtil var hun rolig og lige
vægtig, og hendes Elever følte kun den overstrømmende Glæde 
og Alvor, der prægede hendes Gerning. I de 25 Aar, der nu er 
gaaet, er Graaasten Husholdningsskole under nye Forstander
inder vokset og blevet stor, kendt over hele Landet, men den 
Grundvold, Arbejdet hviler paa, og som der stadig skal bygges 
videre paa, er Frk. Marie Ehrenreichs Værk; og i Jubilæums- 
aaret vil vi alle mindes hende som Skolens Grundlægger og før
ste Forstanderinde, idet vi samtidig Lakker hende for hendes 
værdifulde Bidrag til den Mur, der hegner Danmarks Gaard.

Jens Andersen, 
Lærer i Graasten.
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Hilsen fra Sydslesvig.
Al skabe giver Glæde. Det oplever Digteren, naar Tanker og 

Toner finder Form i ham, og Maleren, Billedhuggeren naar han 
ser Drømmen blive gjort levende i et Værk. Vi alle oplever det 
i vort daglige Arbejde, selv om det ogsaa kun er i det stille og 
det smaa.

Ved flere Skoleindvielser i Sydslesvig har vi sunget Salmen: 
»Blomstre som en Rosengaard skal de øde Vange«. Vi har sunget 
den i et Land, der bogstavelig talt er lagt øde efter to Krige. 
Jorden er forsømt, mange Huse trænger til Istandsættelse, mange 
af de unge, der med frisk Initiativ skulde gaa i Gang med Gen
opbygningen, er faldne eller ligger maaske i Fangelejrene uden 
at kunne komme hjem. En og anden møder vi ogsaa lemlæstet 
for Livstid, jo, Krigen er faret haardt frem mod Sydslesvigeren. 
Gaar vi gennem en Landsby, da tænker vi paa, hvordan Sko
lerne hernede svigtede og ikke kunde skabe Værdier, der holdt 
i den store Kamp, Kirkerne har fristet jammerlige Kaar under 
Krigen, og heller ikke nu har man Indtrykket af, al de har faaet 
Kontakt med Befolkningen. De eneste Steder, hvor Folk sam
ledes, var i Kroerne, der sandelig ikke har bidraget meget til 
Befolkningens Oplivelse. Vi tænkte ofte paa Nordslesvig. Saa- 
dan har det ogsaa engang set ud deroppe, men Danmark kom 
lil Landet, og det vaagnede til Live.

I Dag ønsker Sydslesvig ogsaa al møde Danmark, overalt i 
den gamle Landsdel ønsker man danske Skoler, Kirker, For
samlingshuse, og overalt samles langt flere, end vi kan hjælpe, 
for at lære det danske Sprog. Saa er Øjeblikket da inde, hvor vi 
skal prøve at faa de øde Vange til at blomstre. De skal dygtig
gøres til det Arbejde, der vil blive krævet, og vi vil hjælpe dem

32
Oberst Paludan-Müllers Mindemur — Paa Vagt ved Danmarks Sydgrænse — Konge- 
modtagelse og Kronprinsemodtagelse i Graasten.



fei™





til af Hjemstavnens Muld at hente de Kræfter, der gav Dan
marks Folk Vækst og Kraft.

At skabe giver Glæde. Enhver i Danmark, der er med i Ar
bejdet for Sydslesvigs danske Fremtid, har Del i Glæden over 
det, der vokser dernede i Dag, en Glæde, som tvivlende, kolde 
Hjerter ikke kan slaa ned. Ogsaa Deres Skole er med i denne 
Skabergerning og deler derfor Glæden med os andre, den Glæde 
vi oplever ved at se Maalet virkeliggjort: »Blomstre som en Ro- 
sengaard skal de øde Vange«.

Marlin. Nørgaard,
Præst i Flensborg.
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Rammen og Billedet.
Skive har vist det smukkest beliggende Anlæg i hele Landet. 

Højt ligger det, og dybt inde flyder langsomt og fredeligt Karup 
Aa. Her er der rejst en Bauta for Bondelivets Digter, Jeppe 
Aakjær. Det er en kraftig Bondepige i Granit, der ligger paa 
Albuen (man tænker sig i Kanten af en Rugmark) og skuer ud 
over Karup Aa. Paa Stenen staar:

»Jeg lægger mig i Læet her ved Storrugens Rod«.
I min Barndom og Ungdom var det ligesom hele Bondeger

ningens Herlighed laa gemt i Aakjærs Sange. Her er Lærkesan
gen, og her var Højtiden ved Bonden med sin Sædekurv, her 
var den forjættende Lyd af det ringlende Korn, her var Høstak
idyllen ved Karup Aa, og her var Andagtsfølelsen over for Hø
sten som Guds Gave. Her var Lovprisningen af Hjemlivet, dels 
Tryghed og Glæde. Den sunde, drømmende unge Pige i den 
blommede Kjol, Mor ved Rokken og Far med den store Bog for 
Bordenden; her var det jydske Sind og Lune.

Indholdet af Landbolivet kom gennem disse Sange op i et 
Plan af Naturglæde, Sundhed og Frihed. Bondegerningen blev 
et Liv, der virkede tiltrækkende paa Ungdommen trods beskedne 
Kaar.

Aakjær er død for mange Aar siden, men lad os huske, al han 
viste os det egentlige — Sjælen, Billedet — i Livet paa Landet. 
Lad saa være, al Rammen var noget mere prosaisk. Den gamle 
Bonde og hans trofaste Viv maatte slide haardt, ja ofte kæmpe 
for det daglige Brød; men Glæden i Arbejdet erstattede dem 
de mere kostbare Nydelser. Solen var dem bedre end Byernes 
Neonlys, Underet med det groende Korn gav mere Sjæleføde 
end en eksotisk Biografforestilling. Den spæde Kalvs Brøl og 
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den lille Gris’ Skrigen var dem kærere Lyd end et Jazzorke
sters hetsende Toner.

Dette Liv skabte en Type af stoute, ordholdende, særprægede 
og fribaarne Mennesker, der elskede deres Stand, men ikke var 
Klasseegoister. Mennesker, der maatte spare og slide, men dog 
havde Tid til al hore Lærken slaa sine Triller over deres Ho
veder.

Den Type af Bønder var det, der fostrede de slore Skikkelser 
i Videnskab og Politik, i Kirke og Skole, og i anden Generation 
i Digtning og Sang. Det blev en Bondetid i Danmark. Fornyel- 
sen kom fra Bondehjemmene.

Hvorfor har 1940-Bonden — og maaske navnlig hans unge 
Sønner og Døtre — saa svært ved trods bedre ydre Betingelser 
at holde den kulturelle og folkelige Linie og dermed Fører
skabet?

Er der mindre Poesi over Bondegerningen i Dag? Nogle vil 
sige ja. Det er blevet til Teknik det hele, og der er ikke Plads 
for Lærkesangen, der taler til vort indre Liv. Er dette rigtigt, 
ser det ikke godt ud for Fremtiden, hvor man raaber paa mere 
Teknik baade i Gaard og Køkken. Jeg tror ikke, det er rigtigt. 
Lærkesangen kan ogsaa hores bag Saamaskinen og ved den 
elektriske Vaskemaskine, hvis man har Øre derfor. Maaske 
er der mindre Ro til at lytte. Til Gengæld er Sliddet mindre, 
saa Oplagtheden skulde være større. Det er snarere Øret, der 
er sløvet, hvis man ikke længere har Sind og Tanke for del, 
som Lærkesangen er Udiryk for i vort Liv.

Ungdommen er langt dygtigere end for 30-40 Aar siden. Den 
behersker langt bedre sit Arbejde, véd mere om det, saa Resul
tatet af Arbejdsindsatsen bliver bedre med mindre Slid. Til 
Gengæld maa del vel indrømmes, at der hos nogle findes lidt 
af det, som man har kaldt Feriementalitet, hvorved man for- 
staar nedsat Arbejdstempo, megen Fritid, Uvillighed til at ar
bejde over i travle Tider og mindre Oplagthed til Arbejdet, 
fordi der bruges for mange Kræfter i Fritiden o. s. v. Det er 
farligt, hvis det er sandt. For det første bliver der mindre be
stilt, og det fordyrer Produktionen og nedsætter Konkurrence
evnen i det lange Løb vil det føre til nedsat Levefod for os alle. 
Det værste er dog, at det stjæler Arbejdsglæden. Arbejdet bli
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ver ligesom Nr. lo, naar Glæden i for høj Grad søges uden for 
Arbejdspladsen. Langsomt undergraves del fribaarne i vor Na
tur, og det frie Liv paa Landet taber efterhaanden noget af sin 
Glans og Tiltrækningskraft.

Ungdommen tjener langt flere Penge end bare for 5 Aar siden, 
og det skulde være et Plus og gøre det lettere at skabe eget 
Hjem. Det kan blive el Minus, hvis Lønnen bruges ufornuftigt. 
Det er langt fra alle unge, der har den fornødne Pengekultur 
til at omgaas en stor Løn. Der behøves ikke Kultur for al tjene 
mange Penge, men til al give Penge ud. Forskellen i Folks 
økonomiske Kaar er mindre bestemt af Mængden af tjente Pen
ge end af Evnen til at holde Hus med det, man har.

Let tjente Penge har ofte en uheldig Indflydelse paa Men
nesker, der mangler Pengekultur. Vi har all for let ved at til
lægge os Vaner, der hurtigt føles som Retligheder og derfor 
gør os bitre, naar de under ændrede økonomiske Vilkaar ikke 
kan bibeholdes.

Husk paa, naar der træffes Aftaler om Løn, at Livets egent
lige Maal ikke kan vejes i Kroner og Øre. Den Ungdom, der 
søger Plads, kan hovedsagelig deles i to Kategorier. Den første 
Kategori spørger omtrent saaledes: Hvor stor er Lønnen, hvor 
megen Fritid, er Kosten god, er der let Adgang til »Kultur
goder« som Biograf, Dansesal etc. Et Fæstemaal paa det Grund
lag giver ofte en høj Løn, men ikke Pladsen, der udvikler Ung
dommen til en ny Generation af maalbevidste Mænd og Kvin
der, der er egnet til at bygge de nye gode Hjem.

Den anden Kategori er mindre højstemt i sine Krav. Den 
spørger: Kan jeg udfylde Pladsen? Er det et Sted, hvor der kan 
læres noget, er det et godt Hjem og en levende Egn. Et Fæste
maal fra det Udgangspunkt giver bedre Mulighed for en Udvik
ling, der er samfundsbevarende og samfundsopbyggende.

Den Ungdom, der er indstillet som den første Kategori, sny
der i Virkeligheden sig selv trods en høj Løn, Week-end m. m. 
Det skulde Bondeungdom, der om faa Aar ønsker at bygge sig 
et selvstændigt Hjem, have Betingelser for at forstaa, ogsaa 
naar der søges Plads.

Foruden Børskursen er der ogsaa en anden Kurs paa Penge, 
nemlig Udnyltelseskursen, og den bestemmer vi delvis selv. En 
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mindre Løn til en høj Udnyttelseskurs er mere værd end en 
Topløn til en lav Udnyttelseskurs. Til en høj Udnyttelseskurs 
hører en sjette Sans, den økonomiske. Har man denne, vil den 
straks fortælle, hvor der skal spares, og hvor det vilde være 
forkert at gøre det. Et Fingerpeg er følgende: Spar paa de upro
duktive eller ligefrem skadelige Udgifter, for de har en Tilbøje
lighed til at forøge de. aarlige Udgifter og forringe ens Karak
ter. Nær ikke samme Betænkelighed overfor de produktive, fol
de har Tilbøjelighed til baade at forøge de aarlige Indtægter 
og Glæden ved Tilværelsen. Nu skal det ikke förstaas saadan, 
at vi ikke maa glæde os til ogsaa al faa Raad til at erhverve 
uproduktive Ting, men de faas mest holdbart, naar Række
følgen er rigtig.

Rammen om Tilværelsen er saaledes langt rigere end i 
Aakjærs Tid, og det er vor egen Fejl, hvis Billedet ikke kom
mer til at svare til Rammen.

I denne Hilsen til Husholdningsskolens Elever er der først 
og fremmest tænkt paa Landboungdommen; men mon ikke den 
gode Del af Byungdommen, og dertil hører jo de, der tager paa 
Husholdningsskole i Graasten, omtrent føler og tænker paa 
samme Maade. Jeg vil tro del.

L. Lauridsen.
Graasten Landbrugsskole.
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Boligsagen — en Folkesag?
Arkitekt Henning Helger gennemgaar Boligproblemet, som 

efterhaanden er blevet et af Efterkrigstidens største Spørgs- 
maal Verden over.

Boligspørgsmaalet er i Dag et Samfundsproblem i første Ræk
ke. I Europas bombehærgede Storbyer har det Karakteren af en 
katastrofal Nødssituation, som stiller Myndighederne over for 
næsten uløselige Problemer. 1 el Land som England har man 
taget fat paa Spørgsmaalet med stor Energi. Samtidig med at 
man arbejder indgaaende med Planlægning af Genopbygningen 
af Byerne, søger man gennem Presse, Film, Radio, Bøger og 
mindre Publikationer at vække Offentligheden til Forstaaelse 
af Boligspørgsmaalets store Betydning.

Herhjemme har vi undgaaet Luftbombardementernes Øde
læggelser, men de fem Besættelsesaar har med deres delvise 
Lammelse af Byggeriet skabt en Tilstand af alvorlig Boligman
gel med alle de dermed følgende Ulemper. Efter Sagkundska
bens Beregninger maa vi — for at genoprette en taalelig Status 
paa Boligmarkedet — bygge 150,000 Lejligheder i Løbet af de 
kommende fem Aar.

Dette kæmpemæssige Byggeprogram er opstillet af et af In
denrigsministeriet nedsat Udvalg vedrørende Fremtidens Bo
ligbyggeri. Hvorvidt det vil blive muligt at virkeliggøre det, ei
det for tidligt at spaa om, men det er givet, at der baade inden
for Regering og Rigsdag er en levende Forstaaelse af Nødven
digheden af et meget omfattende Boligbyggeri saavel med Hen
blik paa Bolignødssituationen som paa Opretholdelsen af Be
skæftigelsen inden for den vidtforgrenede Bygningsindustri.
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Alt synes derfor at tyde paa, at vi slaar paa Tærskelen til 
en Periode med et meget stort Boligbyggeri.

I en saadan Situation er der nok Grund til al standse op og 
lænke sig lidt om. Det er jo dog ikke bare et Spørgsmaal om et 
vist Kvantum Boliger, der skal bygges hurtigst muligt — men 
fuldt saa meget el Spørgsmaal om, hvordan disse Boliger skal 
bygges. Det kan her være paa sin Plads at minde om den 
Skamplet, som forrige Aarhundredes planløse Byggeri paa Nør
rebro og Vesterbro fik sat paa vor Hovedstad. Boliger er jo 
ikke noget, man kasserer, hvis man bliver klar over, at de er 
daarlige. At de endog er usædvanligt sejglivede, viser de store 
Vanskeligheder, som det volder i Dag at faa likvideret den store 
Mængde 150—200-aarige Huse i den indre By. Vi maa gøre os 
klart, at de Boliger, vi bygger i Dag, bliver Rammen om Fa
milieliv i Generationer frem i Tiden. Derfor kan man ikke med 
tilstrækkelig Styrke fremhæve Betydningen af, at det kom
mende Boligbyggeri bliver forberedt og planlagt med den stør
ste Alvor og Grundighed.

Lad os i denne Forbindelse se lidt paa Boligspørgsmaalets 
Betydning for del enkelte Individ, for Familielivet og derigen
nem for Samfundet. Erkendelsen af Sammenhængen mellem 
Bolig og Sundhed gaar tilbage til de store Koleraepidemier om
kring Midlen af forrige Aarhundrede, men Konsekvensen heraf 
er først blevet draget i de sidste 25 Aars Byggeri. De alt for 
sammentrængle Bebyggelser og den deraf følgende Mangel paa 
Sollys og frisk Luft, de smaa trange Lejligheder, i hvilke et alt 
for stort Antal Mennesker er stuvet sammen i nogle faa Rum, 
Mangel paa Hjælpemidler til at opretholde en forsvarlig Hygi
ejne og Mangel paa frie solbeskinnede udendørs Tumlepladser 
tor Børnene er nogle af de væsentligste Faktorer i Forholdet 
mellem Bolig og Sundhed. Det er klart, at saadanne Tilstande 
maa begunstige Udbredelsen af smitsomme Sygdomme, svække 
Modstandskraften over for Sygdomme som Tuberkulose og En
gelsk Syge og i det hele virke nedbrydende paa den fysiske 
Konstitution.

For at dokumentere denne Aarsagssammenhæng mellem Bo
lig og Sundhed har man i Amerika for faa Aar siden foretaget 
en storstilet Undersøgelse omfattende 2,5 Million Personer, der 
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levede under forskellige Boligforhold. Delte Materiale viser 
klart, at Sygeligheden i saa godt som alle Tilfælde stiger med 
synkende Kvalitet af Boligforhold.

Mange vil maaske med en vis Ret hævde, at Forholdene her
hjemme ikke har nær den drastiske Karakter som i Amerika, 
og at vor relativt høje Levefod i høj Grad tager Brodden af de 
daarlige Boliger med Henblik paa deres sundhedsnedbrydende 
Virkning; men man maa paa den anden Side ogsaa gøre sig 
klart, at Sundhed ikke blot betyder en ren og skær Frihed for 
fysisk Sygdom. Sundhed bør vel snarere defineres som en Til
stand, hvor alle Menneskets fysiske og aandelige Processer nær
mer sig den højeste Udfoldelse! Og at denne Tilstand forud
sætter virkelig gode og sunde Boligforhold, er der vist ingen, 
der vil betvivle.

Tager man Sundhed i denne udvidede Betydning, er man inde 
paa det, man kan kalde almen Velfærd, der omfatter Begreber 
som Arbejdsduelighed, Evnen til Medborgerskab i Samfundet, 
et sundt Familieliv og de mere uhaandgribelige Begreber som 
Tilfredshed og Lykke. Arbejdere yder bedre Arbejde, naar de 
bor under behagelige, sunde Forhold og er tilfredse med deres 
Bolig. Mange Arbejdsgivere rundt om i Verden har forlængst 
indset dette og har taget Spørgsmaalet om Arbejderboliger op 
ud fra den Betragtning, al Arbejdernes almene Velvære og Til
fredshed i Forbindelse med en forbedret Sundhedstilstand be
tyder en Højnelse af Arbejdskvaliteten og en reel Indvinding 
af mange tabte Arbejdstimer.

Hvis en Landmand ønsker en god Besætning paa sin Gaard, 
ved han, at han maa sørge for, at Stalden er ren, tør, rummelig 
og har godt med Sol og frisk Luft. Det turde være mindst lige 
saa indlysende, at hvis en Nation ønsker gode Borgere, maa den 
sørge for gode Boliger. Lloyd George sagde, da han forelagde 
sin Boliglov i 1919: »Man kan ikke skabe 1. Klasses Borgere i 
3. Klasses Huse«.

Det maa erkendes, at et normalt sundt Familieliv kræver 
Plads. Spærrer man Familien inde paa et for snævert Areal — 
med for faa Rum — vil Resultatet uvægerligt blive, at Hjem
melivet bliver hemmet og forkvaklet, hvis der da overhovedet 
kan tales om noget Hjemmeliv. Mange Mennesker taler med 
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Beklagelse om, at Folk i vore Dage søger alt for meget ud fra 
Hjemmet. Spørgsmaalet er, om ikke Boligerne har en stærk 
Indvirkning paa dette Forhold. Det er rystende Kendsgernin
ger, at 55,2 pCt. af Københavns Lejligheder kun har ét eller to 
Rum, og at 4341 børnerige Familier med i alt 18,113 Børn i 1940 
boede i 1 og 2 Værelsers Lejligheder i Hovedstaden. Prøv — 
hvis De kan — at forestille Dem, hvad det vil sige for en Hus
moder, for en Familieforsørger, for en halvvoksen Søn eller 
Datter at leve sin Hverdagstilværelse under Forhold, hvor Man
gelen paa Soverum, Mangel paa Opbevaringsplads til Klæder 
og andre Fornødenheder, Mangel paa Vaskekummer i tilstræk
keligt Antal, Mangelen paa Plads og Ro til at spise sine Maal- 
tider og dyrke sine Interesser, Mangelen paa Muligheder for at 
isolere Børnenes Trang til Leg og Støj gør Hverdagslivet til en 
fortsat Række Gnidninger, gør det umuligt at holde Hjemmet 
ordentligt, pænt og indbydende, kort sagt forbyder et normalt 
Familieliv. Er det til at undre sig over, at Familiefaderen eller 
de Unge søger ned paa Gaden, i Biografen, paa Værtshuset for 
at være sig selv!

Og Børnene! Af alle menneskelige Væsener er Børnene mest 
modtagelige for Paavirkninger fra Omverdenen. De saa at sige 
absorberer Omverdenen, og da deres Verden i de saa betyd
ningsfulde første seks Leveaar er begrænset til Hjemmet og 
dets Omgivelser, er det let at se, at Boligspørgsmaalet tillige er 
et Spørgsmaal om den kommende Generations fysiske og sjæ
lelige Sundhed.

Mangelen paa Legepladser i nær Tilknytning til Boligerne 
medfører, at Børnene helt fra spæde er henvist til at lege paa 
Gader, i Porte eller i mørke Gaarde — uden at deres Mor kan 
holde Øje med dem og deres Kammerater. Dette Forhold rum
mer en stor Fare for Udvikling af daarlige Karakteregenskaber 
hos Børnene og er utvivlsomt en medvirkende Aarsag til den 
høje Kriminalitetsprocent, der altid kan konstateres i de Kvar
terer, som rummer de daarligste Boliger.

Ofte vil man høre den Paastand fremsat, at det ikke er For
holdene, der præger Menneskene, men snarere omvendt, og at 
det er til ingen Nytte at søge at forbedre de ydre Rammer. 
Heri er der nogen Sandhed, men al Paastanden alt i alt ikke 
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holder Stik, fremgaar med al Tydelighed af de Erfaringer, man 
har gjort i Liverpool. Her havde man efterhaanden udflyttet 
Befolkningen fra 22,000 Beboelsesejendomme i Slumkvartererne 
til nybyggede Huse, og efter Politiets Statistik faldt Antallet af 
Tilfælde af Drukkenskab, Overfald og andre Forbrydelser til en 
Brokdel.

Rundt om i Verden spores der en voksende Forstaaelse for 
Boligens Betydning — ogsaa herhjemme — men det maa alt i 
alt siges, al der stadig mangler meget i den Retning. Det er, 
som om de færreste har gjort sig klart, hvor skæbnesvangre 
fejlagtige Dispositioner paa delle Felt er for hele Befolkningen. 
Forlængst har man indset Nødvendigheden af offentlig Kon
trol med de vigtigste Fødevarer for at forhindre, at samvittig
hedsløse Personer skal misbruge Næringsfriheden og bringe 
daarlige Fødevarer paa Markedet til Skade for Folkesundheden 
— men Samfundet tolererer sladig, at Boligproduktionen for 
en stor Del er undergivet Planløshed og den skadelige Indvirk
ning af samvittighedsløs Spekulation. Der ofres i Dag uhyre 
Summer paa Hospitalsvæsenet og paa offentlig Forsorg af en
hver Art. Ingen finder dette ubilligt, tværtimod er vi alle stolte 
af den høje Standard, som vort Samfund kan udvise paa delte 
Felt. Ingen vil vel heller finde paa at kræve, al Hospitalerne, 
Forsorgen for Børn og Gamle eller Mødrehjælpen skal kunne 
»betale sig«, indbringe Fortjeneste. Men naar det gælder Boli
gerne, som dog visselig er et mindst lige saa livsvigtigt Spørgs- 
maal for Befolkningen — synes det hele at ligge i et ganske 
andet Plan. Her lyder Parolen: »Hvor stor bliver Forrentnin
gen?«, og alle andre Hensyn maa indordne sig herunder. Og 
saa er det dog et Spørgsmaal, om ikke Samfundet ved at ofre 
noget mere paa Boligerne kunde spare Millionbeløb, som nu 
gaar til de Institutioner, hvis Formaal er at bøde paa de Skaar, 
som de daarlige Boligforhold har slaael.

Og hvori bestaar saa Boligproblemet i Dag? Kan vi formu
lere dets Problemstilling, saaledes al vi begynder at se nogle 
Retningslinjer? En udtømmende Redegørelse for det aktuelle 
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Boligspørgsmaal skal ikke forsøges her, blot skal der nævnes 
nogle Hovedpunkter:

1. Byplanlægningen. Boligplanlægning uden Byplanlægning 
er som Hoved uden Krop.

Kravet om Planlægning af vore Bysamfund er i første Række 
Kravet om fornøden Hensyntagen til Menneskers Levevilkaar 
i Storbyen. En rimelig Afstand fra Boligen til Arbejdssted, Sko
le, Butiker o. s. v. Adgangen til solbeskinnede Friarealer for 
Børn og Voksne er nogle af de fundamentale Krav. Hertil kom
mer Kravet om Kulturcentre, hvor Kvarterets Beboere kan mø
des i el frugtbart demokratisk Fællesliv.

2. Lejligheden. Vi maa bort fra de 2 Værelsers Lejligheder 
over til Typer med flere Kamre og med faste Skabe, kort sagt 
Lejligheder, der bedre svarer til de Krav, en almindelig Familie 
med Børn stiller til en god og praktisk Bolig. Spørgsmaalet om 
Antallet af Haveboliger i Forhold til Antallet af Etagelejlig
heder bør løses rent sagligt paa Grundlag af det reelle Behov. 
Den rette behovmæssige Fordeling af høj og lav Bebyggelse bør 
ligeledes tilstræbes.

3. Byggeteknik. Vor forældede Byggeteknik, der endnu for en 
stor Del hviler paa tusindaarige Fremgangsmaader, maa totalt 
omlægges, saadan at de industrielle Produktionsmetoder ud
nyttes til al forbedre og billiggøre Boligerne.

4. Forskning. En samlet effektiv Byggeforskning er nødven
dig for at tilvejebringe det rette Grundlag for Planlægningen 
og Byggetekniken og findes allerede i Lande som Sverige, Fin
land, England, Amerika og Rusland.

Denne Forskning maa være meget alsidig og omfatte Spørgs- 
maal som det fremtidige Behov for Boliger med 2, 3, 4 Værel
ser, Befolkningens Boligvaner, Byggematerialernes rette Anven
delse og Kombination o. s. v.

De spredte om end meget værdifulde Bestræbelser, der alle
rede er i Gang paa dette Felt, maa samles og gøres effektive 
ved Oprettelsen af el Centralinstitut for Byggeforskning. Et de
taljeret Forslag om et saadant Institut er for nylig fremsat over 
for Regering og Rigsdag fra Arkitekternes Side.

5. Økonomi. Boligbyggeriets Økonomi og Finansiering maa 
ordnes under Hensyn til Kravet om et overkommeligt Leje-
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niveau. Det nu fremherskende »haardkogte« Forretningssyns
punkt over for Boligerne maa afløses af et Syn, der først og 
fremmest anerkender Boligspørgsmaalet som en Sag, der an- 
gaar Menneskers Trivsel og hele Velfærd.

6. Enhedsledelse. Det maa overvejes, om det tjener Boligsa
gen bedst at søge al fremtidig Planlægning koordineret ved 
Oprettelsen af et Byplan- og Boligministerium, saaledes som 
man har gjort i England.

7. Saneringen. Nedbrydningen af usunde utjenlige Boliger bør 
fortsætte i hurtigt Tempo, og de sundeste Retningslinjer herfor 
samt det økonomiske Grundlag maa skaffes til Veje.

8. Boligsctgens Popularisering. Her er vi ved et saare betyd
ningsfuldt Punkt. Naturligvis skal vi være glade for de ud
mærkede Fagfolk, som arbejder meget grundigt med alle disse 
Spørgsmaal — dette er jo Grundlaget for en rigtig og sund 
Udvikling. Men hvis vi standser ved delte, vil vi opleve, at alle 
de skønne Fremtidssyner, som Arkitekter, Byplanlæggere og 
Ingeniører maner frem for vort Blik, vil blive gjort til Skamme 
af den brutale Virkelighed i Form af et lige saa omfangsrigt 
som samvittighedsløst Spekulationsbyggeri.

Vil vi undgaa dette, maa Boligspørgsmaalene ikke længer 
være forbeholdt en snæver Kreds af Fagfolk, men maa blive 
en Folkesag! Der maa skabes en stærk offentlig Mening, som 
kræver, at alle de livsvigtige Problemer i Forbindelse med Be
folkningens Boliger løses radikalt og tilfredsstillende.

I Cleveland — en af de amerikanske Byer, som er kendt for 
sit dygtige og fremsynede Bystyre — vedtog Byraadet allerede 
i 1933 at bevilge 285,000,000 Dollars til Sanering og Genopbyg
ning af Byens daarligste Boligkvarterer. Dette storstilede Pro
gram var ikke et Udtryk for, at Cleveland havde daarligere Bo
ligforhold end Flertallet af de andre amerikanske Byer, men 
snarere for, at Byens Borgere var bedre informeret om her
skende Tilstande. Det er Skabelsen af en saadan offentlig Me
ning, der maa staa øverst paa Programmet for enhver, der for 
Alvor interesserer sig for dette Spørgsmaal.

I Sverige har Industrien draget Konsekvensen af sin direkte 
Interesse i Arbejdernes Levevilkaar og iværksat et stort og vær- 

44



difuldt Udredningsarbejde vedrørende de svenske Arbejderes 
Boligforhold.

Hvad om Danmarks Industri, Haandværk, Handel og Land
brug, Danmarks Boligselskaber, Lejerforeninger, Fagforenin
ger, politiske Partier, Ungdomsorganisationer m. m., hvad om 
alle de Befolkningskredse, der har stærke og direkte Interesser 
i Boligspørgsmaalet, mødtes i et Samarbejde med det Formaal 
at fremme en saglig Oplysning og en positiv Indstilling til Bo- 
ligsagen og vække Forstaaelse for dens samfundsmæssige Be
tydning, kort sagt gøre Boligsagen til en Folkesag.

Henning Helger.



„Red Barnet“.
»Hvad er »Red Barnet« egentlig for en Forening, hvem har 

stiftet den og hvordan er Danmarks Forhold til den?« — Saadan 
spørger mange, særlig Unge, jeg vil gerne prøve at give Svar 
paa disse Spørgsmaal.

»Red Barnet« (»Save the Children«) er en Dalterorganisation 
af en anden Organisation »Kampen mod Sulten« (»Fight the 
Famine«), der gjorde et stort Arbejde i Slutningen af forrige 
Verdenskrig 1914—18. — Særlig arbejdede den for at hjælpe 
Børnene, og »Red Barnet« blev stiftet.

Stifteren af disse Foreninger var en engelsk Godsejerdatter, 
Eglantine Jebb, der havde tilbragt sin Barndom og Ungdom 
paa sin Fars Gods i gode og lykkelige Forhold. Da hun var i 
40-Aars Alderen, døde hendes Far, og Familien flyttede til 
Cambridge. Der vaagnede hendes sociale Interesse for Alvor, 
og hun gjorde et stort Arbejde for de fattige, fortrykte og ulyk
kelige blandt Cambridges Beboere. — Efter nogle Aars Forløb 
sluttede hun sig til Kvækernes Trossamfund. — Hun følte, hun 
havde et Kald, og med stor Energi kastede hun sig ud i Kam
pen for at bringe Hjælp til den lidende Menneskehed. Særlig 
tænkte hun paa Børnene. •— Skønt hun ikke selv var Mor, ejede 
hun det rette Modersind, og hun forstod at vække del hos 
andre. Tusinder af Børn af alle Nationaliteter kan takke hende 
for Liv og Helbred. Da hun, hjulpet af en yngre gift Søster, 
Dorothy Buxton, startede »Red Barnet«, ejede de tilsammen ca. 
180 Kr., to Aar efter havde de indsamlet 18 Millioner Kronel
og givet dem ud igen til Hjælp for Europas Børn. — Nu findes 
»Red Barnet« i 27 Lande. Danmark er et af dem.

Medens vi endnu var el besat Land, var der en Del Menne
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sker, der syslede med Tanken om det Hjælpearbejde, der maatle 
lages op, naar Krigen var endt. I Efteraaret 1944 begyndte Dan
ske Kvinders Nationalraad al forhandle med Kvindeligt Arbej
derforbund, Danske Kvinders Samfundstjeneste og Danske 
Kvinders Beredskab, der alle var enige om al danne en Orga
nisation; man nedsalte et Udvalg, og dansk »Red Barnet« blev 
stiftet. 3 Uger efter Befrielsen, den 25. Maj blev vi tilsluttet 
den internationale Organisation, hvis Hovedsæde er Geneve, og 
vi har nu Samarbejde med Sverige, Frankrig, England og Ame
rika. — Saa begyndte »Red Barnet« sit Arbejde med Kron
prinsesse Ingrid som Protektrice. — Det første Land vi hjalp 
var Holland, 2000 hollandske Børn kom herop og blev anbragt 
dels i private Hjem, dels i Lejre. Samtidig sendtes Pakker til 
Holland med Smør, Sukker, Flæsk, Tørmælk, Havregryn og 
Ovomaltine. I Juli sendtes 20,000 Pakker å ca. 3 kg og senere 
10,000. Pakkerne blev uddelt af det hollandske Røde Kors.

Næste Opgave var Hjælpen til Frankrig, Noden var stor, og 
Tanken var overvældende. Frankrig er saa stort, og Danmark 
er kun et lille Land! — Men hvor der er Vilje er der Vej, ca. 
18,000 Børn i Paris fik gennem mange Maaneder et dejligt 
styrkende Maallid hver Dag. Hjemmene aflastedes, og der blev 
lidt mere til de smaa derhjemme. — Støttemaaltidet blev nydi 
paa Skolerne, og foruden Maden fik Børnene Levertran.

Ja, saa er der Ungarn og Polen, samme Nød, samme Hjælp, 
Mor Danmark har ikke holdt sig tilbage, hun har Mad til flere 
end sine egne Børn! — »Red Barnet«s Arbejdsplan lyder som 
følger:

1) Tegning af Fadderskaber til Børn i de krigsramte Lande.
2) Modtagelse af Børn fra krigsramte Lande lil et 3 Maane- 

ders Ophold.
3) Dannelse af Lokalkomiteer, saaledes at hele Landet kan 

være med.
Ja, saa har jeg fortalt Dem lidt om »Red Barnet«, et Ar

bejde, der omfattes med saa stor Kærlighed her i Landet, og 
dermed ønsker jeg alle G. H. Læsere en glædelig Jul!

Ragna Paludan-Müller, 
Graasten.
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Med „Red Barnet44 til Polen.
Del er med Glæde, jeg efterkommer Forstanderindernes Op

fordring til at fortælle Aarsskriftets Læsere, og specielt Ele
verne, om mine Oplevelser paa en Børnetransport for »Red 
Barnet« til Polen.

Da Lotternes Arbejde paa Karantænestationen i Krusaa i 
Sommer holdt op, følte jeg mig, og sikkert mange med mig, 
»arbejdsløs«, og ventede utaalmodigt paa den næste Opgave. 
For mit Vedkommende kom den, da der i August skulde afgaa 
3 Transporter med polske Børn.

Jeg blev, efter Ansøgning, opfordret til at tage med paa den 
første, der afgik Mandag den 12. August. Dagen før var alle 
Rejseledsagere tilsagt til Instruktion paa »Red Barnet«s Kontor 
i København, og havde vi ikke før været klar over, hvor meget 
Uniformen forpligtede, var vi i det mindste ikke i Tvivl, da 
vi gik derfra. Arbejde og Disciplin, og atter Arbejde og Disciplin 
forlangtes der af os, og Rejsen viste, at det var nødvendigt.

Mandag Formiddag fik vi en sidste Overhøring og Forma
ning, og Kl. 12 stod den Gruppe, jeg hørte til, paa Hovedbane- 
gaarden og ventede paa 100 Børn fra Karsemoselejren ved Fre
deriksværk, hvor de i 3 Mdr. havde faaet god og nærende Kost, 
pænt Tøj og kærlig Pleje.

Jeg fik tildelt 8 Drenge i Alderen fra 8 til 12 Aar og stod 
altsaa til Ansvar for dem til det Øjeblik, jeg afleverede dem i 
Gdynia. Og jeg kan forsikre Dem for, at det var ikke noget let 
Job. »Kvalerne« begyndte kort efter i Zoologisk Have, hvor vi 
var kørt ud i store Busser, og hvor Frokostpakker fra Røde 
Kors laa parat til os alle.

Børnene sang polske Sange og »Der er et yndigt Land« for
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Publikum, og Orkester dirigenten kvitterede med at spille den 
polske Nationalsang. Men saa var det ogsaa Slut med Børnenes 
Taalmodighed, og vi maatte rundt og se alle Dyrene, og iblandt 
alle Havens Gæster var del næsten umuligt ät holde Samling 
paa ens »egne« Drenge. Dér begyndte det næste Døgns »Mare
ridt« med al tælle lil 8, og havde jeg ikke haft Drengene mær
ket med ens Sløjfer, havde det saamænd ogsaa været omsonst, 
for de var vanskelige at skelne fra hinanden, og deres Navne 
var umulige at udtale.

Kl. 17 blev vi kørt til K. F. U. M., hvor vi mødtes med et Hold 
Børn, der havde været i Tivoli. Nu fik Børnene Instruktion af 
en Udsending fra det polske Udenrigsministerium, og efter en 
god Middag, startede vi Kl. 19 til Malmøbaaden; der var nu 163 
Børn ialt plus nogle voksne Polakker, der skulde fungere som 
Tolke. Nogle af mine Drenge talte Tysk, saa vi klarede os 
med det.

Ved Malmøbaaden var den polske Minister mødt med andre 
Medlemmer af Legationen for at Lage Afsked. Der blev holdt 
Taler og sunget polske Sange og raabt Hurra baade paa Polsk 
og Dansk. Børnene, der var meget velopdragne, viste her en 
for os Danske uvant Skik, nemlig at kysse Haanden paa alle 
højerestaaende polske Damer, som var til Stede ved Afskeden.

Kl. 2025 afgik Baaden til Malmø, og Rejsen var begyndt. I 
Malmø stod svenske Lotter paa Kajen og viste os Vejen til 
Trelleborg Toget, hvorefter de uddelte en Plade Chokolade til 
alle, baade Børn og voksne.

Vi var i Trelleborg 2315, og der ventede den store, svenske 
Færge »Drottning Victoria«, som skulde føre os til Gdynia. 
Officerer og Mandskab viste os en enestaaende Venlighed og 
Hjælpsomhed under hele Turen.

Der var’ Køjeplads til alle, og Børnene, der var dødtrætte, 
faldt snart til Ro. Vi, der havde faaet anvist Plads i Bunden 
af Skibet, skiftedes til at have Nattevagt 2 Timer ad Gangen, 
men Kl. 6 maatte vi alle paa Benene, da mange af Børnene 
var søsyge. Det -blev ikke bedre op ad Dagen, men Børnene 
spiste gladelig alt, hvad der blev budt dem, ofrede det og be
gyndte forfra igen, hang over Rælingen og foretog andre hals
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brækkende Ting, saa vi stakkels Rejseledsagere var i en kon
stant Tilstand af Skræk for al miste nogle af dem.

Da vi nærmede os Polen, blev Børnene helt overstadige af 
Lykke og sang ustandselig; de havde halt det dejligt i Dan
mark, men Fædrelandet var for dem, som for os andre, Nr. 1.

Tirsdag Aften Kl. 1830 lagde vi til i Gdynias sørgeligt øde
lagte Havn (af 16 km Kaj er Halvdelen sprængt). Indsejlingen 
er i sig selv dyster, da Skibsvrag ligger ved Skibsvrag.

Et stort polsk Røde Kors Tog ventede ved Kajen for at føre 
Børnene videre ind i Landet. Langt om længe er alle Papirer 
efterset, og Børnene kan føres i Land. Forældrene til en af 
mine Drenge var kommet for at modtage ham; stor Gensyns
glæde, som dog hurtigt gik over til Generthed for Drengens 
Vedkommende, for »naar man er 12 Aar, er man et Mandfolk, 
der ikke vil kysses og klappes i det uendelige, naar andre ser 
paa det«. En 12 Aars Pige havde ikke den Slags Hemninger, 
mere gribende Gensyn end mellem hende og Faderen, har jeg 
aldrig set.

Vi havde den Glæde, at se Børnene rejse videre, raske og 
godt i Stand, med hver en Pakke »søde Sager« fra svensk Røde 
Kors og en stor Madpakke fra dansk Røde Kors.

Vores Ansvar var nu forbi, og vi kunde med al Fornøjelse 
lage til Danzig eller Gdansk, som det nu hedder, hvor vi paa 
Lægestationen blev modtaget af Landsmænd, som alle, hver 
paa sit Felt, udfører et straalende Hjælpearbejde i Polen.

Efter en fornøjelig Middag fik vi Poliklinikkerne forevist, og 
den kvindelige Læge, Dr. Gade, fortalte os om Nøden, Elen
digheden og Sygdommene i Polen. Det er særlig Kønssygdom
me og Tuberkulose, der hærger Befolkningen. De 2 Læger paa 
denne Station havde op til 300 Konsultationer om Dagen. Tu
berkulosedødeligheden er sieget med 300 pCL og er 15 Gange 
større end i U. S. A., der ligger lidt under Danmarks. Og det 
er vanskeligt at hjælpe, da der mangler Mad, Sanatorier, Læger 
og Sygeplejersker. Af Polens godt 12000 Læger blev Halvdelen 
dræbt under Krigen. Og paa et Sanatorium med 225 Patienter, 
er der f. Eks. kun 5 kvalificerede Sygeplejersker.

Vi besøgte ogsaa en Station, hvor 50 Børn, skiftevis Drenge, 
og Piger, i 6 Uger ad Gangen blev bespist og klædt paa, og vi 
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var paa Skoler, hvor Røde Kors daglig bespiste 10,000 Børn 
med Kødsuppe eller Mælkevælling, og alle Steder var det ener
giske, ansvarsbevidste unge danske Piger, der stod for Arbej
det, og Samarbejdet mellem Red Barnet og Røde Kors var ideelt.

Red Barnet og Røde Kors var paa det Tidspunkt, jeg var i 
Polen, begyndt al bespise 100 Tuberkulosepalienter, men der 
maa skalles Mad og alter Mad, hvis de ulykkelige Mennesker 
skal hjælpes.

Jeg kunde fortælle mange Træk fra Arbejdet paa disse Sta
tioner, men Pladsen tillader del ikke.

El al' Polens meget store Problemer er alle de hjemløse Børn. 
Der er mere end V2 Million hjemløse og forældreløse Børn, 
hvoraf en meget stor Part bor i Jordhuler og lever af at røve 
og stjæle. Man faar daarlig Samvittighed, naar man, ved de 
stadigvæk lige veldækkede danske Borde, kommer til at tænke 
paa disse sultende Børn.

Vores Afsked med Gdansk var en Rundkørsel gennem Byens 
Gader, Ruin paa Ruin, ikke et eneste beboeligt Hus, og naar 
vi ved, del ser saadan ud i mange af Europas Byer, fyldes man 
af Taknemmelighed for vort eget gode velbevarede Hjem.

Sejlturen fra Gdynia til Trelleborg var desværre ingen Lyst- 
Lur, det var stærk Storm, og Østersøen er ikke til at spøge med, 
men de fleste af os klarede dog Skærene, og Torsdag var vi 
igen i Kobenhavn, en stor Oplevelse rigere.

Til de unge Elever maa jeg have Lov at sige: Er De be
sjælet af det Mod, den Dygtighed og Offervilje, som kræves af 
dem, der rejser til Udlandet og deltager i Hjælpearbejdet, da 
er Tiden inde nu! Aldrig har Hjælp været saa nødvendig som 
nu, hvor det meste af Europa bløder, og Hjælpen er lige nød
vendig, hvadenten den er legemlig, aandelig eller materiel, og 
som del gamle Ord siger: En god Gerning bærer Takken i sig 
selv!

Graasten i November 1946. Frida Egehøj.
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Paa Studierejse til Sverige.
Sverige har en egen Klang i danske Øren og mange ønsker at 

besøge Slaraffenlandet, men desværre er Valutaen ikke saa let 
at faa fat paa. Jeg har været saa heldig at faa svensk Valuta 
til en Studierejse paa Husholdningsskoler og Seminarier og var 
der i 9 Dage i Oktober Maaned. Mit første Indtryk af Slaraffen
landet var kedeligt for mig, da jeg ingen Penge havde, før jeg 
mødtes med Frkn. Drewes og Reppien og Eleverne paa Tollarp 
Lanthushållningsskolan. Her følte jeg mig straks hjemme, da 
vi nylig har haft Besøg af Lærerinder og Elever fra Tollarp her 
paa G. H. — Alle svenske Husholdningsskoler er Statsskoler, 
hvor der er ansat en Rektor, som har den regnskabsmæssige og 
forretningsmæssige Side af Arbejdet paa Skolen samt en Del 
Teoritimer, derimod intet praktisk Arbejde. Der var 4 Hushold
ningslærerinder, der underviste Eleverne i det praktiske Ar
bejde, Havebrug, Vævning og Pasning af Dyr — Køer, Grise, 
Faar, Høns spiller en meget stor Rolle paa Landhusholdnings
skoler, derfor skelnes der meget mellem By- og Landhushold
ningsskoler, og specielle Seminarier findes ogsaa. Paa Vejen til 
Stockholm besøgte jeg Rimforsa Lanthushållningsseminarium. 
Det ligger ca. IV2 km fra Stationen omgivet af en stor og præg
tig Have smukt beliggende ved Åsunden. Bygningerne og dermed 
Lokalerne var store og rummelige og prydet med skønne Væ
verier. Den Dag var der bleven slagtet en Ko og en Gris, saa de 
vordende Husholdningslærerinde!’ havde travlt med at faa Koen 
flaaet, Tarmene gjort rene o. s. v., og næste Dag blev der saa 
lavet Pølser, Sylte m. m. i stor Stil. Det hele foregik i et specielt 
Køkken med Fliser paa Væg og Gulv, rigt monteret med rust
frit Staal i Vaske og Skaale. I en anden Afdeling var en stor 
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indmuret Ovn bleven opvarmet fra Morgenstunden af med store 
Stykker Træ og skulde saa bage mange Rugbrød og Franskbrød 
paa een Gang senere hen paa Formiddagen. I en tredie Afdeling 
saa man Dj urskø Isel (Pasning af Dyr), og i et specielt Kokken 
blev fremstillet Smør og Ost af egne Produkter. Endvidere spiller 
Havebrug og Vævning en stor Rolle, og Vaskeriet var rigt mon
teret med Vaskemaskiner, Skyllekar (en transportabel Rustfrit- 
staalvogn). Centrifuge og et stort Trækar, hvor hele Vasken 
efter den var vasket blev »bygget paa«, d. v. s. en svag Natron- 
ludopløsning blev 6—8 Gange hældt varm (90°) over Tøjet. En 
nydelig hvid Vask var det, og Svenskerne holdt paa, at den 
Natronludopløsning ikke skadede Tøjet.

Mange Steder lagde man Mærke til de store dejlige »Aga« 
Komfurer, som blev opvarmet af specielle Kul eller Koks og 
kun skulde paafyldes 3 Gange daglig. I Stedet for Komfurringe 
var der store Laag paa Fyret med Jernpigge nedenunder, der 
bedre kunde fordele Varmen over hele Komfuret. Alle Gryder 
var flade og stod ovenpaa Komfuret, og derfor fandtes ingen 
»sorte« Gryder. I Sandhed et Ønskekomfur, selv Jenaglas kunde 
staa direkte ovenpaa, naar det efterhaanden var vænnet lidt til 
Varmen. Opvasken var ogsaa mere enkelt end hos os. Alle Ste
der var meget varmt Vand i Hanerne, og efter Opvasken var 
vasket af, blev den stillet til Tørring paa specielle Riste — kun 
Glas og Sølvtøj blev tørret i Viskestykke.

Herfra gik Turen med »Nordekspressen« til Stockholm, hvor 
jeg boede hos min Ankerhuskammerat, Fru Helga Lindgren, 
Traneherg. Huset var bygget paa en høj Klippe, hvorfra man 
havde den skønneste Udsigt ud over Stockholm. I Stockholm 
besøgte jeg Statens Institut för Folkhälsan, hvor man fik Ind
blik i mange Laboratorieforsøg med Fødemidler og Vitamin- 
forsøg med Rotter, ca. 4000. I samme Bygning var Lokalerne 
for »Hemmens Forskningsinstitut«, som i 1944 er oprettet af 
svenske Husmødres og Husholdningslærerinders Sammenslut
ninger med økonomisk Støtte af Staten, Industrien og Koopera
tionen. Her er indledt et Samarbejde for at sikre Husmødre de 
bedste Redskaber til den billigste Pris og et gammelt Ord siger: 
»et godt Redskab er det halve Arbejde«. Ogsaa hvad rationelle 
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Arbejdsmetoder angaar, har Svenskerne allerede udført et stort 
Arbejde, som vi Danskere kan lære meget af.

I Uppsala besøgte jeg »Fackskolan för huslig Ekonomi«, hvor 
der gives mange forskellige Kursus: 3 forskellige Lærerindeud
dannelser, Barneplejersker, Økonomaer, Skolekøkkenlærerinder, 
Husholdningsskole for By og for Land. 13 forskellige Kursus. 
Desværre var Skolen ikke i Gang den Dag paa Grund af Maa- 
nedsferie, een Mandag i hver Maaned holdes lukket. Eet Køkken 
var dog i Arbejde, og de Elever lavede Mad til 25 Studenter, der 
spiste hver Dag der paa Skolen i en speciel »Matsal«.

Hemkonsulenten Fru Högsledt var saa elskværdig at invitere 
mig ud paa »Jälla Lantmannaskole«, hvor der blev afholdt et 
4 Dages Kursus i Landøkonomisk Ungdomsarbejde. Her skulde 
Fru Högsledt den Dag indlede om det forestaaende Vinterar
bejde i Husholdning, Vask, Konservering, Havebrug, dels teore
tisk og dels praktisk. De forskellige Kursus bliver givet i korte 
Kursus paa 2—3—4 Dage med 2—5 Timer, og ikke som hos os 
een Gang ugentlig i Lobet af Vinteren. Og det skyldtes, al Fru 
Högsledt havde 33 Kredse at give Undervisning i.

I Uppsala saa jeg endvidere »Hemsysterskolan«, som var op
rettet 1916 og uddanner »Hemsystre«, hvis Arbejde efter IV2 
Aars Uddannelse i Madlavning (Diæt), Husgerning, Vask m. m., 
Barnepleje, Sygepleje, Syning, Stopning og tilsvarende Teori
timer saml Lektioner i Etik, Karakterdannelse, Sociallære, Psy
kologi, Sang og Religion, er at gaa ud i Hjemmene og hjælpe, 
hvor Husmoderen er syg eller at hjælpe gamle og ensomme.

Her i Uppsala saa jeg endvidere Domkirken og Universitetet 
og ligeledes i Stockholm de største Seværdigheder som Stads- 
huset, Kungsslottet, Drottningholm, hvor jeg 1)1. a. havde den 
Glæde at se og vinke til Kongen, da han vendte hjem fra Per 
Albin Hanssons Bisættelse.

Jeg rejste hjem med mange gode og rige Oplevelser Ira det 
forjættede Land, Sverige.

Alma Andersen.
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Elektricitetens Brug i Husholdningen.
(Disposition til 2 Forelæsninger paa G. H.)

Almindelige Regler:
1. Naar du tænder, bruger du Penge. Naar du slukker, sparer 

du Penge. Arbejdet er det samme.
Det bør i Husholdningen ikke alene høre til almindelig 

Økonomi, men ogsaa til almindelig Orden, at man slukker 
for Lamper, Radioapparater eller andre elektrisk Brugs
genstande, som ikke benyttes i Øjeblikket. (Kælderlampen 
er kun paa 15 Watt, men den bruger dog, hvis den brænder 
stadigt ca. 130 Kilowatttimer, regnet til 50 Øre pr. KWT 
giver det en aarlig Udgift paa 65 Kr.).

2. Ved Køb af elektriske Brugsgenstande skal man sørge for 
at faa en Brugsanvisning med eller i hvert Fald en grundig 
Forklaring, og saa skal man benytte denne Viden ved saa- 
vel Brug som Pasning af Tingene. (Det er ikke enhver 
givet at følge med i alle de tekniske Fremskridt, der sker 
paa de elektriske Brugsapparaters Omraade, og man maa 
absolut ikke genere sig for at spørge. Leverandøren af Ap
paraterne er i højeste Grad interesseret i, at de bliver brugt 
rigtigt, saa hans Udgifter til »Service« bliver saa smaa som 
muligt. Og selv om Fejlen er Kundens og skal betales af 
Kunden, saa er Leverandøren ikke tjent med utilfredse 
Kunder, der »ikke kunde vide, at man ikke maatte gøre 
saadan«).

3. Udnyt altid Eftervarmen i Kogeapparater, Stegeovne og 
Strygejern, den er betalt og kan ikke gemmes.
(Naar man skal bage et Brød, laver man ikke en god Klat
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Dejg for meget og smider den væk, hvorfor skulde man saa 
smide den gode Varme væk til ingen Nytte. Hvis Kogepla
den har Strøm lige til Kogningen er færdig, saa sæt en 
Gryde Vand over og brug Eftervarmen til den.)

4. Pas paa de løse Ledninger, saa de kan vare længe uden at 
støde og give Kortslutninger. — Varme, Fedt, (Sæbe), Olie, 
Vand, Knæk og Knuder samt Ælde ødelægger Gummiisola
tionen.
(Lad ikke Ledningen til Stegeovnen eller Kogepladen røre 
ved det varme Metal. Lad være at vikle Ledningen op om 
Strygejernet, det er altid for varmt. Træd ikke paa Led
ningen til Støvsugeren og klem den ikke i Dørene, løs Knu
der og Knæk varsomt op og kør ikke Støvsugeren frem og 
tilbage over Ledningen. Hvis der er spildt paa Ledningen 
til Kogeapparatet, saa tør af med en ren eller haardt op- 
vredet Klud, hold Sæben langt væk saa længe.)

5. »Gaar der en Sikringsprop«, saa skift den ud, hvis den nye 
ogsaa »gaar«, saa find det defekte Apparat eller den daar- 
lige Lampe og afbryd den, før en ny Sikring prøves. Til
kald en Elektriker til Reparationen og prøv ikke at reparere 
selv. Det er farligt. Det er forbudt. — Overtal heller ikke 
andre »ikke Fagmænd« til at reparere.
(Naar en Sikring brænder over, har man for det meste en 
Anelse om, al det er den Lampe, der har stødt i nogen Tid 
eller ikke vilde brænde i Gaar, der er Synderen. Altsaa af
bryder man for den, inden den nye Sikring prøves. Kan 
man ikke finde Fejlen, er det Elektrikerens Arbejde.)

6. Brug kun godkendte Apparater og Sikringer. De er mærket 
med D i en Cirkel. Vi har her i Landet en meget streng 
Lovgivning om Elektricitetens Brug, om Installationernes 
Udførelse og om Apparaternes Godhed — alt til Sikkerhed 
for dem, der skal bruge elektrisk Strøm.

7. De fleste Ulykker i Husholdningen sker ved Brugen af 
Strygejern og Dyppekogere. Regn derfor ikke med, at der 
er islukket for disse Apparater, før Stikkeren er taget ud af 
Stikkontakten (naturligvis ved at trække i Stikkeren, ikke 
i Ledningen!) — Især maa det være en fast Regel, at man 
aldrig forlader et Strygejern med Strømmen tilsluttet — 
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ikke engang for et Øjeblik. (Det ringer paa Hoveddøren. 
»Naah, det er kun Postbudet«. Der ,skal saa tilfældigvis net
op den Dag kvitteres for en spændende Pakke — Indholdet 
skal straks forevises Naboen, der ogsaa bliver begejstret 
o. s. v. o. s. v. og i Mellemliden gløder Jernet og Stryge
jernsfoden sig ned gennem Strygefilt, Brædt og maaske 
Gulv). Dyppekogerens Varmelegeme skal altid være helt 
under Vand ved Brugen, og den skal blive i Vandet ca. i/s 
Minut efter, at Ledningen er fjernet fra Stikkontakten, hvis 
man vil bevare den længst muligt.

Kogeplader er et helt Kapitel for sig selv, især naar man bru
ger de flade, planslebne Plader. — Til disse Plader maa man 
kun bruge tilsvarende Gryder. Det vil sige Gryder med en me
get tyk, sleben Bund. Gryden skal helst passe i Størrelsen til 
Pladen, saaledes at Bunden af Gryden dækker Pladen til Kan
ten, hverken mere eller mindre. En lille Forskel maa der nok 
være, men det er forkert at sætte en 14 cm Gryde paa en 24 cm 
Plade eller omvendt. Her, som ved al mulig anden Kogning, 
skal Gryderne naturligvis ikke sættes tomme over. Sker det, vil 
Skaden vise sig omgaaende paa begge Dele, der bliver bulede 
(konstateres med en god Lineal). Bulede Plader og Grejer kan 
et Par Gange drejes af paa en Maskinfabrik, men Fejlen kom
mer hurtigt igen selv ved rigtigt Brug i Fremtiden. Saavel Gry
der som Plader skal være pinligt rene udvendig og renses for 
Spild og Rust med en Skuresvamp og en haardt opvredet Klud, 
hvorefter de indsmøres med en Anelse Olie (f. Eks. Parafinolie). 
Vaade Gryder tørres grundigt af, før de -sættes over, især under 
Bunden. — Hvis Gryderne ikke mere kan drejes af, bør de »de
graderes« til Brug over aaben Ild (Gas, Komfur eller andre ukri
tiske Varmekilder). Kogeplader til Lavspænding i Forbindelse 
med Transformator (det er dem, hvor Varmelegemet kun er en 
»Krussedulle« af glødende Metalrør) bruges som Gasapparater, 
og det er absolut unødvendigt at købe saakaldte »elektriske« 
planslebne Kogekar til dem. Der kan man bruge almindelige 
Gryder og Fløjtekedler af Blik, Emaille, Støbejern o. s. v.

Elektriske Kogeapparater maa aldrig ved Rengøring komme 
under Vand.

57



De rengøres kun med haardt opvredne Klude og de skal være 
absolut tørre overalt, inden de tages i Brug igen.

Belastning af Strømforsyningen:
Hvis man ikke har speciel Installation til sit elektriske Kom

fur (saakaldt teknisk Strøm), saa har man kun en almindelig 
»Lysinstallation«, der er opdelt i Grupper. Gruppernes Antal 
kan man tælle sig til ved at tælle Afbryderne, der sidder sam
men med Sikringerne ved Maaleren. — I de fleste mindre Lej
ligheder er der kun een Gruppe (1 Afbryder med 1 eller 2 Sik
ringer nedenunder). — En saadan Gruppe kan ikke belastes 
med mere end 1200 Watt ad Gangen. I Sønderjylland og flere 
andre Steder skal man skrive under paa, at man ikke vil bruge 
mere end 1000 Watt paa hver Gruppe. — Det vil altsaa sige, at 
man ikke kan bruge en Dyppekoger paa 1000 Walt og et Stryge
jern paa 450 Watt samtidig paa een Gruppe. — Man maa ogsaa 
være opmærksom paa, at Lamperne, der er tændt, Radioen, 
Støvsugeren o. s. v. skal tælles med, hvis man vil undgaa en 
Overbelastning med tilhørende Overbrænding af Sikringen. 
Hvis Sikringen gaar paa Grund af Overbelastning (saa er den 
tit meget varm at føle paa), saa maa man afbryde en Del af 
Apparaterne, inden man udskifter Sikringen.

Hvis Lamperne ikke er mærket med Wattforbruget, saa kan 
man regne med 1 Watt pr. »Lys«. Altsaa en 50 Lys Lampe 
bruger ca. 50 Walt. Radioapparatet bruger gerne 35—65 Watt 
eller Størrelsen. Strygejern 350—500 Wall. Kogeplader (enkel
te) 600 å 1200 Watt. — Men hvis man har flere Grupper til sin 
Raadighed, kan man fordele Forbruget over disse, saaledes at 
man kan koge i Køkkenet, samtidig med at man stryger ved 
en Stikkontakt, der ikke er tilsluttet samme Gruppe.

Ved man ikke, hvad el Apparat bruger i Strøm (Watt), saa 
kan man selv regne det ud ved at kigge paa Maaleren, mens 
Apparatet helt alene er tilsluttet. Paa Maaleren staar der nemlig 
næsten altid, hvor mange Gange del lille Hjul bag ved Glas
ruden drejer ved et Forbrug af en Kilowatttime, og der er 
en sort eller rød Plet paa Hjulet, for at man let kan tælle. Hvis 
der staar paa Maaleren: 1 kWt = 3600 Omdr., saa ved man, at 
en Dyppekoger paa 1000 Watt faar Maaleren til at løbe 3600 

58



Gange rundt i en Time. Det vil sige 60 Gange i Minuttet pr. 
1000 Watt. Hvis den saa kun løber f. Eks. 15 Gange rundt paa 
1 Minut, maa Forbruget være 250 Watt.

Forsigtighedsregler:
bestaar hovedsagelig i al holde Apparater og Ledninger i god 
og brugbar Stand jfr. del ovenfor nævnte, men selv det bedste 
Apparat kan gaa i Stykker, og selv den bedst passede Ledning 
kan en anden have ødelagt uforvarende, og derfor er det godt 
at vide, hvori eventuelle Farer kan bestaa.

Man skal altid undgaa at faa elektrisk Strøm igennem sig — 
med de Spændinger, vi bruger her i Landet, er det livsfarligt. 
Og man kan faa Strøm igennem sig paa to Maader: enten ved 
2 Ledninger — eller fra en Ledning og til »Jord«, hvilket vil 
sige Jorden direkte eller til el eller andet, der er i metallisk 
Forbindelse med Jorden. Jeg giver nogle Eksempler:

Strømførende Ting:
Lamper
Strygejern
Støvsugere
Radioapparater
Kogeapparater
Stegeovne
Motorer
Afbrydere m. udv. Metaldele.

Jordforbundne Ting:
Vandrør
Gasrør
Telefonapparater
Radioapparater
Stengulve (især i Kælder)
Motorer (især s lore) 
Badekar
Varmeradiatorer (Centralv.)

En al' de oftest forekommende Elektricitetsulykker sker paa 
følgende Maade: Man sidder i Mørkningen ved sit Skrivebord. 
Telefonen ringer, og man bliver anmodet om at skrive en Be
sked ned. Bordlampen tændes, og hvis der nu er en Fejl i Isola
tionen ved Bordlampen, og man ikke først har lagt Telefonen 
fra sig, kan man faa et alvorligt Stød.

En anden: Man støvsuger i Lejligheden, mens man med 
den anden Haand lukker op for Centralvarmen, hvis Støvsu
geren ikke er i Orden, kan Situationen blive som ovenfor. — 
For nylig læste man om en Dame, der stod op i Badekarret 
og vilde skrue Lampen fast i Fatningen — hun døde. — For 
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Tiden kan det være vanskeligt at faa Materialer gode nok til 
at isolere f. Eks. Kogeplader, men der kan man hjælpe sig ved 
at isolere sig fra Terrazzogulvet ved en tør Trærist eller en 
god Gummimaatte, men saa skal man altsaa ogsaa staa med 
begge Ben paa Maalten, naar man rører i Gryderne eller har 
andet at gøre ved Apparaterne.

Saadan kan enhver selv skaffe sig Eksempler paa fore
byggende Adfærd. Een Gang for alle vænne sig af med at tænde 
Lyset, mens man telefonerer eller mens man lukker op for 
Varmen, og saa sørge for, at hele Husstanden ogsaa følger 
samme Regler.

Skulde De komme ud for at opdage en forulykket, der »hæn
ger fast« ved elektriske Ledninger eller Apparater, saa husk 
først at faa afbrudt Strømmen og derefter, hvis vedkommende 
er skindød, da at give kunstigt Aandedræt efter Holger Niel
sens Metode.

Her er der naturligvis ikke Plads til en udtømmende Række 
Regler og Anvisninger, men hvis de nævnte Eksempler kan 
udvirke, at De, kære Læser, tænker lidt over Sagen, eventuelt 
spørger en Fagmand indenfor Deres Bekendtskabskreds, saa 
kan det ikke gaa Dem galt.

O. R.
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Til Svejts.
Det er stadig ikke let at komme udenlands, og særlig svært 

er det at komme over vor sydlige Grænse. Enten maa man til
høre del højere Diplomati eller noget andet meget fint, eller 
ogsaa maa man være Kvægpasser. Danmark eksporterer nem
lig ugentlig i Hundredevis af levende Kreaturer, ikke saa meget 
til Tyskland som gennem Tyskland, til blandt andet Svejts, 
og med disse Kreaturer maa der nødvendigvis være Ledsagere, 
som kan holde Øje med Dyrene, fodre og vande dem og passe 
paa, at de ikke bliver stjaalet. Jeg gik hen og spurgte, om de 
ikke kunde bruge mig, og saadan kom jeg med til Svejts.

Efter syv lange og syv brede fik jeg et særlig Pas til det be
satte Tyskland, med Tilladelse til at rejse gennem Landet »To 
guard live cattle«, for at vogte levende Kvæg, og med Kuffer
ten godt pakket med Fødevarer til 8 Dage kravlede jeg saa 
op i en Høvogn midt i et langt Tog med brølende Kreaturer. 
I Høvognen var der 4 andre Kvægpassere, det var et broget 
Selskab, men vi blev hurtig rystet sammen som gode Kamme
rater, der delte ondt og godt paa hele Turen.

Allerede lige Syd for Grænsen i Harreslev saa vi det første 
Tegn paa Nød. Mænd, Kvinder og Børn kom med lomme Span
de og kravlede ind ad Døre og Vinduer til Kreaturerne for at 
malke en sparsom Draabe Mælk. Men det var kun Begyndelsen, 
hvor vi gjorde Holdt, kom Børn og voksne og bad om noget at 
spise, og det var rørende at se deres Taknemmelighed for el 
Stykke tørt Brød. Men vi kunde ikke give alle, og naar vi 
sagde Nej, kunde Tonen nok blive bitter; det var nødvendigt 
at holde Vagt om Natten. I Hamborg gik Drengene rundi med 
tomme Sække under Armen, de tiggede noget Hø af os til at
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stoppe i dem, og da vi om Aftenen korte nd af Byen, saa vi i 
Skumringen Hamborgerne paa Vej hjem med deres Sække paa 
Ryggen; hvad var der i dem? Maaske lidt Brændsel eller Føde
varer, eller maaske kun lidt anvendeligt fra en Ruin. Ja, Rui
ner og alter Ruiner strakte sig saa langt Øjet rakte, hele Kvar
terer var nu kun Grusdynger, som begyndte at blive grønne.

Toget ruller videre Nat og Dag, smaa radmagre Jernbane- 
mænd, som bedyrer, at de aldrig har været Nazister, leder vort 
Tog over nylagte Spor gennem krigshærgede Banegaarde med 
endeløse Rækker af ødelagte Lokomotiver og ubrugelige Jern
banevogne; de spørger os, hvor de fede Stude skal hen, og bli
ver skuffet, naar de hører, at de skal til det rige Svejts.

Det gaar op ad Bakke med Lo Lokomotiver for, ind i en 
Tunnel, ud igen og ud paa en Nødbro over en Flod og videre 
op gennem Floddalen med de middelalderlige Borge paa Bjerg
toppene. Landet ændrer Karakter, vi kommer gennem den 
frugtbare, brede Rhindal, hvor Blommer og Æbler allerede er 
modne, og der er store Druer paa Vinstokkene, som dækker 
Bjergskraaningerne milevidt. Her kører Folk med Stude, og de 
mange Krucifikser fortæller, al her bor Katolikker. Helligdagen 
respekteres, og da det er Søndag, da vi kommer til den svejt
siske Grænse, maa vi og vore Dyr vente, til Arbejdet begynder 
Mandag Morgen. Saa faar vi endelig afleveret vor Transport, 
som heldigvis har klaret den 3 Dage lange Rejse forbavsende 
godi.

Vi er i Grænsebyen Basel, en stor Industriby, som strækker 
sig paa begge Sider af Rhinen forbundet med store Broer. Hei
er alt ubeskadiget, her er rent og ordentligt, Folk er smilende 
og velklædte, og Butikkerne har alt som i Fredstid, bare man 
har Penge. Det er ikke dyrt, Lønningerne er heller ikke høje, 
men Folk er flittige og sparsommelige.

Tiden er knap, der er kun 2 Dage, til de sidste Kvægpassere 
rejser hjem, saa jeg fortsætter straks videre ind i Landet. Der 
er kun en af Kammeraterne, der vil med, men han ser et Par 
lækre Sko i en Butik, dem kan han ikke slaa for, og saa maa 
jeg rejse videre alene. Det er slet ikke svært at finde rundt, 
Svejts betjener sine Turister fortræffeligt, det er let at gøre sig 
forstaaelig, i den nordlige Del laler de Tysk, selv om det nok 
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kan være svært at forstaa den svejtsiske Dialekt, mod Vest 
tales der Fransk og mod Syd Italiensk, men de fleste offentlige 
Steder forslaar de baade Tysk og Fransk og mange Steder og
saa Engelsk. Der er livlig Trafik med mange Sporvogne og alle 
Modeller al' Biler, og skønt Svejts er el Bjergland, er der et tæl 
Nel af Jernbaner, der næslen overalt er elektrificeret. Man sæt
ter sig i en af de nye smukke Vogne i el Hurtigtog, Dorene 
smækker i, og snart er Toget i stærk Fart. Man kan ikke se sig 
mæt i de storslaaede Billeder, der hastigt glider forbi, det gør 
et saadant Indtryk paa en Sletteboer, saa det aldrig glemmes. 
Del gaar gennem snævre Dale, lange smalle Søer og hvirvlende 
Bjergfloder, læt ind lil Bjergsiderne, saa gennem Bjerget og ud 
paa den anden Side i en ny Dal. Paa 2 Timer var vi i Luzern 
ved Vierwaldståttersøen i Hjertet af Svejts. Der skal være vid- 
underskønt efter Turistreklamerne; da jeg kom der, var det 
osende Regn. Del regner meget paa Nordsiden af Alperne sær
lig i August, ved jeg nu. Jeg fik kun set Thorvaldsens beta
gende Løvemonument hugget ud i en Klippevæg, som Regnen 
silede ned ad, og saa de mange Buegange langs Gaderne og de 
praktiske brede Udhæng paa Tagene, der beskyttede Fodgæn
gerne paa Fortovene mod Regnen. Min omhyggelig planlagte 
Tur gik i Vasken, og jeg maatte slukøret vende tilbage til Ba
sel lil slor Fornøjelse for ham med Skoene.

Men næsle Dag forsøgte jeg igen, nu gik jeg ind i el Rejse
bureau, det er del enesle rigtige; der lægger en erfaren Mand 
en nøjagtig Rejseplan for Turisten, bestiller Billetter og Hotel
plads og sparer een for en Bunke Mas. Han telefonerede rundi 
omkring, jo, det regnede stadig i Luzern, men i Interlaken var 
det godi Vejr. Saa gik del af Sted mod Interlaken med Hur
tigtog over Hovedstaden Bern, en dejlig By med dristige høje 
Brobuer over Aare-Floden, og derfra videre til Thun. Hvilken 
herlig Udsigt, Aftensolen faldt paa Alpetoppene og farvede 
Bjergkæderne røde, et helt overnaturligt Syn, helt fremmed 
for en Dansker, det eneste del kan sammenlignes med, er Sky
er, høje Skyer i Horisonten, belyst af nedgaaende Sol. Det skul
de han med Skoene have set, for det Syn var hele Rejsen værd. 
Toget kørte videre op gennem Aare-Flodens Dal langs Thun- 
nersøen, nu var det allerede mørkt, men i Mørket kunde jeg

63



rigtig se, at Bjergene ogsaa var beboede, Lysene skinnede fra 
Bjergsiderne, ja, helt oppe paa Toppene var der ogsaa Lys fra 
mange Vinduer i de store Hoteller, og det hele spejlede sig i 
Søen.

Ved Enden af Thunnersøen ligger Interlaken, det betyder 
mellem Søerne, for paa den anden Side af Byen begynder 
Brienzersøen. Det er en udpræget Turistby, næsten kun Hotel
ler og Butikker med Souvenirs. Der kunde lige blive Tid til at 
klatre op paa et af Bjergene for at se Udsigten. Hvorfor er der 
nogle Mennesker, der er skabt saadan, at de ikke kan lade 
være med at klatre op paa Bjergtoppene, ligemeget hvad det 
skal koste? Ved Foden af de farligste Toppe ligger Kirkegaarde 
med nedstyrtede Bjergbestigere, saa Egnens Beboere tror, Bjer
get er forhekset. Er det en Fejltagelse af Skaberen i en ellers 
fornuftig Plan? Nej, jeg tror det ikke, hvis ikke der i Mennesket 
var en Trang til at overvinde Naturens Hindringer, saa mang
lede der noget, og saa var Menneskeslægtens Dage talte.

Det gaar op ad stejle Stier, først gennem frodig Skov, se
nere bliver det mere vildt, gennem en Aabning i Skoven saa 
jeg Udsigten. Byen og Søerne ligger allerede dybt nede, men 
hvad er det, langs Bunden af Dalen kommer tunge graa Sky
masser drivende, snart er Byen skjult, og Taagen glider i Tun
ger op ad Bjergskraaningerne. Jeg skynder mig opad; men 
Taagen naar mig hurtigt og indhyller alt, saa jeg kun kan se 
Stien faa Skridt fremad. Mon der er langt til Toppen med Ho
tellet og Stationen. Stien gaar stadig opad i Zig-zag. Benene 
er trætte, og Lungerne arbejder anstrengt i den tynde Luft. 
Endelig, her er Toppen, nej, det er en Ryg, og hvad for en Side 
skal jeg gaa til, opad, nej, det er forkert. Stien svinder, jeg maa 
tilbage. Hvad er Klokken? Nu er det allerede for sent, jeg kan 
ikke naa Toget.

Saa satte jeg mig ned og pustede lidt, med febrilske Fingre 
samlede jeg alle de Skillinger sammen, som jeg havde, der 
kunde med yderste Sparsommelighed blive til en Nats Hotel
ophold til, Billetterne havde jeg, men hvad vilde Kammeraterne 
tænke, og hvordan med Rejsen alene gennem Tyskland? Del 
skulde gaa, og det gik ogsaa.

Der lød Stemmer, jeg raabte Hallo, de kom nærmere, og jeg
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vinkede lykkelig Lil dem, men da de kom hell hen Lil mig, var 
jeg ikke mere saa godi tilpas. Det var et Selskab af elegante 
Turister med deres Rejsefører, og hvordan saa jeg ud, snav
sede Sko og vaade Benklæder og Slipset i Lommen, det var 
ikke saa sært, de morede sig. Naa, skidt med det, jeg var saa 
lettet over at have fundet Vejen igen, at jeg lo med og snak
kede Engelsk, saa godt jeg kunde. Jeg sluttede mig til 3 unge 
Belgiere, og vi fulgtes ad op paa Bjergtoppen. Taagen lettede 
og foran os i Solskinnet laa de sneklædte Alpetoppe, Eiger, 
Mönch og Jungfrau med Gletschere, Elve og Vandfald, alt even
tyrlig klart, og dybt nede i Dalen laa Søerne med det ejendom
melige blaagrønne Vand, farvet af det mælkede Smeltevand fra 
Gletscherne. Vi fulgtes til Stationen, tænk, jeg havde været 
ganske nær derved, ikke længere derfra end 50 Meter, og ikke 
set den i Taagen, og saa gik det hurtig nedad mod Byen med 
Tovbane. Nu var der god Tid til at se det hele, Belgierne viste 
mig rundt og fortalte paa Engelsk, skønt de havde meget let
tere ved at tale Tysk.

Men ogsaa den Dag gik, og saa maatte Hjemrejsen begynde. 
Fra Basel fik jeg telegraferet hjem, at jeg kun var blevet for
sinket, og saa fulgte den vanskeligste Del af Rejsen, gennem 
Tyskland med overfyldte Persontog næsten uafbrudt i 2 Døgn.

Netop fordi jeg var ene, fik jeg god Lejlighed til at høre, 
hvad Tyskerne tænkte, men det var nedslaaende. Vi siger saa 
tit »det har Tyskerne godt af« nemlig af et Nederlag, saa Kri
gens Ulykker rammer dem selv en Gang. Men det passer ikke, 
Tyskerne har ikke haft godt af det, de har (med faa Undta
gelser) ikke indset nogen Fejl, og det var sørgeligt at mærke, 
at næsten alle haabede paa en ny Krig mellem de Veslallie- 
rede og Rusland. Nej, det vil tage mange Aar al bygge de ty
ske Byer op, men endnu flere Aar, inden de Saar, der er brændt 
ind i Menneskenes Sind, er lægt.

I Hamborg overnattede jeg i det danske Sømandshjem, som 
laa næsten uskadt ved Siden al' Ruinerne af del svenske Hjem. 
Det var dejligt at høre Dansk igen, men dystert at høre disse 
Menneskers Skæbner.

Allerede om Morgenen Klokken 6 var Toget mod Nord over
fyldt med Folk med lomme Kufferter og Spande paa Vej ud
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for al proviantere, og først hvor Banen gik af til Husum, blev 
der bedre Plads.

I Flensborg fik jeg lige Tid ti] at se den danske Sundheds
tjenestes Klinik med en smuk ny Barak, Sydslesvigshjælpens 
Kørselsafdeling og Chr. Poulsen Skolen i Stuhrs Alle. De mange 
Børn løb og legede, og jeg saa de tarvelige Klasseværelser, 
som hver maatle rumme 60 Børn, medens der i Gaarden stod 
en ny Barak, som var færdig til Brug, blot de engelske Myn
digheder vilde give deres Tilladelse dertil.

Og hvor var det dejligt at komme hjem igen, ingen Steder 
er der saa godt som i Danmark.

A. P. Dahlkild.
Dyrla’ge i Bov.
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Til Finland med „Unge Pigers Landhjælp“
Den 13. Juli sejlede 25 unge danske Piger med den første 

gennemgaaende Damper København—Aabo, »Arcturus«, op til 
6 Ugers frivillig Arbejdstjeneste i de 1000 Søers Land. Det var 
Ungdom fra alle Landets Egne, der gennem Organisationen 
»Unge Pigers Landhjælp« vilde gøre en Indsats i vort Broder
land mod Øst.

»Unge Pigers Landhjælp« oprettedes i Slutningen af 30’erne 
af Socialraadgiver Frk. Anne Lise Rubow, og Organisationens 
Formaal er at skabe snævrere Forbindelse mellem Land- og 
Bybefolkningen ved al lade unge Piger fra Byerne hjælpe med 
ved Sommerens Arbejde ude paa Gaardene. For hvert Aar har 
Landhjælpen mødt større og større Tilslutning, indtil det i Aar 
blev muligt al sende en Flok paa 25 til Finland, idet den fin
ske Oxford-Gruppe paatog sig Fordelingen af os, og idet den 
finske Stat velvilligst betalte vor Rejse inden for Landets 
Grænser.

Vi blev alle anbragt i svensktalende Hjem, 15 i Sydfinland 
og 10 i Østerbotten omkring Gamla Karleby, med nogle km.s 
Afstand mellem hver Gaard, saa vi hver Lørdag Aften kunde 
komme sammen i Præstegaarden til en »dansk Aften«.

Og hvad bestilte vi saa, og hvordan kunde vi forvænte Dan
ske blive mætte i et Land, der er saa haardt mærket af Krigen? 
Ja, som Finnerne selv siger, Arbejdet er det eneste uratione- 
rede i Landet, der er Masser af det overalt, og det er smaat 
med Arbejdskraften. Vi hjalp med alle Vegne, hvor der var 
Brug for en Haandsrækning. Var der mange Børn i Huset — 
og finske Familier kan være utrolig børnerige — trængtes der 
mest til en kvik Bårne- og Kokkepige, der kunde hjælpe og 
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helst erstatte Husmoderen, saa hun kunde gaa med i Marken. 
Savnede man derimod Arbejdskraft til Jorden, hjalp vi med 
Hø- og Kornhøsten, Pasning af Dyrene, som næsten udeluk
kende er Kvindernes Sag, Lugning, Blaabærplukning o. s. v. 
Høbjergningen var netop i fuld Gang, da vi ankom, og den 
første Lørdag, vi var sammen, kappedes vi om al fremvise de 
største Vabler og ømmeste Rygge.

Vi vandt hurtigt Venner i Byen, da Danskerne har en stor 
Plads i Finnernes Hjerte, og saa stor en Interesse viste man 
for os, at der blev indsamlet en »Rejsekasse« til os, saa vi paa 
et Par Fridage kunde foretage Heldagsudflugter til naturskønne 
Steder. Vi besøgte Nationaldigteren J. L. Runebergs Fødeby 
Jakobstad, hvor vi forøvrigt var saa heldige at træffe 2 danske 
Sygeplejersker, der for et halvt Aar arbejdede paa Byens Sy
gehus, hvortil de var ankommet samtidig med Feltmarskal 
Mannerheim, som de havde plejet efter hans Operation, og og- 
saa Eventyrdigteren Zak. Topelius By, Ny Karleby, besøgte vi.

Sprogvanskelighederne klarede vi helt godt, idet vi talte »In- 
terskandinavisk«, Dansk iblandet svensk Accent og svenske 
Udtryk. Finsk var os derimod fuldstændig uforstaaeligt, og 
over for finske Finner maatte vi benytte os af Tegn og Nik.

Østerbotten er — heldigvis for os — Finlands bedste Mad
sted, Jorden er god til Korn og Kartoffelavl, og Kvæget græsser 
i Skovene. Rationerne er smaa — Smør og Sukker dog næsten 
ligesaameget som vi, men all er vanskeligt al skaffe, især Kød, 
hvoraf den maanedlige Ralion er 2 Frikadeller. Den sorte Børs 
florerer, saa den næsten kan kaldes hvid. Under saadanne For
hold er det jo uhyre vanskeligt for en Husmoder at faa del 
hele til at løbe rundt og slaa til, og i Tusinder af finske Hjem 
har der været og vil der Aar frem i Tiden være en Smalhals, 
som vi herhjemme slet ikke kender Mage til. — Derfor har 
Finnerne forstaaet at udnytte Naturens Gaver, at skaffe sig 
billig og sund Mad. I de mægtige vidtstrakte Skove vokser de 
Bær, Finnerne elsker, Blaabær, Mullebær, Skovjordbær og Tyt
tebær, og naar Bærsæsonen er inde, ser man Lastbiler fulde af 
Plukkere køre ud til særlig gode »Steder«, hvorfra de om Af
tenen vender hjem, belæssede med Bær og blaa i Ansigt og paa 
Hænder, naar det drejer sig om Blaabær. Paa Gaardene laver 
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de selv Sirup af Sukkerroer, som de dyrker kun til dette For- 
maal, og Kartoffelmel af egne Kartofler. Faarenes Vinterfødt. 
Birkegrene, hentes om Sommeren ind fra Ungskovene.

Hele Sommeren slaar man »Fil«, Tykmælk, op fra den ene 
Dag til den anden. Til alle MaalLider spises Smør og Brød, 
det dejlige Lykke, cirkelrunde finske Rugbrød, som Gaard- 
mandskonen selv bager. En Gang om Ugen havde vi Bagedag, 
hvor der bagtes fra tidlig Morgen til langt ud paa Eftermid
dagen. Først og fremmest det runde, mørke Gærbrød, dernæst 
det velsmagende Surbrød, »Limpi« — af Rug-, Grahams- og 
Hvedemel plus Sirup og Kommen, »Rieska« — bagt af Mel og 
varmt Vand uden Gær — og »Bullar«, Franskbrød, der spises 
uden Smør. Brødene æltes og formes ude i Bageboden, hvor 
Melet opbevares, og bages i den store Ovn i Køkkenet, hvor der 
fyres op fra tidlig Morgen.

Paa mange Gaarde kærnede man Smør for at slippe uden om 
Rationeringen. Jeg prøvede det ogsaa og følte mig hensat til 
den Tid, da man i Hjemmet fremstillede alt, hvad man havde 
Brug for. Og det er faktisk, hvad man gør i Dag i Finland, 
hvor alle Kræfter sættes ind paa Genopbygningen, og hvor 
man ser frem til flere Aar med knappe Tildelinger. Vi synes 
herhjemme, at vi er naaet vidt med al spare og hitte paa, men 
tænk, hvilken Opfindsomhed, der kræves for at lave noget 
spændende ud af en Kødration paa to Frikadeller pro persona 
pr. Maaned, naar samtidig Æg, Gær, Fisk, Sødestof o. a. er 
næsten uopnaaelige Goder, for slet ikke at tale om Chokolade, 
Sydfrugter og Cigaretter. Tøj, Fodtøj og Lædervarer faar man 
saa godt som intet af, og paa Landet saa vi overalt Børn og 
voksne gaa barfodet.

Som Danskere, der hjemmefra er vant til Efterkrigstidens 
politiske Stridigheder, maatte vi beundre Finnernes enige Vilje 
til Genopbygning og til at faa det bedst mulige ud af en næ
sten umulig Situation. Og vi, der rejste til Finland for at 
hjælpe, rejste hjem, berigede med Skønhedsindtryk, og inderst 
inde flove over, at vi havde modtaget mere, end vi havde givet.

Aase de Gros Dich.
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Det 14. Eleviuøcle 3. Maj 1946.
I Aar havde Elevmødet forandret Karakter. Vi begyndte ikke 

denne Gang fra Morgenstunden med Generalforsamling og 
deslige, men lod det blive en rigtig Jubilæumsfest, og alt det 
foreningsmæssige skubbedes ud til næste Aar. Det blev en 
straalende og uforglemmelig Fest. Fra Morgenstunden strøm
mede det ind med Blomster, Gaver, Telegrammer og Gæster. 
Ja, Skolen holdt i Sandhed 25 Aars Jubilæumsfest.

Frk. Ehrenreichs Søster fra København var kommet til Stede 
samt Husholdningssagens Moder, Fru Magdalene Lauridsen, 
Ankerhus, og tidligere G. H. Lærerinder. — I Frokosten paa 
Skolen deltog ca. 45 og den forløb under hyggelige og hjem
lige Former.

Frøken Drewes mindedes Frøken Marie Ehrenreich, som for 
25 Aar siden havde oprettet Graasten Husholdningsskole og 
Lakkede for den gode Start, der var begyndt den Gang.

Overlærer Hansen blev hyldet og Lakket for trofast Virke 
som Lærer paa Skolen og fik overrakt et Sølvfad af Forstan
derinderne. Overlæreren takkede for Gaven og for det gode 
Hjem, som Skolen ved Frk. Drewes og Frk. Reppiens Ledelse 
var blevet, — og for den gode Hjælp Forstanderinderne altid var 
parat til at yde til andre baade i Modgang og Medgang.

Som Formand for Elevforeningen fik jeg i Diagens Anled
ning overrakt en elektrisk Varmeovn i Stedet for Blomster. — 
Saa den Gave kan »varme« længe. — Saa skulde der i en Fart 
pyntes Borde paa Hotel Graasten for at være parat Kl. 16 og 
tage imod de 250 Gæster. Festen begyndte med: »Nu velkom
men enhver«, og derefter bød Frk. Olga Reppien velkommen 
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og mindedes Frk. Marie Ehrenreich og lil Slut bad Forsam
lingen rejse sig til Ære for hendes Minde.

Saa fremsagde Gedske Jakobsen en meget smuk Prolog, der 
gav et Resumé over de svundne 25 Aar. Dernæst blev Bogsta
verne i »Graasten Husholdningsskole« eet for eel hængt op paa 
den opgaaende Sol, som dannede Baggrunden paa Scenen, mens 
Gedske Jakobsen fremsagde et Rim for hvert Bogstav (se an
detsteds), 2 G. H. Piger i blaa Kjoler og Kapper hængte Bog
staverne op, mens 2 andre G. H. Piger stod Fanevagt.

Det virkede meget smukt og betagende!!
Overlærer Hansen, som havde været med lil Indvielsen af 

Skolen for 25 Aar siden holdt Festtalen. Nu sang Koncert- 
sangerinde Else Jena en Del Sange for os, de høstede meget 
Bifald, og saa kunde Middagen begynde. Den bestod af Helle
flynder i Mayonnaise, Oksesteg og Is. Mange Taler blev holdt.

Frøken Drewes begyndte med at takke og hylde Overlærer 
Hansen for de 25 Aar som Lærer paa Skolen, og Karen Tølle 
overrakte Overlæreren en Broncelyseslage fra Elevforenin
gen som Tak for mange gode og lærerige Timer.

Saa overrakte jeg paa Elevforeningens Vegne Forstander
inderne den yndige kgl. Porcelænsfigur: »Pigen med Guld
hornet« med Tak for megen Lærdom og Kundskab, som er 
en »Skal« for hele Livet. Men man skal ikke slaa sig til Ro 
med, at nu kan man klare sig Resten af Livet med den Lær
dom man fik paa Skolen, nej, man maa stadig følge med i Ti
den og være med i Udviklingen, saa man kan sige: »Vi hige 
og søge, »Skallen« al forøge.«

Fru Nør og Fru Dahlkild overrakte Forstanderinderne de 
traditionelle Nelliker, til hver 25 røde og hvide.

Fru Ulla Pedersen kom med Lykønskning fra Undervisnings- 
ministeriel og lakkede Fru M. Lauridsen for den gode »Af
lægger« i Graasten. Fru Magdalene Lauridsen fortalte om sine 
rige Oplevelser sammen med Frøken Marie Ehrenreich for 25 
Aar siden, og saa fulgte Talerne i lange Rækker afbrudt af 
5 Sange, og denne Del af Festen sluttede først ved 9-Tiden.

Saa blev Salen ryddet, og Kaffen blev serveret ved smaa 
Borde, saa Dansen nu kunde gaa lystigt til Kl. 12. Derefter 
gik vi hjem paa Skolen lil »varme Pølser og 01«. Baade Sko
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len og Villaen var illumineret med kulørte Lamper, det var 
med til at forhøje Stemningen herhjemme.

Man kunde tydelig se, at Bilernes Tid var inde igen; de 
førte de festklædte Gæster hjem igen. Dog mange maatte vi 
finde Natlogi til, nemlig ca. 40 ialt, men det kunde vi jo sag
tens, da vores nye Elever først kom den 5. Maj. Kl. blev 3 
inden der faldt Ro over Skolen, og 10 af Gæsterne skulde alle
rede med første Tog næste Morgen.

En uforglemmelig Dag blev det, saa hyggelig og harmonisk, 
og vi ønskede kun, at flere kunde have faaet Del i Glæden.

I Dagens Anledning sendte Elevforeningen sammen med 
Graasten Husholdningsskole en Krans med Baand til Frøken 
Marie Ehrenreich’s Grav i København. Og fra Frk. Ehren
reich’s Søster har vi modtaget Takkebrev for den smukke Tanke.

Endvidere sendte vi 25 røde og hvide Nelliker til Hr. Direk
tør Helger og Frue — Aarsskriftets ædle Giver — og bad dem 
om at være Elevforeningens Æresmedlemmer, og der har vi 
ogsaa modtaget Tak for begge Dele — baade Æren og Blom
sterne.

Atter er et Aar gaaet, og Adventstiden staar for Døren, saa 
vi igen snart skal synge de gode, gamle Julesalmer ved Ad
ventskransen.

Rigtig glædelig Jul allesammen og et godt Nytaar med mange 
gode Arbejdsdage for os alle.

Bestyrelsen og Alma Andersen.

NB. Ved det sidste Bestyrelsesmode overrakte Bestyrelsen 
Forstanderinderne det indkomne Beløb til Jubilæums-Bygge- 
fonden paa 4.295,59 Kr. Bestyrelsen sender hermed sin hjerte
ligste Tak til alle for hver en ædel Gave, vi har modtaget.

A. A.



Hilsener til og fra gamle Elever.
HILSEN FRA BØRNEHJEMMET

Her paa Børnehjemmet gaar alt sin vante Gang, Børn kom
mer og rejser, vi har skiftet meget den sidste Tid. Det er ikke 
helt let at give Slip paa Børnene, naar de har været her fra 
nyfødte til Toaarsalderen, som nu Per og Hansemand, men 
man maa jo glæde sig over, al de nu har faael rigtige Hjem. 
Gurli, lille Bente og Annalise er her stadig, de er alle blevet 
store og dygtige. Arne og Günther kom begge hjem til deres 
Mødre, som nu havde faaet Hjem, saa de kunde have Børnene 
hos sig.

Hilsen fra alle paa Børnehjemmet.
Julie Baunbæk.

K jære danske venner!
Jeg sender Dere alle en hilsen fra Norge. Mine tanker går 

ofte tilbake til Danmark, til den festlige lid vi hadde sammen 
på skolen. Det er som et levende billede ruller opp for mig. 
Jeg ser for meg det flateste flate land helt nede i Sønder Jyl
land, ved foten av Flensborg fjord. Der er ingen høye sne- 
kledte fjell som ruver opp, ingen fosser som bryter sig vei 
nedetter fjellsiden, som her i Norge. Det er den blide danske 
natur jeg minnes, med den store praktfulle bøgeskog.

Intet sted er vakrere i Danmark en Gråsten i mai måned, 
når bøgen springer ut. Da kan jeg tydelig tolke dikterens tan
ker når han synger »Det er et yndigt land«.

Del gleder meg at nettopp Gråsten Husholdningsskole kan få 
være med i samarbeide mellem den norske og danske ungdom. 
Disse to land som gjennem fem tunge år har vokset seg mere 
sammen en nogen gang for.O o o
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Skolen har jo også iår endel norske piker, og vårl store hap 
er at også danske piker vil finne veien til Norge.

Berden, 25. september 1946. Vennlig hilsen
Helga Berge. 

Kære Venner!
Endelig kan man skrive igen hjemover. Først maa I und

skylde mig, da jeg ikke har skrevet med Disko. Mit Herskab 
skulde flyttes og derfor havde jeg travlt. Jeg er glad for al 
erfare al I har modtagel Pakken vel. Mange Tak for Tele
grammet, jeg er blevet henrykt for del, og fordi I har del godt. 
I de svære fem Aar har mine Tanker dvælet hos jer. I disse 
Aar har vi haft Fred heroppe, men mange Gange har vi væ
ret bedrøvede, naar vi har hørt daarlige Nyheder fra Danmark. 
I disse Aar har vi ønsket og haabet, al Danmark bliver befriel 
— Tak, dette er nu opfyldt. Det er uforglemmeligt Dagen den 
4. Maj, da vi hørte, at Danmark er blevet befriet. Det var en 
bevæget Dag heroppe. Vi vil aldrig glemme Glæden den Dag. 
Skønt Byen heroppe er lille sammenlignet med de danske Byer, 
syntes del som om, al Befolkningen er pludseligt mangedob
let, saa Jublen var stor. Da Kirkeklokken begyndte al kime for 
al forkynde, at Danmarks Lidelser var forbi, var del umuligt 
at tilbageholde Glædestaarer. Jeg var meget bevæget den Dag 
baade for Danmark og vor Konge, som har gennemlevet mange 
Farer. Mine kære Velgørere, I kan Iro, at jeg glæder mig, naar 
jeg tænker paa Jeres store Kærlighed til mig. Delle vil jeg 
aldrig glemme.

Nærværende Brev vil kun blive kort. Da jeg nu ved, at I er 
raske, saa skal jeg skrive med hver Lejlighed, naar jeg har 
Tid. Jeg havde Nældefeber og holdt Sengen i 8 Dage. Doktoren 
sagde, at hvis jeg ikke passer paa Kosten, saa vilde Sygdom
men vare længe. Jeg vil imidlertid følge hans Forskrifter. Jeg 
har stadig Plads heroppe. Jeg vil endnu ikke gifte mig, da jeg 
tror, at jeg vil hjælpe mig selv endnu længe. Min Fader døde 
i December 1944, ellers har Familien det godt og sender jer 
deres bedste Hilsener. Min Moder og mine Søskende har del 
alle godt. Til Slut sender jeg jer alle mine kærligste Hilsener.

Holsteinsborg, 14. Dec. 1945. Eders hengivne
Marie Lennert.
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Kære Graasten Husholdningsskole og Kammerater!
Det er et rigtig modbydeligt Novembervejr med Regn og 

Storm, men saa er del da godt, man har en varm Stue at hygge 
sig i. Jeg har ikke noget særskilt for og griber straks min Pen 
for at fortælle jer alle om mit begivenhedsrige Aar i Sverige.

Del var i September 1945, al jeg i Avisen læste, at man kunde 
komme til Sverige. Jeg fik omgaaende fal i en Veninde, som 
vilde med, og vi to søgte saa Plads sammen. — Den 1. Novem
ber startede vi og med meget store Forventninger, skal jeg ind
rømme. Vi havde en ualmindelig skøn Rejse, og da det var før
ste Gang vi var i Sverige, sad vi hele Vejen ved Vinduet. Kl. 11 
om Aftenen ankom vi til vort Maal, et Gods, 50 km Syd for 
Stockholm. Godsejerparret var saa ovenud elskværdige, og det 
hele var saa storslaaet, saa vi troede mindst, vi var kommen til 
Slaraffenland, — men intet varer evigt.

De første Uger gik, der var nok al rive i, vi var de eneste 
Piger, men da det hele var nyt, syntes vi, del var vældig spæn
dende. Godset laa ualmindelig smukt, højt oppe paa en Bakke 
med en Sø nedenfor og ellers omgivet af smaa Huse og lutter 
Granskov. Vi var efterhaanden kommet med i en Sangforening, 
hvor vi fandt mange gode Kammerater. Som Tiden gik blev vi 
mindre og mindre glade for at være der. Vore Kammerater raa- 
dede os til al rejse, (maa jeg bemærke, at man kun var vant til 
at beholde Pigerne paa Sødra Stene 1—2 Mdr.), men det er nu 
lettere sagt end gjort, saa vi blev der Julen over.

Del er en betydelig Forskel paa dansk og svensk Jul, men 
interessant er det at være med en saadan Dag og Aften. For det 
første spiser vi alle i Køkkenet den Dag, jeg maa sige, det var 
storstilet med det Smørgaasbord Kl. 12 og »Dyp i Gryden«, og 
saa var hele Køkkenet pyntet saa fint med Guirlander, Grantræ 
o. s. v. Kl. 5 blev vi alle bedt ind og fik Gaver, og derefter 
skulde vi ud al lave Mad, som vi spiste Kl. 9, og den bestod af 
den berømte Ludfisk og Risengrød. Men saa kommer del bedste. 
3 km fra Godset boede 2 Danskere, som var gift, og da vi havde 
lært hinanden at kende, var vi inviteret derop saasnart, vi var 
færdige. Kl. IOV2 gik vi saa med hinanden i den stjerneklare 
Nat op for al fejre dansk Jul. Her var vi i alt 7 Danskere, og 
I kan tro, der blev fejret Jul paa dansk Manér til langt ud paa 



Nallen. Juleugen fulgte saa med Middage og Gæster og Drik
keri og Travlhed uden Ende. I Nytaaret besøgte vi en svensk 
Folkehøjskole, som var saa ovenud gæstfrie mod os.

Men sidst i Januar blev vi sat til Hovedrengøring i 22° Kulde. 
Det lyder utroligt, men sandt, dette blev os for meget, og vi 
sagde saa op. Den 1. Februar log jeg til Stockholm for al søge 
Plads. Jeg skal æiligt indrømme, at jeg var lidt lille, det er jo 
ikke sjovt at staa i et fremmed Land uden Tag over Hovedet. 
Men Heldet var med mig, og jeg fik Plads 20 km nordfor Stock
holm. Havde den første Plads været efter et Ragnarok, ja saa 
blev det her et rent Slaraffenland. Der var nok at gøre, jeg var 
Enepige i en stor Villa, og Herskabet havde 4 smaa Børn. Men 
alt var saa moderne. Det Køkken jeg der havde, vilde jeg ønske, 
al I alle havde set, hvor er det herligt, naar alt er saa fuldkom
ment og praktisk. Her faldt jeg rigtig ind, det var som om det 
hele var ens eget, og man havde altid Tak for sit Arbejde. I 
Sommers fulgte jeg med Familien ud i Skærgaarden 3 Uger, 
hvor Chefen ejede 2 Øer. Den svenske Skærgaard er pragtfuld, 
og hvor føler el Menneske sig lille overfor denne store Natur, 
dog skal jeg aldrig glemme de Dage, saa herligt det var, findes 
der ikke Ord til at beskrive med.

Efterhaanden var et Aar snart gaiaet, og jeg maatte til al 
vende Næsen hjemad, selvom jeg kunde ha’ blevet i min Plads 
for evig. Ogsaa det svenske Folk var man efterhaanden kom
met til at synes om, Svenskerne er et Folk, som man skal lære 
at kende. Det er ikke alle, der bli’r født med et Smil paa Mun
den. Dog kan jeg rolig sige, at Danskerne er de populæreste i 
Norden. »Hvem kan staa for det danske Humør?« hører man lit 
en Udlænding sige, og det er jo noget, vi kan være stolte over, 
men desværre er det ikke alle »søde Børn«, som kommer til 
Udlandet, ofte har del »kogl« i mig ved al se saadanne Pigers 
Opførsel. Det er jo ikke blot dem del senere kommer til at gaia 
ud over, men hele det danske Folk, og lad os endelig ikke gøre 
den Moral vi har, lavere, tværtimod.

Den 1. November rejste jeg saa hjem. Jeg skal indrømme, del 
var en svær Afsked, ikke blot med Familien, hvor jeg havde 
været, men ogsaa med Kammeraterne indenfor »Svenska Ung
domsringen«, som jeg var kommet i Forbindelse med i Løbet 
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af Sommeren. De var helt rigtige, og tænkte kun paa at knytte 
Nordens Ungdom mere og mere sammen, og de Aftner jeg har 
haft sammen med dem, skal jeg aldrig glemme; — men modes 
og skilles er Livets Gang.

Naa, men der er ogsaa andre end jeg, der har været i Ud
landet, og I har vel ogsaa haft en Masse Oplevelser. Jeg synes 
det er herligt at faa Luft under Vingerne, at se sig om, og saa 
har man saa godt af det. Nu f. T. er jeg hjemme, men, efter al 
have fejret Julen sammen med min Familie, er det Meningen, 
at jeg skal til Norge. Man er kun ung engang, og det er Min
derne, man skal leve paa, naar man bliver gammel, har jeg 
hørt sige.

Kære G. H. og Kammerater, idet jeg haaber, al I alle har det 
godt, vil jeg slutte med en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar.

Eders Musse Fromm, Grarupgaard.
Vin leren 43/44.

Nu nærmer Julen sig igen, den festligste Tid paa en Skole. 
Jeg vil da gerne, som tidligere Lærerinde paa Husholdnings
skolen, sende mine bedste Julehilsener til alle fjern og nær.

hujer Alnor, Graasten, 
f. Tobiassen.

EN HILSEN FRA NORGE

Kære nye og gamle G. H.er!
Selv om man er kommet ud i Verden og bort fra vort lille 

Danmark, maa man nu ikke glemme sine gamle Venner, og 
særlig det, som man har lært paa G. H. Man ser først bagefter, 
hvor meget der er Brug for det; og derfor sender jeg jer alle en 
Hilsen.

Jeg er nu i Bergen. Rejsen hertil var pragtfuld. En Veninde 
og jeg tog herop sammen, og det er en virkelig Oplevelse.

Vi rejste med »Kronprins Olav« den 11. Nov. fra København 
og sejlede i 15 Timer. Mellem 1 og 4 var der stærk Søgang og 
mange søsyge, jeg var paa Kanten men slap (heldigvis). Den 
12. var vi rundt at se paa Byen Oslo, og den 13. rejste vi med 
Toget til Bergen i ca. 12 Timer. Det var en herlig Rejse, at køre 



op ad de snedækkede Fjelde og langs de isbelagte Søer. Vi var 
oppe paa den højeste Jernbanestalion 1200,66 ni over Havets 
Overflade, der var det meget koldt. Rejsen fra Bergen til Oslo 
er en Oplevelse man aldrig glemmer.

Vi er nu i Huset hos en rig Direktør, det er el pragtfuldt 
Hjem uden Lige, og her passer Frk. Reppiens Ord: »Alle Ting 
paa sin Plads, og en Plads til hver Ting.« Ja, her er noget at 
lære, men det bliver man nu heller ikke dum af.

Til Slut vil jeg gerne sende alle paa G. H. og nye og gamle 
Elever en rigtig glædelig Jul og et godt Nytaar fra

Anna E. Nørgaard.
■ Elev Sommeren 1944.

Kalfarvej 72.
Bergen, Norge.

Kære gamle Kammerater!
Det er Søndag, en rigtig god Hviledag. Jeg sidder og tænker 

paa den dejlige Tid vi havde paa G. H. Tænke sig der allerede 
er gaaet 10 Aar siden vi tumlede os paa Skolen.

Der er jo sket Bunker af Ting, siden vi var sammen, og Tiden 
viser alligevel, al vi har oplevet store Ting og kan kun glæde 
og takke os mange Gange, al vi er sluppet for Verdens Gru
somheder.

Tiden der gik har dog været en Læretid for os, en Tid der 
har lært os at tage alle Ting til Nytte, og at vore hjemlige Pro
dukter godt kunde erstatte mange dyre udenlandske Varer.

Aarsskriftet har særligt i Krigstiden bragt gode og nye Ting 
frem, som vi har haft god Nytte af. Aarsskriftet kommer til os 
med et frisk Pust fra Skolen og sætter Tankerne tilbage fra 
Vinteren, da man var Elev.

Vil nu slutte de faa Ord med Haab om I alle har det godt. 
Jeg har det godt, en god Mand og 3 sunde og raske Børn.

En god Julefest og et heldbringende Nytaar ønsker jeg jer 
a^e' Jeres Botille Sahl, født Juhler.

Kværslykke. Vinteren 1936—37.
FØR VI KOM TIL SVERIGE

Del fortjener al blive nævnt, at vi, Sommereleverne fra 1946, 
som det første Hold fik Fornøjelsen at følge Frk. Drewes og 
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Frk. Reppien paa en længere Udenlandsrejse. Det var vist ment 
som et Forsøg, men jeg tror nok, jeg tør sige, at del vist faldt 
saa heldigt ud, at det sikkert vil blive gennemført paany.

Man har jo i de sidste Aar hørt saa meget om Eventyrlandet 
Sverrig at det næsten er blevet en Myte, og de fleste af os var 
allerede saa overvældet af Indtryk fra København, al vi næsten 
ikke kunde tage mere, da vi først naaede Rejsens egentlige 
Maal. Hvor utrolig det end lyder, var der ikke saa faa, der aldrig 
havde været i København før.

Nu er der sikkert ikke mange, der ikke har været paa en 
Rejse, som tog det meste af en Dag, saa Turen til København 
adskilte sig ikke meget fra de fleste af samme Slags. Naturlig
vis var der det, al vi ikke havde set hinanden i hele 8 Dage, saa 
ved hvert nyt Ansigt blev der et hjerteligt Gensyn.

Saa snart vi Kl. 17 satte vore Fødder paa Hovedbanegaardens 
Perron fik vi Københavnertempoet paa, el Tempo, som skulde 
vare samme Aften og næste Dag fra temmelig tidlig Morgen, ja, 
først da vi anden Dagen var vel ombord paa Malmøfærgen, 
kunde vi atter begynde at trække Vejret roligt.

Efter at der var bleven holdt Mandtal, tog vi ud for at besejre 
Fregatten »Jylland«, den overgav sig selvfølgelig straks paa 
Naade og Unaade.

Fregatten er virkelig en nærmere Beskrivelse værdig. Vi blev 
ført ned under Dækket, hvor der mødte os et Syn af Køjer, Køjer 
og atter Køjer. Disse bestod af lodretslaaende Jernrør, der to og 
to bar seks Jernrammer, tre til hver Side. I Rammerne var der 
udspændt Sejldug og paa disse laa almindelige Madrasser med 
fast Hovedgærde. Helt almindelige var de nu alligevel ikke, de 
havde nemlig en herlig buet Facon, som en lille Rede. Køjerne 
var anbragt saa tæt sammen, at man lige kunde begaa sig, naar 
man skulde have »Sengen redt«, d. v. s. have de Tæpper an
bragt, som man nu kunde skrabe sammen, og det blev i de fleste 
Tilfælde 5 Stk., 2 til at ligge paa og 3 over sig.

Ikke saa snart var vi kommet nogenlunde i Orden i vor nye 
Lejlighed, før Jagten gik ind, ud at fange en Sporvogn, med 
den tog vi ind til Frk. Ester Drewes, hvor vi fik den herligste 
Te og Kaffe lil vor medbragte Mad, plus Kringle og Kager i 
Massevis.
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Tiden var knap, hvilket vi olie fik al mærke de folgende Dage, 
Aftenens Program lød paa Del kongelige Teater. Atier paa en 
Sporvogn, og hvem moder vi andre end Frk. Reppien, der havde 
sit Valgsprog »Hvad skal man med Forstand, naar man bare 
har Held« paa Læben.

Det kongeilge Teater blev en uforglemmelig Oplevelse. Vi var 
saa heldige al se baade en Opera og en Ballet.

Operaen »Cavallerie rusticana« var noget af del skønneste i 
Farver og Optrin, og Balletten »Fugl Phönix« stod bestemt ikke 
paa nogen Maade tilbage for denne.

Teatret i sig selv var el imponerende Syn, alene Balkonen 
med Søjlerne og Loftel, og man kan siel ikke begynde al for
dybe sig i Begejstringsudbrud over Gulve, Statuer, Vægge, 
Lofter, Lysekroner o. s. v. Der er sikkert mange, der har set 
Teatret indvendig, og al forlæile den, der ikke har været der, 
om de Indtryk man faar, er umuligt.

»Hjemme« paa Fregatten kunde vi, da vi vendte tilbage, vaske 
os og børste Tænder, cg hvad der ellers horer til almindelig 
Renlighed, paa det underste Dæk, eller hvad del nu hedder i 
Fagsproget.

Der var der højst moderne med rindende Vand. El Rør med 
en Del Haner, var ført hen over en lang Rende. Ved disse Ha
ner foregik Vasken altsaa, den enesle Ulempe var, al man hele 
Tiden skulde trykke paa Hanen, ellers kom der ingen Vand, 
man kan nok tænke sig, at det kunde volde en Del Vanskelig
heder, men alt gik straalende.

Da vi kom ombord, fik vi udleveret smaa Billetter til »Para
diset« nede paa Kajen saa kunde vi gratis benytte W. C. Om 
Natten kunde vi jo ikke godt »stejle« rundt dernede i Natkjole, 
saa havde vi for alle Tilfældes Skyld el lille separat Kabinet 
med Træk og Slip og Gennemtræk samt Udsigt over Vandet og 
de forbisejlende Baade.

Vi sov ellers aldeles udmærket den forsle Nal om Bord, kun 
var der el Par, der snakkede i Søvne.

Dagen derpaa begyndte vi alle friske og veloplagte med en 
Kop Te i Spiselukafet, Teen blev serveret paa et langt Bord, 
hvor Kopperne (Overkopperne) stod parate med en Teske ved 
Siden, derefter kom der en Bakke belæsset med Franskbrod 
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med Smør, vi spiste øg drak, del log ikke saa forfærdelig lang 
Tid, for vi havde meget, der skulde naas.

Først overværede vi Andagten i Vor Frue Kirke, derfra skraa- 
ede vi over paa Universitetet, hvor vi kun fik Lov til at kaste 
el Blik ind i Festsalen med alle dens historiske Malerier. Un
dervejs til Købmagergade kiggede vi ind i Admiral Geddes 
Gaard, og da vi vilde bestige Rundetaarn, viste det sig des
værre, at den ikke var aaben; men Frk. Drewes var ikke raad- 
vild, vi blev ført til Udstillingen af kongelig Porcelæn, hvor vi 
saa alle de kendte Mønstre (Morgenfrue bl. a.), saa til Ilium, 
hvor vi saa alt fra Systuerne til Elektricitetsværket. Det lyder 
utroligt, men er virkelig sandt, der beskæftigedes 1.500 Mand 
i Øjeblikket, i Fredstid, undskyld, normal Tid 2.000, der er 37 
Systuer. Firmaet har eget Elektricitetsanlæg med saa mange 
Kontakter, at det vilde tage 6 Timer at tænde dem, hvis de 
skulde tamdes ved en Kontakt for hver enkelt Pære, at de og- 
saa har egne Smede o. s. v. siger næsten sig selv.

Efter al have hørt Uret ved Indgangen slaa halv Elleve, gik 
vi til Iliums Bolighus, og efter en hurtig Gennemgang fik vi 
»frit Slag« i 1 Time.

Det regnede saa smaat, da vi, efter at denne Time var gaaet, 
ilede til Amalienborg for at se Vagtparaden trække op.

Vi smuttede en lille Tur ud paa Langelinie, udenom Gefion- 
springvandet og vinkede til »Den lille Havfrue«.

Saa trængte de fleste ogsaa til et lille Hvil, og vi spiste til 
Middag i Kvindernes Hus »Karnappen«. Vi kunde derefter klare 
den lidt endnu og tog til Christiansborg, hvor vi først saa Lands
ting og Folketing, derfra over i Kongens Repræsentationsloka
ler, vi beundrede bl. a. Rigsbanneret og Tronsalen. Vi havde nu 
modtaget saa mange Indtryk, at vi knap var i saadan Vigør 
som om Formiddagen; der kan siges til vort Forsvar, at det 
hele var saa overvældende.

Efter at have gledet alle Gemakkerne igennem paa de Filt- 
tøfler, vi fik over Skoene, da vi kom ind, fik vi Lov til at tage 
os et Hvil, for ikke at se for sløje ud, naar nu Turen gik til 
National Scala, »Holberghaven«, samme Aften.

I »Holberghaven« fik vi den dejligste Suppe og Steg, men vi 
spærrede rigtignok Øjnene mest op, da Isen blev serveret. Den 
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sædvanlige Isform kom ind paa et stort Fad, paa hvis ene 
Ende der var anbragt en Kurv af klart Is, og fra denne Kurvs 
Indre skinnede Lyset ud, og som Prikken over Let, var der 
anbragt friske Blomster i Kurven.

Der var forskellig Optræden, men en saadan lader sig jo ikke 
beskrive, vi morede os i det mindste dejligt alle sammen.

Vi vendte saa atter hjem i Kojerne, og denne Nat var del
ingen, der følte sig fristet til al pludre i Søvne.

Denne bevægede Part af vor Rejse var Slut. Næste Morgen 
gled vi »hinsidan Sundet«.

Signe Andersen.
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Den praktiske Side.
Smaa Frokost- og Aftenretter.

KARTOFFELRAND MED GRØNSAGER
Kartofler 500 g. Smør, 75 g. 
Sall, Peber, revet Løg. Æg 
3—5 Stk.

Gulerødder, Ærter, Rosenkaal 
eller andet.

De kogte Kartofler moses, smel
tet Smør og Krydderier røres i, 
kommes i smurte raspdryssede 
Forme og bages i Vandbad ca. 
Vs Time.

KARTOFFELROULETTER ELL. KROKETTER MED BRUN SAUCE
Kartofler 500 g. Mel, Salt, Pe- De mosede Kartofler æltes med 
ber, Løg. Æg 1 Stk. Mel, Æg og Krydderier, trilles i

---------  Rap, koges i Fedt.
Rasp, Æg, Smør. Fedtstof til 

Kogning.

KARTOFFELFRIKADELLER MED STUVNING ELLER SAUCE

SPANSK KARTOFFELSALAT
Melis 50 g. Smør eller andet 
50 g. Vand, Eddike, Melis, Pe
ber. Løg 2—3 Stk.

Kartoffelskiver ca. 1 kg.

KOLD KARTOFFELSALAT MED

KARTOFLER
brunede, brasede eller Mos med 
Kød, Æg, Flæsk eller andet.

Melis brunes til Karamel, Fedt
stof brunes, Løg svitses og Re
sten tilsættes og smages til, før 
Kartoffelskiverne vendes og var
mes i.

MARINADE ELLER SUR FLØDE 
Sur Fløde piskes godt sammen, 
smages til og Kartoffelskiver ven
des i, drysses med Purløg eller 
hakket Persille.
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GULERODS- ELLER SELLERIRAND
Franskbrød 125 g. Mælk, ko
gende ca. 1 dl. Smør 25 g. Æg 
3—4 Stk. Salt, Peber.

Fraskbrød kan afskorpes, over
hældes med kogende Mælk, op- 
bages i det smeltede Smør, røres 
med Æggeblommer, Krydderier, 
de mosede Grønsager røres i og 
Æggehviderne vendes i, koges i 
Vandbad ca. Vs Time.

Vendes i tyk Pandekagedejg og 
koges i Fedt.

FRANSKBRØD

Gulerødder, Selleri eller andet 
eller raa hakket Grønkaal.

INDBAGTE GRØNSAGER

KRUSTADER ELLER RISTET
med Stuvning af Rester, Lever
postej eller andet.

BLOMKAAL
med Ris og Tomal eller Hol
landaise.

SILDEANRETNING
Kold Kartoffelsalet med Mayon
naise. Spegesild (marinerede). 
Hakket Æg eller Æggeskiver. 
Purløg eller andet.

SPANSK LEVER
Lever ca. Vs kg. Vand, kogende. 
Mel, Salt, Peber. Tomaler 3—4 
Stk. Fedtstof. Log 3—4 Stk. 
Kartofler.

RISTET LEVER

MØRBRADBØF

PANERET MØRBRAD

(Ris kan erstattes med Banke
byg.)

Kogte Kartofler skæres i smaa 
Stykker og vendes i hel eller halv 
Mayonnaise, lægges paa fladt 
Fad, Spegesild og Æg lægges i 
skraa Strimler herover, kan pyn
tes med Purløg eller hakket Løg 
og hakket Persille eller Grøn
kaal.

Kalve eller Svinelever skæres i 
tynde Skiver, paaskænkes ko
gende Vand, vendes i Mel, steges, 
Tomatskiverne vendes i Mel, ste
ges og lægges over, derover bru
nede Løg.

ENGELSK KØDGRATIN MED MAKARONI
Kogt eller stegt Kød. Levninger 
af Sauce. Makaroni ca. 100 g. 
Smør 50 g. Mel 75 g. Mælk 2Vs 
dl. Æg 2—3 Stk. Salt, Peber.

Kødskiver lægges i ildfast Fad, 
Sauce hældes over — et Lag kogt 
Makaroni og derover Gratindejg, 
Bages ca. Vr ä 1 Time.
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KØD — KARTOFFELGRATIN
Kogt eller stegt Kød. Levninger 
af Sauce. Kartoffelmos. Rasp.

SKINKEPIE I SKALLER ELLER
Mælk 1 I. Makaroni 250 g. 
Skinke 150—200 g. Salt'?, Pe
ber.

Kødrester og Sauce lægges i ild
fast Fad, dækkes og sprøjtes med 
en velrørt Kartoffelmos, drysses 
med Rasp. Bages ca. s/r ä 1 Time.

SKAAL
Den knækkede Makaroni koges i 
Mælk til en lind Grød, der iblan
des hakket Skinke, eventuelt for
fines med Æg. Bages i Skaller 
eller Skaal. Serveres med Smør
sauce eller smeltet Smør, reven 
Peberrod eller Gulerod.

ÆG

POCHEREDE ÆG PAA RISTET
Æg 6 Stk. Vand, Sall, Eddike. 
Ristet Franskbrød evt. Stuv
ning, Skinke eller andet.

RØRÆG MED GRØNSAGER EL
Æg 6 Stk. Mælk 2 Spsk. Salt, 
Peber.

FRANSKBRØD
Frisklagte Æg slaas ud i kogende 
Vand med Salt og Eddike, smaa- 
koger ca. 3 Minutter.

LER ANDET
Hele Æg og Mælk og Krydderier 
piskes sammen og stivnes paa 
Pande, skives forsigtigt op med 
Smørskeen.

ÆGGERAND MED ROSENKAAL ELLER ANDET
Æg 6 Stk. Mælk ca.3 3/i dl. Salt, 
Peber.

De hele Æg sammenpiskes let 
med Mælk og Krydderier, sies og 
stivnes i Vandbad.

Grønsager, kogt eller raa.

RØGET KØD ELLER FISK

OMELET
Æg 6 Stk. Salt, Peber. Mælk 12
Spskf. Smør 50 g. Grønsager 
eller andet.

Æggeblommer og Mælk piskes 
sammen, de stivpiskede Ægge
hvider vendes forsigtig i, stivnes 
ved jævn Varme. Vendes over de 
smørdampede Grønsager.

GRATIN ELLER BUDDINGER
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Ved De, al
Revel Peberrod undgaar at blive mørk, naar den tildæk
kes eller overhældes med lidt Mælk.

Hakket Persille ikke klumper, men lettere lader sig drys
se, naar den aftørres før den hakkes.

Blomkaal og Kartofler holder sig mere hvide under Kog
ningen, naar der tilsættes lidt Citronsyre.

Æggehvider hurtigere piskes stive, naar der tilsættes lidt 
Sall.

Lidt Sukker paa Brædtet, naar der hakkes Mandler, for
hindrer, at de »springer« saa meget.

Tørrede Vindruer, Blommer o. a. før Tørring bør blan
cheres og drysses med lidt Sukker.

Madvarer aldrig maa opbevares i Zinkbaljer eller Spande 
— der kan dannes giftige kemiske Forbindelser — opstaael 
af, al Madens Syreindhold kan opløse Metallet.

Madvarer heller ikke maa henstaa i nye Trækar, da der 
kan dannes Træsyre, der afgiver Smag og Lugt.

Vand blødgøres hurtigt, ca. 10 Min. — ved at koge 2—3 1 
Vand med 50 gr Soda (til 14 Haardhedsgrader) og hælde 
hele Portionen i ca. 50 1 Vand.

En Tørcentrifuge slynger Vandel al' Tøjet de første 3—4 
Min. (længere Tid hjælper ikke).
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Lidt Trækul holder Vandet frisk i Vaser og Skaale med 
Blomster.

Likørpletter kan aftages med Apollinaris.

Tavle og Kridt er udmærket Bømebeskæftigelse.

Tulipanløg skal lages op hvert tredie Aar — lufttørres, 
hengemmes i Sommerhalvaarel i Poser med Aande- og 
Ventilationshuller og sættes igen om Efteraaret.

Stangsæbe kan spaanes ud paa Raakostjern (Sæbespaa- 
ner).

Abonnement paa forsk. Blade eller Tidsskrifter altid er 
en god og kærkommen Jule- eller Fødselsdagsgave; det 
er baade til Oplysning og Belæring for Modtageren og til 
Støtte for Arbejdet. »Flensborg Avis«, »Børn«, »Bygge og 
Bo« o. m. a.

Køleskabe maa afrimes jævnligt for at virke tilfredsstil
lende.

Madvarer, der sættes i Isskab, maa tildækkes eller ind
pakkes i tæt Pergamentpapir el. Cellophan.

Kød, der lægges i Isskab, bør parteres i passende Styk
ker og indpakkes omhyggeligt, det kan da udtages og optøes 
til Brug efterhaanden.

Fjerkræ og Vildt, der udtages ved Rengøring, aldrig maa 
vaskes, men blot aftørres, og saa vaskes lige før Tilbe
redningen.

Tilberedle Madvarer altid maa afkøles, før de sættes i 
Køleskabet.

Køleskabet ofte bør vaskes udvendig med Sæbevand eller 
Kloram invand.
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Personalia.
Elli Hansen Vedelspang, Sydslesvig (Vinter 45—46), gilt ined 

Landmand Claus ?
Nina Lorenzen (Som. 46), gift med Landmand Clausen, Syd

slesvig.
Lise Stoulund Hansen (Vinter 45—46), gift med Barber ? ? ? 

Hadsten.
Inger Vibeke Larsen (Vinter 45—46), gift med Driftsbestyrer 

Askgaard-Olesen, Aabenraa.
Agnethe Christiansen (Vinter 45—46), gift med Toldassistent 

Claus Nissen, Saxkøbing.
Dagny Schønning (Vinter 45—46), gift med Egon Jensen, 

Nykøbing Sj.
Sigrid Christiansen (Vinter 45—46), gift med Skovfoged Børge 

Hermansen, Jels.
Anna Vrang (Vinter 39—40), gift med Kontorchef Sørensen, 

København.
Inga Brændgaard — Lærerinde — gift med Gaardejer Holger

Riis Jensen, Kragelund pr. Silkeborg.
Anni Hansen (Som. 46), gift med Materialhandler Poul Mad

sen, Holstebro.
Meta Mathiesen — Hjælper — gift med Arbejdsmand Levy Pe

tersen, Sønderborg.
Marie Frost (Som. 46), gift med Bager Hansen, Bevtoft.
Christa Jørgensen (Vinter 45—46), gift med Lærer Knudsen, 

Gejlaa.
Inger Strange (Vinter 45—46), gift med Gaardejer Christian 

Thomsen, Horbelev, Falster.
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Christa Rasmussen (Som. 1942), gilt med Realskolelærer Bøgh, 
Skanderborg.

Helene Dinesen (Som. 46), gift med Købnid. Dahl, Øster Lindet. 
Birthe Ørgreen Jacobsen (Vinter 34—35), gift med Disponent 

Bramdrup, Kobenhavn.
Mussi Carl (Vinter 40—41), gift med Landmand Asmus 

Rasmussen, Kelstrup.
Grethe Basse (Vinter 40—41), gift med Gaardejer Thomas

Jensen, Løjt.
Kirsten Kjær (Som. 44), gift med Køkkenchef Ekeroth Ris

bjerg, Aabenraa.
Misse Ehlert (Vinter 41—42), gift med Snedkermester P. Jensen, 

Søby, Ærø.
Nanny Petersen (Som. 1942), gift med Kontorist Chr. Petersen, 

Aabenraa.
Kathrine Mortensen (Som. 1941), gift med Gaardejer Jørgen 

Phillipsen, Varnæs.
Didde Outzen (Som. 1944), gift med Gaardejer Jes Hansen.

Nørregaard, Roager.
Didde Outzen (Som. 1944), gift med Politibetjent Stensvang, 

København.
Helene Petersen (Som. 1940), gift med Nielsen, Vejbæk. 
Kristine Weber (Som. 44—45), gift med Landmand Mørch, 

Kliplev.
Marie Werner (Vinter 43—44), gift med Landmand ? ? Als.
Marie Kryhlmand (Vinter 43—44), gift med Landmand Lorens 

Jørgensen, Avnbøl.
Edel Toft (Vinter 44—45), gift med Forretningsmand Jones, 

San Francisco, California.
Marie Lassen (Vinter 39—40), gift med Mekaniker Koefoed, 

Rønne, Bornholm.
Marie Poulsen, f. Thuesen (Som. 1936), har faaet en Datter (Nr. 

5 i Flokken).
Marie Nielsen, f. Pedersen (Som. 1936), har faaet en Søn.
Kathrine Jørgensen, f. Lauridsen (Vinter 36—37), har faaet 

en Son.
Kirsten Bjørn, f. Rasmussen (Som. 1937), har faaet en Søn. 
Else Lützhoft (Vinter 45—46), har faaet en Datter.
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Kathrine Schwensen, f. Jollmand (Som. 1936) har faael en 
Daller.

Christine Lyck, f. Petersen (Som. 1944) har faael en Datter. 
Annemarie Busk, f. Gundelach Nielsen (Som. 1943), har faael en 

Daller.
Lissen Jessen, f. Nielsen (Vinter 43—44), har faaet en Søn. 
Ninna Frederiksen, f. Iversen (Som. 1943), har faaet en Son. 
Eline Jørgensen (Som. 1943) har faaet en Datier.
Ingeborg Jacobsen, f. Petersen (Som. 1941), har faaet en Datter. 
Marie Aagaard, f. Nielsen (Som. 1943), har faaet en Søn.
Johanne Svendsen, f. Høegh (Vinter 37—38), Grønland, har

2 Børn (1 Søn og en Datter), kommer til Danmark til Foraaret. 
Bodil Vesterstrøm, f. Andersen (Vinter 1941), har faaet en Daller. 
Eva Kiilerich Hansen, f. Poulsen (Som. 1944), har faaet en Søn. 
Marie Hansen, f. Petersen (Som. 1938), har faaet en Søn. 
Annemarie Thomsen, f, Jessen (Som. 1942), har faaet en Søn. 
Lisbeth Fenger, f. Uhre (Som. 1942), har faaet en ?
Anne Marie Lindhardt, f. Jørgensen (Vinter 38—39), har faael 

en Datter.
Cecilie Petersen, f. Nielsen (Som. 1942), har faaet en Datter. 
Signhild Jensen (Lærerinde) studerer paa Kursus ved Aarhus

Universitet.
Sofie Larsen (Lærerinde) studerer paa Kursus ved Aarhus 

Universitet.
Karen Boe (Lærerinde) studerer Medicin ved Aarhus Univer

sitet.
Lis Rasmussen (Lærerinde) er Husholdningskonsulent for de 

jydske Husmandsforeninger.
Magda Schmidt (Lærerinde), nu gift Jensen, er Konsulent paa 

Malling Egnen.
Inga Blicher (Som. 1940). — Else Sandager (Vinter 43—44).

(Begge færdige som Husholdningslærerinder paa Ankerhus, 
Maj 1946). 

Dinne Jensen (Vinter 1939—40) er paa Dansk Generalsekreta
riat, Flensborg. 

Kristine Høegh, Grønland (Vinter 1937—38), opretter Systue i
København. 

Ellen Kiilerich Hansen (Vinter 1936—37) har Plads i England. 
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Eva Braae, Lærerinde, 1946, er Elev paa Askoy Højskole.
Musse From (Vinter 43—44) har haft Plads i Sverrig og lager 

efter Jul til Norge.
Gedske Jacobsen har været paa Studierejse i Sverrig.
Alma Andersen har været paa Studierejse til Tollarp, Rimforse, 

Stockholm og Upsala.
Grethe Reppien er paa Studierejse i Sverrig.
Lis Grothe (Som. 1946) er Elev paa Apothek i Haderslev.
Christel Møller (Som. 1946) er Barneplejeelev.
Anne Mathiesen (Som. 1946) er i Køkkenet hos Kronprinsparret.
Bente Suhr (Som. 1946) er i Køkkenet hos Kronprinsparret.
Inger Rosenvold (Som. 1946) er rejst op til sin Mand i Norge.
Signe Ravn (Som. 1946) er Kokkepige paa Ladelund Land

brugsskole.
Anita Thomsen (Som. 1946) er Børnehavelærerinde i Slesvig. 
Karen Christiansen (Som. 1944) er Lærerinde i Flensborg.
Nicoline Schmidt (Som. 1937) er Sygeplejerske ved Husum. 
Anna Aarøe (Vinter 1945—46) har Plads i Sverrig.
Anne Lisbeth Nørgaard (Som. 1944) har Plads i Norge.
Sigrid Larsen (Vinter 1944—45) er Lærerindeelev paa Ankerhus.
Ellen Ørum Hansen (Som. 1944) er Lærerindeelev paa Ankerhus. 
Ingeborg Skoumand (Som. 1944) er Seminarieelev i Tønder.
Helga Jørgensen (Som. 1943) er Seminarieelev i Tønder.
Erna Koch (Som. 1944) er Barneplejeelev paa Graasten Spæd- 

børnehjem.
Anne Mathilde Fischer Hansen (Vinter 1943—44 er blevet fær

dig som Massøse paa Teilmanns Klinik, København.
Astrid Olsen (Vinter 1941—42) er Lærerindeelev paa Suhrs Se

minarium, København.
Ingvelde Knudsen (Som. 1942), 2 Aars Uddannelse ved Haand- 

arbejdets Fremme, Kobenhavn.
Sofie Asmussen (Vinter 45—46) uddanner sig til Vævelærerinde 

i Sønderborg.
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Elevfortegnelse.
Sommeren 1946:
705. Andersen, Signe. Virkelyst,Brons.
706. Boysen, Gerda. Flensborg.
707. Brodersen, A. Kat. Bedsted Lo.
708. Christiansen, Ellen. Felsted.
709. Dahlmann, Gerda. Randerup, Ballum.
710. Davidsen, Hannelene. Bredebro.
711. Dinesen, Helene. Øster Linnet.
712. Ernst, Rosel. Flensborg.
713. Fogt, Christine. Kejnæs.
714. Frost, Marie. Skodborg.
715. Grothe, Lis. Haderslev.
716. Hansen, Ella. Augustenborg.
717. Hansen, Metha. Lintrup.
718. Hansen, Frida. Rødekro.
719. Hansen, Helga. Flensborg.
720. Hansen, Anni. Graasten.
721. Holse, Rigmor. Saxkøbing.
722. Hub, Gertrud. Veding, Flensborg.
723. Jensen, Anna. Gadbjerg.
724. Jensen, Anne Marie. Genner.
725. Jepsen, Marie. Galsted.
726. Jacobsen, Thyra. Tønder.
727. Krogh, Mary. Ballum.
728. Knudsen, Marg. Galsted.
729. Lorensen, Ninne. Kollundmark, Husum.
730. Lausen, Anne Lise. Esbjerg.
731. Moller, Christel. Skærbæk.
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732. Moller, Edith. Lemming.
733. Mathisen, Anne. Ballum.
734. Nielsen, Anne Lise. Fruens Boge, Odense.
735. Nielsen, Anni. Dybbøl.
736. Nielsen, Kelly. Kobenhavn.
737. Paulsen, Petra. Aabenraa.
738. Rasmussen, Karen. Ærø.
739. Riedel, Elly. Augustenborg.
740. Ravn, Signe. Askov.
741. Riis, Anna. Mors.
742. Schmidth, Ingrid. Sdr. Sejerslev.
743. Suhr, Bente. Nv. Aaby.
744. Skjoldemose, Ellen. Tommerup.
745. Sorensen, Martha Lene. Haderslev.
746. Thomsen, Anita. Slesvig.
747. Thomsen, Busk, Margr. Branderup Molle.
748. Valbjørn, Inger. Havnbjerg, Nordborg.
749. Wrang, Anna. Asserballe, Augustenborg.
750. Ostergaard, Carla. Lemming.
751. Odis, Kathrine. Rødekro.
752. Rosenvold, Inge. Sønderborg.

Vinteren 194ß—47:
753. Andersen, Inger Marie. Krogerup.
754. Adrian, Magna. Gjedser.
755. Bagger, Hansine. England.
756. Bentholm, Inger. Grøngaard, Jejsing.
757. Bruland, Ruth. Førde, Norge.
758. Brogaard, Rigmor. Barrit.
759. Børseth, Brynhild. Skjeberg, Norge.
760. Brehmer, Hilda. Flensborg.
761. Clausen, Helga. Snogbæk.
762. de Gros Dich, Aase. Haderslev.
763. Danielsen, Esther. Høruphav.
764. Dohlen, von, Anne Lise. Tonning.
765. Dal, Kostbech, Birte. Nykøbing Mors.
766. Hansen, 'l ove. Padborg.
767. Hansen, Ingeborg. Skrydslrup.



768. Hansen, Ruth. Rensborg.
769. Hansen, Ellen. Flensborg.
770. Heisel, Marie. Bolderslev.
771. Høegh, Ellen. Julianehaab, Grønland.
772. Johansen, Anne Marie. Breem.
773. Jepsen, Else. København.
774. Jessen, Grethe. Smøl.
775. Jørgensen, Kristine. Bolderslevskov.
776. Johansen, Gerda. Bovrup.
777. Juhler, Kristine. Fredsted.
778. Kjeldgaard, Moller, Sigrid. Skals.
779. Lauersen, Betty. Fogstrup.
780. Lorenzen, Karoline. Kollundsmark, Sydslesvig.
781. Lorenzen, Karen Margrete. Avnbøl.
782. Momsen, Eva. Flensborg.
783. Møller, Ankersen, Inger Marie. Hellevad.
784. Møller, Toftdahl, Merete Tove. Sønderborg.
785. Marcussen, Alma. Kragelund.
786. Matzen, Edel. Sønderborg.
787. Nielsen, Andrea. Mommark.
788. Nielsen, Ellen. Høyer.
789. Njaastad, Mary. Oslo, Norge.
790. Nielsen, Winther, Kristine Tove. Aalborg.
791. Palm Nielsen, Inge. København.
792. Nicolaiesen, Anna Lise. Slesvig.
793. Nielsen, Ruth. Padborg.
794. Olsen, Elly. Gundsømagle.
795. Pedersen, Karen Lisbeth. København.
796. Petersen, Inger Bodil. Tobøl.
797. Pehmøller, Marie. Flensborg.
798. Schmidt, Ingrid. Sønderborg.
799. Schønning, Helga. Vojens.
800. Sørensen, Gerda. Varnæs.
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Pigen med Guldhornet.

For denne smukke Gave, som vi modtog af Elevforeningens Med
lemmer til Skolens 25 Aars Jubilæum, vil vi gerne bringe Dem alle 
vor hjerteligste Tak. Denne unge, yndefulde Kvindeskikkelse, der med 
Rejsning, Nænsomhed og Skønhed frembærer den fundne kostelige 
Skat — Guldhornet — haaber vi maa være Symbolet paa den huslige 
Kvinde, der skal fremelske vort Lands betydningsfulde og dyrebare 
Skat — det danske Hjem. Vi siger ogsaa hjertelig Tak til Elever, 
Slægt og Venner for alle Bidrag til Skolens Jubilæums Byggefond, som 
vi fik overdraget med 4.295 Kr. — til Udvidelse af Spisestue o. a. 
— som vi glæder os til at udnytte, naar Materialer igen kan faas.

Og vi sigel’ atter Tak til alle for Hilsener i Form af Breve, Tele
grammer, Blomster, Gaver og kærlige Tanker til Jubilæet — det gav 
Fest om Dagen og Kræfter til at møde Fremtiden. — Hjertelig Tak.

Ebba Drewes og Olga Reppien.
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