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Aaret 1949.
Hvor vi i Aar har glædet os over det milde og skønne Efter- 

aar. Endnu henved December kan vi plukke Violer og Roser 
i Haven, saa man glemmer helt, at vi snart gaar ind i Advents
tiden og nærmer os Julen. Gid det var et Tidernes Tegn, at 
Menneskenes Sind var blevet mildere, og at der raadede bedre 
Forstaaelse mellem Lande og Folk.

Kære G. H.-Piger, det er nu atter Tiden, hvor vi skal til at 
spinde Traadene og knytte Kontakten med Jer, som det saa 
dejligt lader sig gøre gennem Aarsskriftet. Vi kan atter se 
tilbage med Glæde og Tak paa et godt og lykkeligt Aar, og 
sender hjertelige Hilsener til gamle Elever og Skolens Venner, 
som vi ved har fulgt vort Arbejde og Færd.

Sidste Aars friske Vinterpiger forstod baade at tage deres 
Tørn i Arbejdet og sprede Solskin om sig med Musik og Hu
mør. Selv om hvert Hold tror, de aldrig har haft og aldrig 
vil faa saa travlt mere, som de har paa Husholdningsskolen, 
viser Livets Opgaver jo oftest det modsatte.

Naar vi maaske fylder lidt mere paa »Dunken«, end der i 
Øjeblikket er Brug for, ved vi af Erfaring, at der kommer 
Tider, hvor Eleverne sender taknemmelige Tanker til Skolen 
og Lærerinderne. Derfor maser vi paa med Tro paa Arbejdets 
Frugter og takker alle gæve G. H.-Piger for Interesse og Tro
fasthed i dette Arbejde.

Til det traditionelle Nytaarsgilde havde vi fornøjelige Gæster 
i den nye »Folkungsskole«s Ungdom med Forstander Marcus- 
sen i Spidsen. Ved Fastelavnstide var vi deres Gæster paa 
Folkunghus, hvor Pastor Birkler med utrættelig Opfindsom
hed underholdt os herligt.
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Fættergildet, der i Aar stod i Jagtens Tegn, blev en stor 
Succes. Der blev slidt og arbejdet med megen Talent og Dyg
tighed, og gode Sange strømmede ind.

Jagtlivets glæder.
(Den er fin med kompasset).

Om jagtlivets glæder 
så muntert jeg kvæder, 
for aldrig man så, at en jæger var sur. 
Fasanernes basken, 
der endte i tasken, 

var slutningen på en fornøjelig tur.
Var du jæger engang, så syng med på min sang. 
Hør geværet der knalder et muntert Bang! Bang!

Gør bøsser dig bange, 
tør myg du ej fange, 
så jager du nok efter ære og guld. 
Du samler moneter, 
ter dig som profeter, 
og helmer slet ikke, før tasken er fuld.
Var du jæger engang, så syng med på min sang. 
Hør på guldets det evige muntre Kling-Klang!

En jæger, der kommer 
med pulver i lommer, 
hans titel er »Kammer«, så ved man besked. 
Han jager med dunster, 
mens lopper gør kunster.
Det hjælper dem ikke, han alle får med.
Var du jæger engang, så syng med på min sang. 
Man kan osse få vildt uden bøsse og bang!

Hvis krudtet han hader 
og lopper ej mader, 
hvis ære og guld han foragter som skam, 
en ungmø så fager
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så muntert han jager, 
hvis ærligt han stræber, så fanger hun ham! 
Var du jæger engang, så syng med på min sang. 
Lille Amor med pilen får fangst nok engang.

Ipm

Bordene var pyntet med Mos, Svampe og smaa Birkestam
mer som Vedbendranker slyngede sig omkring, og Skovens 
vilde Dyr søgte Ly i Bunden. Flotte Tegninger med appli
kerede Billeder prydede Væggene, skønne Gevirer var laant til 
Udsmykning. Der blev blæst til Samling paa Skovriderens me
lodiske Jagthorn. Ja, Jagten gik sandelig ind og gav godt Ud
bytte for nogle!

Ungdomsforeningens gode Foredragsaftener og Fester og 
Landbrugsskolens fornøjelige Fødselsdagsgilder siger vi ogsaa 
hjertelig Tak for.

Med et hyggeligt Forældremøde sluttede vi Vinterskolen. 
Alt foi' hurtig gaar jo en Vinter i vort lille, travle Samfund.

I April kom der rigtig Fart i vores dristige og eventyrlige 
Planer om en Rejse til Amerika. Nægtes kan det ikke, at denne 
vidunderlige Eventyrrejse med sine mangfoldige Forberedel
ser længe havde arbejdet i det stille i vore Tanker. Men Rom 
blev jo ikke bygget paa een Dag, — og mange Breve krydsede 
Atlanten, og mange Forhold skulde klares herhjemme, før Sa
gen laa klar. Rejsen skulde i første Række forme sig som et 
Familiebesøg hos vor nære Slægt derovre, idet Olga Reppien 
har en Broder og en Søster i Minnesota, og Ebba Drewes har 
2 Brødre i Californien. Desuden var der jo Lejlighed til at stu
dere amerikanske Hjem og Skoler, og faa en forfriskende og 
udviklende Ferierejse i det mægtige Land. Alt lagde sig efter- 
haanden vidunderligt tilrette for os, alle Døre aabnede sig, og 
vi mødte en Velvilje og Hjælpsomhed overalt, som vi er me
get taknemmelige for.

Vort største Problem var jo, at vi begge skulde forlade Sko
len herhjemme, men vores dygtige og trofaste Lærerstab var 
fulde af Lyst og Mod til at klare Skuden alene, saa de fejede 
alle vore Betænkeligheder til Side. Rejsen skulde foregaa fra 
Sommerferiens Begyndelse til Slutningen af Oktober, på den 
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Maade var det jo kun ca. 1% Maaned af Skoletiden, vi var 
borte.

Det var en ejendommelig Fornemmelse at tage imod de 
nye, glade Sommerpiger og vide, at vi maatte forlade dem før 
Kursus’et var forbi. Derfor var der et eget Præg og Tempo over 
Tiden til Sommerferien. Vi vilde saa vidt muligt gerne naa 
vort eget Pensum igennem, og indpode Eleverne mangt og me
get, som laa os paa Sinde. Som alle G. H.-Piger ved, holdt vi 
vores Elevmøde den første Søndag i Juli, og der var heldigvis 
lige saa god Tilslutning som sædvanlig. Solen svigtede heller 
ikke denne Gang, og vi nød den lange, lyse Dag. Det var her
ligt at se alle vore »gamle« Elever igen, og vi fik mange varme 
Haandtryk og gode Ønsker for den lange Rejse. Fru Willemoes 
Andersens varmhjertede, inspirerende Foredrag om Arbejds
glæden i Hverdagen blev hørt med megen Interesse og Be
gejstring.

Vore Sommerelever havde energisk indøvet Oehlenschlægers 
»Sankt Hansaftensspil« under Lærer Lind-Jensens dygtige 
Ledelse — en ikke helt let Opgave, som de løste med Glans. 
Elevmødedagen sluttede i Haven med det gamle Dyrehave- 
spil, hvor de kendte Personer: Prologus, Linedanseren, Man
den ved Kilden og Kirsten Pihl, ja om det saa var Papegøjen, 
gjorde den stor Lykke.

Ogsaa et hyggeligt Forældremøde fik vi klaret før Sommer
ferien, saa vi naaede ogsaa at komme i Kontakt med Hjem
mene, før vi drog afsted.

Afslutningen før Sommerferien var lidt mere højtidelig end 
sædvanlig, det var svært at tage Afsked med vort kære Som
merhold, men trygt at vide dem i gode Hænder under vor dyg
tige Lærerstabs Ledelse. Henriette Reppien som Værtinde, Fru 
Jakobsen og Frøken Brønshøj som Viceforstanderinde, Frkn. 
Frost og Bruun samt en ny Vikar Frk. Ellen Terkelsen vare
tog hver sit Domæne. Om selve Amerikarejsen berettes andet 
Sted, men det turde være indlysende, at der, i de tre Maaneder 
Rejsen stod paa, var en levende Forbindelse — i Form af Tan
ker og Breve mellem Amerika og Geaasten.

Vi var meget taknemmelige for de mange gode Breve med 
Beretninger om dagligt Liv paa G. H., hvor alt gik sin vante 
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Gang med smaa Forevisninger, selvstændig Husførelse og alt 
det spændende, den sidste Tid fører med.

Vore Elever glædede sig over mange gode Hjemmeaftener 
med Foredrag af Skolens Venner, bl. a. Fru Pastorinde Bjerre 
om Florence Nigthingale, Fru Anna Hald Terkelsen om Bo
ligkultur, Havebrugskonsulent Fru Wistoft om Haven og Blom
ster, Forstander Marcussen om Ungdommen, Oberstinde Pa- 
ludan-Müller om Johanne Louise Heiberg, Pastor Ebbesen 
Sang, Fru Faber læste op, Pastor Hvidt foreviste Slotskirken, 
og bagefter var Eleverne Gæster i den hyggelige Præste- 
gaard.

Gardens Ankomst i straalende Uniformer og med fuld 
Musik gav Feststemning over Graasten. Og Landbrugsskolens 
Høstgilde med G. H. og Garden var Sommerens store Fest.

Den 6. September var der arrangeret Udflugt til Sydslesvig 
med Skoleinspektør H. C. Hansen i Spidsen, rigtig som i de 
gode gamle Dage. Det blev en uforglemmelig Tur med Ophold 
i Flensborg, Sankelmark og paa Isted Hede. Vandrelærer Jør
gensen var som altid den straalende Fører paa Dannevirke 
og i Slesvig Domkirke. Paa Slesvighus blev der holdt en festlig 
Sammenkomst for Husmoderforeningens Medlemmer, Skole
inspektøren talte, Fru Jakobsen læste op, og Eleverne gav en 
nydelig Gymnastikopvisning.

Nej, der var ingen Fare for, at Tiden skulde falde lang 
derhjemme.

Men ogsaa tunge og triste Meddelelser naaede os derovre 
i det fremmede. Hvor var det ufattelig svært, at den stærke og 
livsglade Dyrlæge Tøile skulde omkomme paa den Ferierejse i 
Schweiz, som han havde glædet sig saa meget til. Hvor er det 
svært for Karen Tølle og den lille Familie paa Slotsbakken 
saadan pludselig at blive revet ud af deres lykkelige Tilvæ
relse. Godt at Karens stærke og prægtige Mor straks stod pa
rat til at dele Sorgen med dem og hjælpe dem igennem den. 
Ogsaa fra G. H.s Elevforening vil der strømme mange kærlige 
Tanker til Karen Tølle og hendes fire Børn. — Kort efter fik 
vi den triste Meddelelse, at Forpagter Jørgen Lorentzen, Røn
have, saa pludselig var gaaet bort midt i Dagens Gerning. 
Vi vil med Taknemmelighed mindes hans ranke, varmhjer
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tede Personlighed, Sydslesvigs utrættelige Forkæmper. — Ve
modigt at Heyer, Flensborghus’ trofaste Leder gennem de 
mange Aar, faldt paa sin Post midt under Valget i Sydsles
vig. Vi mindes med Tak den Hygge og Venlighed, han altid 
modtog os med paa Besøgene dernede.

I Aarets Løb har vi haft mange gode og interessante Besøg 
af Venner og Kolleger fra hele Landet, og fra Grønland, Is
land, Holland, England, Sverige, Norge og Finland samt U.S.A. 
Lotterne fra Sønderborg var her med deres norske Gæster, 
Oslo Lotterne, og D. K. B.erne holdt deres Sommermøde i 
Graasten og besøgte ogsaa os. Selvom Rømødæmningen tiltrak 
mange Foreninger i Aar, har vi som sædvanlig haft en Del 
Besøg. Vi har haft Ungdom fra Sydslesvig, Sektionsmøde for 
Husholdningslærerinder, St. Georgsgildebrødre og meget an
det spændende, indenfor vore Døre, saa Aaret er ikke faldet 
os langt eller kedeligt.

»Hvor smiler fagert den danske Kyst — 
og Kronborg luder mod Sjællands Bryst —«

Det var et stort Øjeblik, da vi paa »Batory« atter saa den 
danske Kyst og gled forbi Kronborg ind i Øresund. Glæden 
steg til Jubel, da vi sejlede ind i Frihavnen for fuld Musik og 
saa de mange kære Mennesker, der var kommet for at tage 
imod os. Snart fik vi Øje paa vore Søstre, Mor Magda, Fru 
Eliason, Fru Ulla Pedersen, Fru Skoleinspektør Hansen, Frk. 
Brønshøj, Kusiner og Nevøer samt trofaste gamle Elever. Selv 
bragte vi et amerikansk Plejebarn med os hjem til Skolen, 
Henrietta Vind fra Crookston, Minnesota, Olga Reppiens Fæt
terdatter. Gensynsglæden var stor, og efter smertefrit at have 
passeret Tolden fejrede vi Hjemkomsten — og Snakken gik.

Vi tilbragte et Par Dage i København med Familiebesøg 
ni. m., og der var nok af spændende Begivenheder at berette 
om. Det var herligt at komme hjem til Graasten, hvor vi blev 
meget festligt modtaget og fandt alt i den skønneste Orden. 
Hvor var vi vore fortræffelige Hjælpere taknemmelig for det 
store Arbejde og Ansvar, de saa kærligt og dygtigt havde røg- 
tet paa bedste Maade, mens vi var borte.
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Desværre var Alma Jakobsen paa Sygehuset, men hun er 
nu ved at komme godt til Kræfter igen, og til December glæ
der vi os til at faa hende rask tilbage til Skolearbejdet igen. 
Ebba Brunn fik sin Birger vel hjem fra Studieaaret i Amerika, 
og han holdt et interessant Foredrag for vore Elever om sin 
Studietid derovre. Frøken Bruun følte nu ogsaa Trang til vi
dere Uddannelse og rejste 1. December til Aarhus Universitet, 
hvor et nyt Kursus i Økonomi paa Husholdningsfakultetet 
begyndte. Vi ønsker Lykke til og siger Tak for al den Kærlig
hed og Dygtighed, hun har lagt i Arbejdet her.

Den 15. Oktober rejste Ellen Terkelsen for at begynde som 
Lærerinde paa Vejle Husholdningsskole. Men vi er taknem
melige for Frøken Terkelsens gode Arbejde som Vikar ved 
Vaskeriet, saa Fru Jakobsen kunde overtage Syningen og an
det af vort Arbejde.

Sidste Lørdag i Oktober havde vi sat Sommereleverne 
Stævne til en week-end i Amerikas Tegn, saa de kunde faa 
det første Referat. Desværre kunde ikke alle være med paa 
Grund af for lange Veje. Henriette Olsen var rejst til Grøn
land, Birgit Hammers hjem til Sverige, Helga Bartholdy til 
England og Sydslesvigerne til deres Hjem. Men dejligt at se 
den lille Flok, der kunne komme, og vi fik opfrisket Somme
rens glade Minder og Amerikanyt.

Til November kom Margrethe Rasmussen, Guldborg, hertil 
som Lærerinde; hun er uddannet paa Ankerhus og er alle
rede faldet godt ind i Skolelivet. Vinterens Arbejde er nu i 
fuld Gang, og glade nye Elever har taget Huset i Besiddelse 
for at dygtiggøre sig til Fremtidens Gerning.

Her er ved at være Adventsstemning i Luften, og vi glæder 
os til atter at opleve den hyggelige Tid, som mange tidligere 
G. H.-Elever sikkert endnu mindes.

Ja, saadan er Aaret fløjet afsted med mange og skiftende 
Oplevelser og Arbejde. Hver Dag har haft sin Betydning, præ
get af de Begivenheder og Mennesker, vi har mødt paa vor 
Vej. Vi mindes Bogen »Ships that passed in the nigth«, naar 
vi lader Tankerne gaa til de mange nye og betydningsfulde 
Venskaber, vi har knyttet paa den anden Side Atlanten. Mere 
end nogensinde er vore Sind fyldte med Tak, at vi fik Lov 
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til at opleve den vidunderlige og eventyrlige Rejse, der knyt
tede dyrebare Familiebaand fastere og gav os Inspiration og 
et Væld af rige Minder til at leve videre paa, og som forhaa- 
bentlig ogsaa maa være til Velsignelse for Skolen og Arbejdet 
her. Men Takken gælder i høj Grad ogsaa alle dem, der gjorde 
det muligt for os at rejse, vore prægtige Medarbejdere, der bar 
Dagens Arbejde og Ansvar, vore forstaaende Sommerelever, 
vore Familier og Venner, der hver paa sin Maade har staaet 
Vagt om Skolen med gode Tanker og Hjælp og glædet sig med 
os. Hjertelig Tak. Og saa vil vi gerne ønske alle Aarsskiftets 
Læsere en god og velsignet Jul og et lykkeligt Nytaar, hvor 
mørke Skyer maa spredes, og med Fred paa Jorden.

Ebba Dreives og Olga Reppien.
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Graasten Husholdningsskoles Velkomst til Forstanderinderne 
25.—10.—1949.

Vide I for sennem rise os' straalende fremmede Lande. O o o
Fjernt fra vort lille Graasten og fra Skolen,

I elsker herhjemme. 
Haabet var lysende grønt: I drog ud for at samle jer Skatte, 
Dynger af Viden og praktiske Vink til jert Arbejdes Fremme. 
Stille I knuste en Taare ved Afskeden fra Eders kære.
Timen, den bitre, blev mildnet ved glad og 

forventningsfuld Spænding.
Hundrede Dage hver Morgen en gylden Orange i Turbanen.

Landet — det frie og rige og store har gæstmildt jer favnet, o o o o u
Vist jer sin Skønhed og Rigdom fra Atlant til Stillehavskysten. 
Bjerge og Floder og Parker med undrende Sind har I skuet.
Venner og Frænder har skænket jer Biltures festlige Charme. 
Venskabets Baand blev bestyrket, og Fester blev holdt

til jer Ære.
Sent vil I glemme, hvad godt og hvad skønt

I har mødt paa jer Rejse.
Fjærnt i den blaa Horisont stod dög Danmark

og vinked og kaldte. 
Udad, ja ud for at samle sig Indtryk og Kundskab og Viden. 
Hjemad, ja hjem for at udnytte alt, hvad man samled og lærte. 
Lykkelig Rejse er endt, og beriget I kommer tilbage.
Velkommen hjem til vort lille Graasten og til

Skolen herhjemme.

De, der blev herhjemme 
— denne Gang.
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Bernadette Soubirous.
Jeg føler, at jeg må begynde med en undskyldning for, at 

jeg igen i år skriver om en kilde i årsskriftet; men det gør 
måske ikke så meget, thi hvor er den sne, der faldt i fjor!

Sagen er den, at jeg for nylig ret uvillig kom til at se en 
film. Jeg er ikke nogen ivrig Biografgæst, så det er næsten 
altid nærmest ved et uheld, at jeg overværer en biograffore
stilling, selv om jeg villig indrømmer, at der af og til vises 
meget værdifulde film.

Altså jeg så filmen om den i historien så berømte unge 
franske pige Bernadette Soubirons. Hendes berømmelse er 
næsten på højde med Jeanne d’Arc. Bernadette blev født i 
den lille by Lourdes i det sydlige Frankrig, tæt ved Pyre
næerne, i en meget smukt højtliggende bjergegn.

Byen har i dag ca. 10.000 indbyggere, der væsentlig ernærer 
sig ved arbejde i de ved byen beliggende talrige marmor- og 
skiferbrud.

Men det alene kan ikke gøre denne lille by verdenskendt, 
thi det er den. Dens berømmelse skyldes Bernadette Soubi
rons, som blev født der i året 1858.

Hendes far var en fattig arbejdsmand, så familien levede 
i meget ringe kår. Den lille Bernadette var svagelig, led alle
rede som barn af Astma. Hun var ikke det, man i almindelig
hed forstår ved et begavet barn. Hun havde svært ved at følge 
med i sin klasse i klosterskolen. Hun var meget from og blid, 
hun havde en egen naturlig måde altid at sige sandheden på, 
at sige andet end sandheden var for hende ganske umuligt.

Da hun var 14 år, oplevede hun sit første under.
En dag skulle hun sammen med sin søster ud at sanke
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brænde. På vejen skulle de over et vandløb. Søsteren trak 
strømperne af og vadede over, men da vandet var meget koldt, 
bad hun Bernadette blive tilbage, da hun ikke kunne tåle at 
blive forkølet.

Efter at søsteren var gået, fulgte Bernadette efter, og det 
før så kolde vand følte hun som dejligt varmt. Hun kom ind 
mellem klipperne, og pludselig så hun en herlig, lys skikkelse 
i strålende klarhed og skønhed.

Bernadette sank på knæ, og den hellige Guds Moder talte 
til hende og pålagde hende at komme derud en gang om dagen 
i 15 dage.

Da hun fortalte om oplevelsen, ville ingen tro hende, og da 
andre fulgte med hende derud for at opleve synet, så de intet 
—■ kun Bernadette så det. Skønt alle søgte at forhindre hende 
i at gå ud til det aftalte sted hver dag — lige fra forældre, 
klosterskole, præsten, borgmesteren og politiet, havde hun et 
møde 15 gange med Guds Moder, der den sidste dag bød hende 
at vaske sig i kilden, hvor hun var. Hun kunne ingen kilde 
se, og hun mente da, at den måtte være skjult, og med sine 
hænder gravede hun i jorden, og se, en kilde rislede frem. 
Snart viste det sig, at vandet i kilden havde helbredende kraft. 
Blinde fik deres syn igen — syge blev raske og sunde.

Underet blev anerkendt af biskoppen 1862 og af paven 1891.
Bernadette blev optaget i et kloster og udførte her de aller- 

laveste arbejder under den største lydighed og ydmyghed i 
næsten overjordisk renhed.

Under det strenge klosterliv fik hun tuberkulose i leddene, 
men bar alle de sværeste lidelser med smil og den største 
tålmodighed.

Da hun lå på dødslejet, var det hendes brændende bøn, om 
hun igen måtte se og mødes med den hellige Guds Moder, og 
da den samme lyse, strålende skikkelse fra bjergene viste sig 
for hende, bøjede hun hovedet og sov ind med et genkendende 
smil. Hun blev 21 år gammel.

Ved kilden er i dag vokset en by op med flere kirker og 
kapeller, klostre og hoteller.

Kilden besøges hvert år af ca. % million pilgrimme, og det 
helbredende vand sendes i flasker til alle verdensdele. Berna-
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dette blev kaldt frem til den levendegørende kilde, men hun 
måtte selv få den frem — tage imod den, for at dens kraft 
kunne blive til liv og frelse.

Kilden rinder endnu, både der i bogstavelig forstand, og 
overalt, hvor en kristen menighed samles.

Den, der tror, trænger ikke til forklaring, og for den, der 
ikke tror, nytter forklaringer ikke.

Glædelig jul.
Magda og H. C. Hansen.

Vinteren 1948-49 — Sommeren 1949
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Fra Slotskirken.
»Slotskirken« er selvfølgelig Graasten Slotskirke — som 

»Husholdningsskolen« jo for alle G. H. Piger er Graasten Hus
holdningsskole. — De har alle været der nogle Gange — ad
skillige endda mange Gange om Søndagen i det halve Aar, der 
nu for Dem kun er Minder om en festlig Tid i Deres Liv.

De husker dette høj rejste lyse Rum med dets Skov af skønne 
Søjler — med dets overdaadigt pragtfulde Træskærer- og For
gylderarbejde og de mange mer eller mindre vellykkede Bille
der ligefra Verdens Skabelse til Dommedagen over vore Hove
der i den lyseblaa Himmel — en hel Billedbibel med Stof til 
Eftertanke for de tænksomme og maaske til Forargelse for 
den, der ikke har Forstand nok til at se ind bag Ubehjælp
somhederne og de tidsbestemte »barokke« Udtryksmaader.

De fleste af Dem har vel hørt mig fortælle om dette, men 
det, jeg nu vil fortælle, er der vist ingen, der har hørt og 
knapt nok set.

Har De set dette? og kan De forklare, hvad dette er? Før
ste Billede. Det sidder ret skjult i Loftet lige ved Siden af 
Prædikestolen, og om, hvad det egentlig er, har jeg i snart 
10 Aar spurgt mig selv og andre uden at blive klogere.

D. v. s. jeg kunde jo nok se — ligesom De nu ser — hvad 
der er at se, og føje lidt Forklaring til.

Hvad ser De saa? Nederst en svag Runding — maaske Jord
overfladen? Paa den 2 Mennesker med løftede Arme — Adam 
og Eva? — og saa paa de mørke truende Tordenskyer en Flok 
lyserøde Englebassebørn, der leger og kigger opad; der er nok 
flere af dem skjult bag Rammen, som aabenbart skærer Bil
ledet i Stykker.
2 17
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Men saa kommer det underlige: — mon det doe' ikke rum- 
mer Meningen med det hele? — 3 Kredse af nogle smaa be
vingede Væsener — Ansigterne sidder ligesom helt nede i 
Fjerene — de yderste er helt tydelige, nogle har ligefrem grin
agtige gammelkloge Ansigter — maaske er det Sjæle?

Men inderst inde er der et stærkt Lys som en Sol, der lader 
sine Straaler — De kan endogsaa se dem paa Gengivelsen — 
trænge ud over alt dette og imellem alle disse Ansigter.

Saa meget kan vi alle se, men hvad er det? og hvorfor sidder 
det som det eneste Billede i sin Art i hele Kirken. Ja, det har 
jeg altsaa spekuleret paa længe, og saa faar jeg en Dag helt 
tilfældigt Forklaringen til Givende.

Jeg sidder en Dag og læser i en Bog af den meget omtalte 
moderne engelske Forfatter, Aldous Huxley. Han har forladt 
sine Skildringer af det moderne Menneske i al dets Nøgenhed 
og Raadvildhed og Angst og fundet en mærkelig uhyggelig 
Skikkelse fra Fortiden, som han skildrer. Det er »den graa 
Eminence«, den hemmelige Leder af Frankrigs Udenrigspolitik 
under Solkongen, Ludvig d. 13de (1610—43), den altid bar
fodede Capucinermunk, Fader Josef, Chefen for den franske 
Spionage i alle Europas Byer.

Sjældent har nogen været frygtet og hadet som han: Klog, 
beregnende, forhandlingsdygtig — usandsynlig upaalidelig og 
løgnagtig, fuldkommen ligegyldig overfor alle de Lidelser, han 
slap løs over Frankrig og hele Europa.

Og saa samtidig! Munken af den strengeste Orden, person
lig hæderlig, uimodtagelig for utallige Bestikkelsesforsøg, fat
tig, nøjsom, ren i Forholdet til Kvinder og midt i al Travl
heden daglig tilbringende sine 2 Timer i stille Betragtning 
foran den korsfæstedes Billede, en vældig Prædikant og fin 
Sjælesørger for utallige Mennesker — en af de store Mysti
kere med en brændende Længsel efter at opleve det store 
Møde med det guddommelige.

Hvordan de to Sider lader sig forene i samme Menneske, 
bliver vel altid en Gaade, som jeg ikke skal prøve at løse 
her. Jeg læser blot om, at en af de Bøger, der satte sit Præg 
paa hele Fader Josefs Liv, og som for ham angav Vejen til 
at møde Gud, er et lille Skrift af en Englænder, der kort før 
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1600 maatte flygte for Livet fra det protestantiske England, 
fordi han var Katholik.

Her skildres den Vej, soin i Religionshistorien kaldes »via 
mystica«, og som i Hovedtrækkene er ens over hele Jorden, 
og som kan føre visse Mennesker, der er særlig anlagte for 
det, til de mærkeligste Oplevelser af Salighed og Glæde, hvori 
de mener at møde Gud.

Trin paa Vejen er: at vende sig fra alle timelige Ting og 
Gøremaal — at afdø fra Verden — at dræbe alle selviske 
Ønsker og Begæringer — at koncentrere sig i den dybeste Stil
hed om Betragtningen af Gud, paa kristen Grund ofte af den 
lidende paa Korset — ved dette og meget andet forberedes 
Sjælen til den Hensynken i Guddommen — Bliven Eet med det 
guddommelige — der føles som det saligste af alt.

Det var dette, den uhyggelige og umoralske graa Eminence, 
Fader Josef, drev paa og oplevede, naar han knælede for den 
korsfæstedes Billede.

Og nu kommer jeg til det i vor Sammenhæng interessante:
Det Skrift, der var Fader Josefs Vejleder ad »via mystica«, 

og som han stadig brugte i sin Vejledning af andre, blev i 
Aarene 1605—10 trykt i forskellige Udgaver i Frankrig og 
Italien med Titlen: Regula perfectionis el. Fuldkommenhedens 
Regel, og paa første Side som Titelkobber finder jeg dette. 
Fig. 2.

Se rigtig paa det: Inderst et straalende Lys med Gudsnavnet 
paa Hebraisk: Jahve. — Udenom 3 Kredse af Ansigter, de in
derste helt gennemtrængt af Lyset, de yderste med helt tyde
lige Træk — og alleryderst en Række Redskaber: Økse, Sav, 
Kniv, Sværd.

Og hør saa den gamle Forfatters egen Forklaring:
»Figuren som en Sol fremstiller Guds Vilje. De Ansigter, 

der her er anbragt i Solen fremstiller Sjæle, der lever i den 
guddommelige Vilje. Ansigterne er ordnet i 3 Ringe, der viser 
de 3 Grader af denne Guddomsvilje.

Den første betyder Sjælene hos dem, der lever et Handlin
gens Liv; den anden dem, der lever i Betragtning; den tredie 
dem, dei’ lever et Liv i det allerhøjeste.
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Uden for den første Cirkel er der mange Redskaber; de 
viser det praktiske Liv.

Lyset skinner ikke ret meget paa Ansigterne i den yderste 
Cirkel, meget mere paa anden Række, men de inderste An
sigter straaler af Genskinnet. De første staar skarpest, de næ
ste mindre skarpt, de sidste er næsten utydelige. Det betyder, 
at Sjælene i første Række er meget i sig selv, de i anden 
Række er mindre i sig selv og mere i Gud, mens de i tredie 
Række næsten intet er i sig selv og alt i Gud og helt opslugt 
af hans inderste Vilje. Alle disse Ansigter har Øjnene fæstet 
paa Guds Vilje.«

Saa vovei- jeg tilsidst at drage Slutning: Disse to Billeder 
— vort i Slotskirken fra ca. 1680 og dette fra »regula perfec- 
tionis« fra ca. 1605 — er trods visse Forskelle i Tegning og 
Malemaade og visse Enkeltheder Udtryk for den samme Tanke 
og har deres Oprindelse i de samme aandelige Kredse.

Jeg slaar fast: Graasten Billedet er et »mystisk« Billede; 
det forkynder den »mystiske« Vej og dens forskellige Stadier 
frem til Sjælens fuldkomne Opgaaen i Gud — i det himmel
ske Lys.

Om hvordan saa et saa alment religiøst eller i det højeste 
af katholsk Mystik præget Billede har fundet Plads i en 
luthersk Kirke, kan man jo gøre sig sine Tanker.

Har Slottets Bygherre, Grev Frederik Ahlefeld (1662—1708) 
til Søgaard og Graasten, paa sin Færden som General og Am
bassadør i Flandern og Frankrig haft Berøring med de my- 
stisk-katholske Kredse i disse Egne, saa han kunde ønske at 
have en Fremstilling af »via mystica« i sit Privatkapel paa 
Graasten? I saa Fald har han da skjult det godt, hvad der 
maaske var klogt nok i Ortodoxiens Tidsalder.

Eller har en af de flamske Haandværkere, der sikkert i Sy
den har udført Udsmykningen paa Bestilling af Greven, smug
let dette lille Stykke katholske Propaganda ind paa et skjult 
Sted? — Eller skulde der have siddet en mystisk-spekulativ 
lille Malermester i et af de smaa Huse, mens Slottet rejste 
sig paa den anden Side Søen? Hvem ved------------?
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Kan vi saa faa noget ud af dette fremmedartede Billede?
Ja, maaske, men ikke fordi vi mener, at vi, som Mystiken 

tror, ved alle disse sjælelige Anstrengelser efterhaanden skulde 
naa frem til Mødet med Gud og den fulde Opgaaen i hans Lys.

Nej! Luthersk Forkyndelse — ogsaa som den i Dag lyder 
fra Prædikestolen i Slotskirken — har altid som noget af det 
vigtigste vidst, at ved vor Herre Jesus Kristus har vi Menne
sker en fri og aaben Adgang — »som kære Børn til deres 
kære Fader!« — til Gud — en Adgang, som uden nogen Art 
af Anstrengelse fra vor Side eller Værdighed eller sjælelige 
Anlæg hos os er aaben.

Men vel kan vi, naar vi ser paa vort Billede, med Grundtvig 
— og med megen Glæde! — synge, hvad sønderjyske Piger 
ofte sang ved deres Bryllup (Sdrj. Salmebog 505):

Til vor Herre vi beder frit:
Lad os lysne i Lyset dit!
Lovet du har din Kærlighed
Møde os skal ved hvert et Fjed.

O Gud ske Lov.
C. Hvidt.



Rejsen til Amerika.
»Det lyder som et Eventyr------- og det blev et Eventyr.«

Den 25. Juli startede vi. Bilen holdt for Døren og kørte os 
og vor beskedne Bagage (hver 2 Haandkuff erter) til Nord
ekspressen i Padborg. Vi vinkede Farvel til Familien, der 
havde fulgt os paa Vej, og knuste vist ogsaa en Taare.

Endelig havde vi løsrevet os fra alt det kære, der bandt os 
derhjemme, og var nu paa Vej mod Syd ud i den store Verden. 
Drømmen var ved at blive til Virkelighed. Det var rart at 
puste lidt ud i vores lækre Sovevognskupé efter al den Travl
hed med at komme af sted. Aftensolen skinnede forjættende 
over Sydslesvig, vi gled forbi Slesvig og fangede et Glimt af 
den skønne Domkirke. Rensborgbroen tog sig imponerende 
ud, da Nordekspressen sneg sig over dens mange Krumninger 
som en Slange. Kl. 21 (Sommertid) naaede vi Hamborg, og 
det var trist at se al den Haabløshed og Nød, der skjuler sig 
under Ruiner og Murbrokker. Kl. 5 næsten Morgen vaagnede 
vi, da Toget kørte over Rhinbroen ind i Køln, vi var i Hjertet 
af Tyskland. Kølnerdomen strakte sine skønne Taarne høj
tideligt i Vejret midt i den sønderknuste By. Ruinerne for
talte om svunden Storhed, »Hotel am Rhein« osv. Folk var 
allerede paa Vej til Arbejde, men de saa dystre og medtagne 
ud. Hvor maa det virke deprimerende at leve midt i al den 
Ødelæggelse. Snart fortsatte Toget til den lille belgiske Græn
seby Halberstadt. Vi var nu i Belgien og kørte gennem Liege, 
og Tankerne gik uvilkaarligt tilbage til 1914, da alle beun
drede det heltemodige belgiske Folk — og til Kong Leopold 
og Dronning Astrids lykkelige Dage. Ved Morgenkaffen i Spi
sevognen nød vi det smukke Landskab med Ardennerbj erge- 
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nes skovbeklædte Skraaninger. Kl. 10,30 var vi i Brüssel, hvor 
vi havde et Døgns Ophold.

Belgiens Hovedstad er en smuk By, præget af gammel fin 
Kultur. Vi glædede os over de smukke Bygninger og et Besøg 
paa Kunstmuseet med Rubens og van Goghs berømte Malerier.

Næste Morgen fortsatte vi med Nordeskspressen over Gent 
og Brügge til Ostende. Her udfoldede der sig et rigt Badeliv 
i Højsommerens Solskin, men vor Vej gik til Færgen for at 
krydse Kanalen til Dover i England. Det var en interessant 
Tur gennem Sydengland til London, hvor vi atter gjorde et 
Døgns Ophold og opfriskede gamle Minder, fra vi for 20 Aar 
siden rejste rundt herovre. Det var dejligt atter at være i 
Kæmpebyen London.

Næste Morge var vi ved at faa Hjertebanken, da gik Turen 
med Ekstratog for alle »Queen Elisabeth«s Passagerer til 
Southampton for at indskibes.

Det var en stor Oplevelse at gaa om bord i denne flydende 
By med ca. 3000 Mennesker, og det stimulerede vort engelske 
Sprog at dumpe ned mellem næsten udelukkende Englændere 
og Amerikanere. Samme Aften lagde vi til i Cherbourg i Fran
krig for at tage Passagerer om Bord, og Turen gik ud paa 
Atlanten paa Vej til New York. Vi rejste paa Turistklasse og 
havde en dejlig 2 Mands Kahyt.

Den 3die August efter kun 5 Døgns Sejlads havde vi Ame
rika i Sigte — og hvor var det spændende! Indsejlingen er 
meget lang og imponerende med Long Island og New Jersey 
kilende sig frem. Snart oprandt det store Øjeblik, da Friheds
gudinden i sin imponerende Skikkelse og Storhed bød os vel
kommen, mens de hjemvendte Amerikanere jublede ved Gen
synet, nu var de hjemme igen.

Vi følte os velkomne og ønskede, at hun altid maatte være 
i Stand til at holde Frihedens og Fredens Fakkel højt i Ære 
til Gavn for hele Verden.

Snart sejlede vi ind i New Yorks Havn, hvor en Kæmpeskov 
af Skyskrabere fangede Øjet. Det var trygt at vide, at der
nede i Menneskevrimlen stod Olga Reppiens Fætter, Charles 
Reppien, parat til at tage imod os. Endelig slap vi vel gennem 
Pas- og Toldkontrol og fandt Fætteren, der taalmodigt havde 
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ventet paa os i timevis. Alt havde han ordnet paa bedste 
Maade for os, og han var en enestaaende Vært. Vi boede paa 
Hotel Statler — et imponerende stort og spændende Hotel.

Snart var vi parat til at gaa ud og opdage Storstaden New 
York. Kl. var ca. 20, og alt straalede og flimrede og snurrede 
med Lysreklamer i alle Farver som et Festfyrværkeri. Luften 
var meget varm, og et Mylder af Mennesker var der i Gaderne. 
Mange af Forretningerne var aabne og et enestaaende Gade
liv udfoldede sig, Mennesker af alle Nationer, Farver og 
Tungemaal. Vi fortsatte Spadsereturen gennem Gaderne og 
nød Neonlysene, de oplyste Skyskrabere, det pulserende Liv, 
ja det var et ubeskriveligt Syn. Og Rochef eller Centrets im
ponerende store Plads, der var omgivet af Flagstænger, hvor 
alle de forenede Nationers Flag blev hejst hver Dag, var smukt 
omkranset af Blomster, Springvand og Lyseffekter. New York 
havde i Sandhed oversteget vore dristigste Forventninger. Næ
ste Morgen vaagnede vi op til en spændende Dag, vi var virke
lig i det store Amerika. Paa Vejen ned til Morgenkaffen mødte 
vi Negerrengøringskoner i fuld Sving med Rengøringsvogne 
fyldt med Redskaber.

Fætteren hentede os til nye Oplevelser. Vi besøgte Verdens 
største Varehus »Macy« fra Kælder til Kvist op og ned ad 
rullende Trapper og Elevatorer. Særlig de praktiske Køkken
redskaber interesserede os, og de blev fikst og behændigt de
monstreret af Mænd. 5th Avenue med Verdens mest omtalte 
Forretninger var det en Oplevelse at se, og det glædede os, at 
den danske Georg Jensens Forretning med dansk Sølv og kgl. 
Porcelæn fuldt ud stod paa Højde med alt, hvad vi ellers saa. I 
»Music Hall« havde vi en stor og skøn Oplevelse i ca. 3 Ti
mer med straalende Biograf, Ballet, Musik, Farver og Lys
virkninger af skønneste Art. Men vi maatte ikke fortabe os i 
Storbyens kogiende Liv. Næste Morgen maatte vi tage Afsked 
baade med Fætter Charles og New York for at begive os paa 
den lange Rejse mod Vest. Vi startede med en af de store 
hurtiggaaende Greyhound Busser, der løber paa kryds og 
tværs gennem hele Amerika. De var meget bekvemme at køre 
med om Dagen, man ser og oplever en Masse, og saa er de 
billige, man kunde køre fra Øst til Vest gennem hele Amerika 
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for 245 danske Kroner. Turen gik først mod Nordvest for at 
naa Buffalo og det store Niagara Vandfald. Det var en smuk 
Tur over Floder og Broer gennem Pensylvaniens Bjerge. Hver 
3die Time var der Stop og Chance til en Forfriskning eller et 
Maaltid i Greyhounds egne billige Restauranter med Selvbetje
ning. Ved Aftentide naaede vi frem til Niagara, en ret beskeden 
By, der ligger mellem Ontario og Eriesøerne, helt opfyldt af 
Turisternes Skare. Vi spadserede en Aftentur ud til Vandfal
det, der var imponerende i al sin Vælde, alt var straalende 
belyst med kulørte Projektører, saa skønt og festligt.

Næste Morgen stod vi atter undrende ved dette Naturens 
Storværk, tog med Elevator dybt ned ved Foden af Vand
faldet i en særlig Dragt (se Billedet) og blev pjaskvaade, 
men det var en spændende Oplevelse. Hen paa Eftermiddagen 
sad vi atter i Bussen for at køre mod Vest gennem Staterne 
Pensylvania, Ohio, og Indiana til Chicago. Vi fik et tydeligt 
Indtryk af de vældige Afstande, der er i Amerika, som vi ikke 
er vant til at regne med. Interessant tog Landskabet sig ud 
i Maaneskinnet, vi kørte gennem mange store Byer: Erie, Cle
veland og m. fl. Alle oplyste og straalende Natten igennem 
med deres urolige flimrende Lysreklamer og uendelige Masser 
af Biler som lysende Strømme imod os. Det var en anstren
gende Tur i den stærke Varme, saa vi var godt trætte, da vi 
om Morgenen naaede Chicago. Vi gjorde kun faa Timers Op
hold der og nød at komme i et af de velafkølede, amerikanske 
»streamline« Tog, der kørte os langs Michigansøen ind i Illinois 
og Wisconsin til Minnesota. Den sidste Del af Vejen kørte vi 
adskillige Timer langs Mississipi-Flodens Bred, en henrivende 
Tur. Endelig naaede vi Minneapolis hen mod Aften og her 
skete det første spændende Møde med Familien. Olga Reppiens 
Bror, Charles Reppien, havde ikke været hjemme siden 1920, 
og han var kørt den lange Vej fra Crookston, ca. 500 km, for 
at hente os. Det var et lykkeligt og glædeligt Gensyn efter de 
mange Aar, og dejligt at lære hans Kone og tre søde Døtre, 
som vi aldrig havde set, at kende. Hjemturen til Crookston tog 
det meste af næste Dag, men der var nok at snakke om og se 
paa. Minnesota er ca. 5 Gange saa stort som Danmark og ud
præget Agerbrugsland med vidtstrakte Majs- og Hvedemarker.
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I den nordlige Del af Landet findes ca. 10,000 Søer, der liver 
op i Landskabet. Der er udpræget Fastlandsklima, saa der var 
meget varmt, mens vi var der. Efter den lange Rejsetid nød 
vi rigtig at være i Familiens Skød i det yndige Hjem i Bridge 
Street. I 14 Dage fik vi Lejlighed til at leve i et rigtig ame
rikansk Hjem, præget af den dygtige Husmoder og det Lands 
Traditioner, som Slægten er rundet af — Danmark. Her fik 
vi Lejlighed til ogsaa at besøge mange amerikanske Hjem.

Det var en Glæde og Fest hver Dag at være sammen med 
den kære Familie, føle Hjemmets Aand, lære dens Omgangs
kreds og Egnen at kende. Een Dag tog vi til North Dakota til 
Grand Forks paa Indkøb, en anden Dag tog Fætter Hans Vind 
os i sin Bil ud at se paa Farme og Marker; pludselig var vi 
kørt saa langt, saa vi var i en anden Stat — de dejlige Biler 
sluger miles, uden man mærker Farten.

Da vi nu var kommen til Minnesota, kunde vi næsten ikke 
vente med ogsaa at træffe Olga Reppiens Søster, Dagmar 
Thomsen og hendes Familie, derfor blev det aftalt, at vi 
skulde mødes midtvejs i Sauk Center til en Picnic. Vi kørte 
da fra hver Side ca. 300 miles, og samledes et smukt Sted 
til et festligt Familiegilde — 22 blev vi ialt, da Elsa Thomsen 
var hjemme fra Texas med sin Mand og Søn og Fætter Hans 
Vind med sin Kone og Børn, og der blev snakket og fortalt, 
saa det var en Lyst. Og efter nogle Timers Samvær kørte vi 
saa den lange Vej tilbage efter en herlig Dag. En anden Gang 
kørte Myrtle og Charles Reppien os til Canada — det var 
spændende at komme over Grænsen ind i Manitoba og køre 
gennem de enorme store Hvedemarker til Winnipeg, hvor vi 
havde et interessant Ophold. Vi saa Capitol baade ind- og ud
vendig, zoologisk og botanisk Have, gik paa Indkøb og meget 
andet før vi drog tilbage. Det var vidunderlige Dage, vi nød 
hver Dag i Familiens Skød og at være blandt deres mange 
gode Venner i forskellige skønne Hjem, der var amerikansk- 
skandinavisk prægede, og hvor mange smaa Fester blev ar
rangerede. Vi besøgte Højskolen, Landbrugsskolen o. m. a. og 
de 14 Dage gik alt for hurtigt i disse dejlige Omgivelser. Det 
havde været en stor Glæde at lære de tre dygtige og naturlige 
Niecer at kende, Joyce, der er Gymnastiklærerinde, Ardis 
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studerer Diætik m. m., som giver Adgang til gode Stillinger 
ved Hospitaler o. lign, og Olga, der læser til Husholdningslæ
rerinde (4 Aar) alle fra St. Olafs Collegium i Northfield. Men 
vi skulde heldigvis ikke tage Afsked, da Familien tog os i 
deres lækre Bil og kørte os til Jackson, hvor Olga Reppiens 
Søster bor. Der var atter stor Gensynsglæde, da Dagmar 
Thomsen ikke har været hjemme, siden hun drog herover i 
1914, men hendes Mand, Louis Thomsen, havde været i Dan
mark 2 Gange. De havde desværre haft den store Sorg at miste 
deres eneste, prægtige unge Søn, Thomas, i Italien i 1945, kort 
før Krigens Slutning, saa det havde været et haardt Slag for 
Familien. Ogsaa her mødte vi megen Kærlighed og Gæstfri
hed baade i Hjemmet og hos deres Venner; og det at leve 
med i ens Søskendes Atmosfære, som man slet ikke har kendt, 
var en vidunderlig Oplevelse. Her havde vi rig Lejlighed til 
at høre om det danske Pionerarbejde og var bl. a. til en 91- 
aarigs Fødselsdag, den djærve Mrs. Tønder, der havde været 
med i Opbygningsarbejdet og endnu sad som aktiv Ejer af 
flere Farme. Danskheden havde dybe Rødder paa Egnen her, 
og vi var saa heldige at træffe mange storartede Mennesker, 
der fortalte om Tidens Udvikling. En af de mange Bilture 
gik bl. a. til Ringsted i Iowa, den danske Koloni med Kirke 
og Forsamlingshus, og paa den skønne Farm hos August Sø
rensen, hvor bl. a. flere Sønderjyder var til Stede, havde vi 
en hyggelig Sammenkomst, hvor gamle Danmark rigtig blev 
drøftet. Senere saa vi de store Majsmarker, det veldrevne 
Landbrug, Hønseriet og Maskinhuset, samt Mønster-Værk
stedet, hvorfra saa at sige Gaardens Drift sker. Hver Dag 
kørte de os til interessante Steder til West Bend for at se 
»Grotten«, hvor Bibelhistorien er fremstillet af ejendomme
lige Stene og Træ fra hele Verden; til Ohobodi Søen med det 
bundløse Dyb og ud over Landet, hvor Traktorerne hvæsede, 
medens Kornet hobede sig i høje Dynger eller anbragtes i de 
blanke Aluminiums Siloer, som Staten havde overalt. Man saa 
Hø og Halm blive presset i faste Blokke parat til Transport 
liggende som smaa Klatter paa de store Marker. EL Par andre 
Oplevelser, som at se det fine gamle sønderjydske Bornhol
mer Uhr i Backmanns gæstfrie Hjem, og de berømte Kors
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stingsbroderier i Gubi Lunddahls Hjem, hvor det sjællandske 
Landskab med Undløse Kirke og »Nu ringer alle Klokker mod 
Sky« smukt syet, fik det til at »kippe« lidt i os, for man 
vidste, der var gaaet mange Tanker til Danmark. Vi tænkte 
paa Fru Lauridsen og Ankerhus.

Tiden løb altfor hurtigt, men ogsaa her blev vi fri for at 
sige Farvel, da Familien kørte os til Des Moines i Iowa, hvor 
vi »slog Lejr« paa den danske Lærer- og Præsteskole »Grand 
View College«, hvor baade Dagmar og Henriette Reppien har 
været Elever. I denne Koloni — midt i Storbyen — besøgte vi 
det danske Alderdomshjem, Kirke og Ungdomshjem. Om Af
tenen var vi gæster i den hyggelige Præstegaard hos Pastor 
Alfred Jensen (Formanden for den lutherske Kirke i Ame
rika). Vi nød Kaminildens Hygge og den alsiskf ødte Præste
kones festlige Kaffebord. Næste Dag var vi til Dyrskue — det 
store State Fair, som er et mægtigt Opbud i hver Stat. Ikke 
alene alle Slags tamme Dyr, men ogsaa Staten Iowas vilde 
Dyr, Fugle, Fisk, ja, endog Slanger var udstillet. Mægtige Hal
ler med de udstillede Ting ligefra flotte Heste, Rideheste, Mul
æsler, høj benede, brune Grise, der næsten lignede Kalve — 
eller med brede Bælter som Bæltedyr, og mange Slags Køer 
og Faar, ja, om det saa var »vingeløse Høns«, det sidste Nye, 
som man mener har Fremtiden for sig. Maskiner og Redskaber 
af alle tænkelige Slags var udstillet og demonstreret — lige 
fra Husholdningsmaskiner til Flyvemaskiner, der skal saa og 
gøde de mægtige Agre. Der var Kunstudstilling og en stor
artet Demonstration af »4. H. Ungdomsarbejdet« for unge Pi
ger og unge Mænd; der var Resultater fra Arbejdet blandt Døve, 
Tunghøre og Syge og Indsamlinger til fortsat Arbejde. Alle 
mulige Slags Spisesteder, Gøgl, Spil, Opvisninger og Forestil
linger var ivrige efter at trække Folk til Huse, saa der var 
nok at se paa i mange Dage.

I Iowa besøgte vi ogsaa et Par High Schools og saa deres 
Skolekøkkener, men der var jo desværre Ferie; vi var ogsaa 
paa Universitetet i Ames og saa særlig paa Afdelingen for Hus
holdningslærerinde-Uddannelse med de mange Lokaler og 
glimrende Undervisningsmateriel; her var desværre heller in
gen Undevisning. Efter en hurtig og fornøjelig »Picnic« paa 
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Grand View College med Forstander Knudsens maatte vi tage 
Afsked med Familien. Vi drog derfra med megen Tak for al 
Kærlighed og Gæstfrihed i de lykkelige Dage, vi havde haft 
sammen.

Den 1. Sept, begyndte den lange Togrejse mod Vest, 2 Næt
ter og 1 Dag i et Stræk. Efterhaanden som vi naaede frem 
blev Landskabet mere øde, vi kørte igennem magre Græsegne, 
Ørkener og Rocky Mountains Bjerge. Hvor var Markerne visne 
og tørre, de faa Kreaturer, vi saa, stod oftest paa Bunden af 
udtørrede Flodlejer og saa melankolske ud. Der blev længere 
Afstande mellem Gaardene, »Ranchs«, man kunde næsten ikke 
forstaa, at Nybyggerne kunde klare det primitive Liv, men 
Plads var der nok af. De har nok trøstet sig med de mange, 
der har begyndt som dem og endt med store Formuer. Ame
rika er jo de store Muligheders Land.

Midt i Bjergene standsede Toget pludselig, alle kunde stige 
ud at se Verdens højeste Bro hængende højt over Hovederne 
paa os. Den forbandt 2 bratte Klippevægge over en smal 
Kløft. Menneskene deroppe saa ud som Myg.

Om Morgenen den 3. Sept, naaede vi Salt Lake City, hvor 
vi gjorde Ophold en Dag, det var lidt af en Omvej, men nok 
Umagen værd. Paa en 2% Times Rundtur oplevede vi denne 
imponerende By, stor og blomstrende midt i Ørkenen. Man 
kom til at tænke paa Salmen: »Blomstre som én Rosengaard 
skal de øde Vange«. Fra Capitol — Regeringsbygningen — paa 
Toppen af Bjerget, saa man ned over den mægtige Stad, med 
lige dobbeltsporede Gader og skønne Bygninger; først og frem
mest var det Mormontemplernes store Kompleks, der domi
nerede det hele. Vi kørte igennem Villakvarteret, hvor den ene 
store Villa laa ved Siden af den anden med ubeskrivelig 
skønne Blomsterhaver og tykke fløjlsbløde Plæner. Den kun
stige Vanding, der ledes ned fra Bjergene, har fremtryllet al 
denne Vækst og Frugtbarhed. Kl. 12 stod vi i Tabernaklet for 
at høre den berømte Orgelmusik, dér foregaar hver Dag, og 
Masser af Mennesker strømmede til.

Naturligvis skulde vi ogsaa opleve den kendte Saltsø, der 
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indeholder 22 pCt. Salt, og ligger et godt Stykke fra Byen ude 
i Bjergene. Paa Vejen derud kom vi forbi Bingham store 
Kobberminer. Hvor var der smukt derude med store spredte 
Klippeøer i Søen og selvfølgelig et stort Badeetablissement ved 
Bredden. Folk flød rundt i Vandskorpen, men man skulde 
vogte sig for at komme paa Hovedet deri, saa kom man ikke 
op igen. Vi havde desværre kun Tid til at soppe og smage paa 
det salte Vand, men det var svært nok at faa Saltskorperne 
af Benene igen. Mange Mennesker lever her efter Mormoner
nes Religion og holder Stifterne John Smith og Brightham 
Young højt i Ære, men Flerkoneriet er forlængst afskaffet.

Om Aftenen fortsatte Toget til Ogden, vi kørte paa Broen 
tværs over Saltsøen gennem Ørkenen og ind i Nevada. Denne 
Nat havde vi heldigvis Sovevogn for første Gang i U. S., som 
man siger derovre. Vi skulde gerne komme udhvilede til San 
Francisco næste Aften. Tænk, hvilken enestaaende Chance at 
komme over til det vidunderlige Californien. Det var et stort 
Øjeblik, da vi kørte ind i det forjættede Land ved den kendte 
Tohoesø.

Der var vidunderlig smukt med skovbevoksede Bjerge og 
Søer. Landet blev efterhaanden mere og mere frugtbart, snart 
saa man skønne Palmetræer. I San Francisco skulde vi be
søge Ebba Drewes Bror, Olaf Drewes, som rejste til Amerika 
i 1929 og ikke havde været hjemme siden. Intet Under at 
Hjertet pikkede lidt kraftigere, til det glædelige Gensyn var 
overstaaet. Ja, det var jo i Virkeligheden Rejsens egentlige 
Formaal, det mest betagende vi oplevede, disse lykkelige Gen
foreninger med den kære Familie.

Vi kom til at bo paa et dejligt Hotel i San Francisco og 
havde 10 uforglemmelige Dage med Olaf, som den fortræffe
lige Vært. Vi var paa Rundtur i den skønne hvide By, hvis 
Atmosfære og Størrelse mindede om København. Undrende 
stod vi ved det store azurblaa Stillehav og nød Skumsprøjtet 
og Pelikanerne paa Cliff House’s Klipper. Endelig var vi efter 
7200 km Rejse naaet frem til det næste Verdenshav.

Den skønne og interessante Golden Gate Park, Havnen og 
en Sejltur i San Franciscobugten, Turen op ad stejle Bjergveje 
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i den gammeldags Cablecar, som Folk elskede, alt var spæn
dende og vidunderligt. Tænk helt herovre i den vikle Vest traf 
vi sandelig fire tidligere Elever, og Glæden var lige stor paa 
begge Sider. En Aften blev vi bortført af Edel Jones (Toft), 
Kollund, og hendes Mand, der i Bil viste os San Francisco 
ved Nat. Vi kørte over de straalende Broer og gennem den 
skønne By, der laa badet i et Hav af Lys. Aftensmaden ind
tog vi i en »Drive« Kro og sluttede Aftenen i Chinatown. Des- 
værre naaede vi ikke at besøge Edel i hendes Hjem i Oak
land og se hendes lille Dreng.

Vi drak hyggelig Eftermiddagsthe og fik en god Snak med 
Ingeborg Hansen fra Over Jerstal, der har Plads hos Direk
tøren for 0. K. og befinder sig storartet. I en lille By Tracy 
ca. 100 km fra San Francisco besøgte vi Husholdningslærer
inde Ingrid Møller (Sejrø-Olsen) og dumpede ind i et meget 
lykkeligt Hjem. De kørte os en interessant Tur, hvor vi fik 
Lejlighed til at plukke Mandler, Oliven og Valnødder i store 
Plantager. Det var en meget frugtbar Egn med Abrikos- og 
Ferskenlunde. Milevide Arealer laa hen med Tomat-, Lucerne- 
og Bønnemarker. Man regnede med 6 Afgrøder Lucerne. Det 
er almindeligt at høste 8 t Tomater pr. acre, men her naaede 
man op til 25 t pr. acre. Blot trist, at Fragten er saa høj, at 
det daarligt kan betale sig at sælge dem. Ogsaa her var det 
nødvendigt som overalt i Californien at anvende kunstig Van
ding. Desuden fik vi et lille Kig ind i de primitive meksikan
ske Lejre med Telte og Straahytter el. Paahængsvogn, som 
flytter fra Sted til Sted i den Tid, der er Arbejde at faa ved 
Frugtplukning.

Turen op til Eurica ca. 500 km mod Nord var en enestaa- 
ende Oplevelse gennem skønne Vinmarker, Bjerge og de gi
gantiske Rødtræskove. Vi var indbudt til at holde week-end 
deroppe hos Ruth Krenzen (Graasten) i Dr. Chains smukke 
Hjem. Ruth tog straalende imod os, intet Under at hun var 
lykkelig og taknemmelig for sit amerikanske Hjem hos disse 
prægtige Mennesker. Ruths tiltalende Kæreste fik vi ogsaa 
Lejlighed til at hilse paa. Hvor vi hyggede os omkring Kamin- 
ilden og talte om gammelt og nyt, saa Timerne fløj. Om Søn
dagen startede Doktoren Bilen for rigtig at vise os omkring.
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Vi besøgte Universitetet, som Ruth studerer ved, kørte flere 
Timer mod Nord langs Stillehavskysten ad de snoede Veje i 
Bjergene. Paa Hjemturen kørte vi ind gennem Rødtræskovene 
og fik Lov til at spadsere mellem de enorme Stammer, og vi 
glædede os over den rige og ejendommelige Plantevækst i 
Bunden. Hvor føler man sig lille for Foden af saadan en 
Kæmpe. (20 m højere end Raadhustaarnet i København.)

Vi var taknemmelige for det interessante Besøg og tog en 
Ladning kærlige Hilsener med hjem til Ruths Mor.

Paa Vejen hjem til San Francisco standsede vi i Cotati hos 
Hans Nissen og hans nygifte Frue og bragte friske Hilsener 
fra Familien i Graasten.

Generalkonsul Ryder inviterede os til en festlig Middag i sit 
skønne Hjem, hvor vi bl. a. traf Hr. Messerschmidt fra Peta
luma, der er Leder af Tøjindsamlingen til Sydslesvig derovre.

Men Los Angeles kaldte, den 14. Sept, brød vi op fra det 
kære San Francisco og efterlod en Klat af vort Hjerte der. 
Heldigvis fulgte Olaf Drewes med os derned, saa vi kunde 
fortsætte det lykkelige Samvær endnu en Tid. Hvor var de 
amerikanske Tog bekvemme, og dette Southern Pacific »Day
light« især, med Spisevogn, Coffee Shop og Udsigtsvogn og den 
festligste Stemning. Der var nok at se paa, en afvekslende 
Natur gennem glødende Orangelunde, Oliefelter, Bjerge, Kak- 
tusørkener og langs Stillehavskysten. Eftei- 8 Timers Forløb 
naaede vi Los Angeles, og det store Øjeblik var kommet, da vi 
blev hjerteligt modtaget af Paul Drewes, levende og straalende, 
som vi oplevede ham sidste Aar i Graasten. Hvor var det 
ubegribelig dejligt alle fire at være sammen her i Los Angeles, 
blot savnede vi desværre Esther Drewes, for at Glæden kunde 
være fuldkommen, men hendes Tid kommer forhaabentlig 
snart.

Paul Drewes gode Venner Mannons havde overladt os deres 
smukke Lejlighed, mens de selv var paa Ferie, saa der blev vi 
alle indkvarteret, og det var en Fest. Paul havde betænksomt 
gjort kærlige Indkøb til os —■ endda en Æske Chokolade fra 
Stoffer -— saa Køleskabet var velspækket, og vi let kunde 
klare Smaamaaltiderne. 14 dejlige Dage tilbragte vi i dette 
gæstfri Hjem og vaagnede hver Morgen op til nye spændende 
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Oplevelser. En Søndag havde vi en uforglemmelig Tur langs 
Kysten mod Nord til Solskinsbyen St. Barbara, hvor ameri
kanske Millionærer trækker sig tilbage for at nyde det gode 
Klima Aaret rundt. Det var Paul Drewes’ prægtige Venner 
Mr. og Mrs. Andersen, der inviterede os paa denne herlige 
Biltur. Turen gik videre gennem Bjerge og Dale opfyldt af 
skønne Orangelunde. Hist og her saa man Olielamper spredt 
imellem Træerne, som blev tændt, naar der var Fare for, at 
Frostluften skulde bringe Ødelæggelse. Maalet var Solvang, en 
lille dansk Koloni med en dansk Folkehøjskole. Det var en 
Oplevelse at hilse paa Forstanderen, og dejligt i Skolestuerne 
at møde Billeder af Grundtvig og andre kendte danske Mænd. 
Skolen bliver nu brugt som Lejrskole for Børn i Sommer
ferietiden eller som Gæstehjem, da den unge Generation, der 
er født derovre af danske Forældre, desværre er blevet saa 
amerikaniseret, at de ikke kan tale vort Sprog. Det kunde 
nok varme en om Hjertet at se den smukke danske Landsby
kirke, der laa tæt derved »og kaldte paa gammel og paa ung« 
midt i det store Amerika. Men ak, kun en Gang om Maaneden 
blev der holdt dansk Gudstjeneste. Det kan nok mærkes, at 
dansk Indvandring har svigtet de sidste Aartier.

Los Angeles er en By, der i Løbet af de sidste 10 Aar er 
vokset fra 1% Mill. Indbyggere til 3 Mill., altsaa i rivende 
Udvikling. Dens Udstrækning er uhyre stor, By efter By er 
blevet lagt til, hist og her afbrudt af store Marker eller Bjerg
strækninger. Det er svært for en fremmed at orientere sig der. 
Arkitekturen er langt fra køn, Huse og store Bygninger sky
der op som Paddehatte. Trods alt har den en egen Charme og 
Trylleri over sig med sine store Palmealleer og en Overdaadig- 
hed af blomstrende Buske og Træer, Hibiskus, Gardenia m. m. 
Man kan nok mærke, man er kommet til sydligere Strøg. 
Los Angeles ligger paa samme Breddegrad som Nordafrika, 
og Klimaet er herligt med Sommer næsten hele Aaret 
rundt.

Det berømte Hollywood er en Del af Los Angeles, og vi 
havde den enestaaende Chance, takket være Pauls gode Ven
ner, at komme inden for dens berømte Mure. Betty Huttons 
Sekretær skaffede os Adgang til Paramountstudiet. Desværre
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var en Filmsoptagelse lige sluttet Dagen før, saa det fik vi alt- 
saa ikke at se, men hele Arrangementet stod endnu. Man fik 
et godt Indtryk af det enorme Arbejde, der ligger bag, og de 
Tusinder af smaa Enkeltheder, en Film er bygget op af. Vi 
kom igennem en hel Række Magasiner, hvor al Slags Udstyr 
og Materiale, der er nødvendigt til en Optagelse, var samlet: 
Porcelæn, Kunstgenstande, Møbler, Soveværelser, Vaabensam- 
linger m. m. i alle Stilarter fra enhver Tidsperiode, til en sam
let Værdi af 20 Mill. Dollars. Der var Materiale til at indrette 
alle Slags Butikker, og Værksteder til at holde Tingene ved 
lige: Sadelmager, Systue, Maler m. m. Det var spændende at 
se en hel Bydel, der altid stod færdig til Brug med Bygninger 
og Facader fra næsten hele Verden: Et Værtshus fra New 
York, Downing Street, Wall Street, en Modeforretning i Paris, 
et Hospital i Chicago, en spansk Kirke o. s. v. Vi fik ogsaa 
Lov at se, hvor »Stjernerne«s Omklædningsværelser laa, og 
var inde at se Betty Huttons fornemme Lejlighed. Morsomt 
nok stod der en fin ny Cykle, der maa ikke køres med Bil 
inden for Studiets Mure, og Afstandene er store. Paa Vejen 
løb vi paa Bing Crosby og flere andre Berømtheder.

Efter den lange Rundtur, der varede flere Timer, gjorde det 
godt med lidt Mad, og heldige som vi var, blev vi indbudt til 
Lunch i »Stjernerne«s Resturant. Ogsaa der var der nok at 
studere. Forøvrigt er det et trættende og forceret Liv, der le
ves inden for Studierne, man siger, ingen er lykkelig i 
Hollywood.

Paa Vejen hjem besøgte vi Verdens største Amfiteater med 
Plads til 20.000 Mennesker, »Hollywood Bowl«. Da alle Sko
ler i Amerika har 3 Maaneders Sommerferie, var det først mu
ligt for os i September Maaned at komme paa Studiebesøg. 
Skoleinspektør Mrs. Albert hjalp os storartet til Rette, saa vi 
fik et godt Indblik i den amerikanske Highschools Arbejds
former. Vi overværede Skolekøkkenundervisningen for Drenge 
og Piger, Undervisning i Syning, Barnepleje og Arveligheds
lære m. m. Det var interessant at se den amerikanske Ung
doms frie og frejdige Optræden, og den venlige og naturlige 
Tone, der raader mellem Lærere og Elever og som bunder i 
gensidig Respekt, noget som ogsaa vi holder af herhjemme. 
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Amerika gør meget for at uddanne sin Ungdom paa bedste 
Maade, overalt ser man nye store og velindrettede Skoler. De 
fleste Børn gaar i Skole til de er 18 Aar, men Undervisningen 
er lagt anderledes til Rette end hos os og ikke saa koncentre
ret. De praktiske Fag har en større Plads, og et værdifuldt Fag 
er »Homemaking«, som giver Børnene Forstaaelse af Hjem
mets Værdi og Ansvar og den Forbindelse, der skal til for at 
skabe et lykkeligt Hjem. Ogsaa Kostens Sammensætning og 
den rette Ernæring bliver taget til Behandling. Denne Under
visning blev givet baade for Drenge og Piger, ofte i Form af 
Diskussion. De 4 sidste Aar af Skoletiden kan Børnene vælge 
frit mellem forskellige Grupper af Fag, saa de kan specialisere 
sig efter Evner og Interesser med deres Fremtids Gerning for 
Øje. Den amerikanske Skoleform synes at bringe Børnene 
bedre i Kontakt med det praktiske Livs Krav end hos os, selv 
om de reelle Kundskaber —- den faglige Viden de faar, ikke 
staar paa Højde. Efter endt Highschool svarer deres Kundska
ber til vores Realeksamen — ikke til Studentereksamen. Bør
nene og Ungdommen betyder alt i Amerika, det er dem, der 
helt dominerer Hjemmene. De bliver tidligt udviklede til smaa 
selvstændige Personligheder, der ved, hvad de vil, og faar de
res egne Lommepenge, ofte ogsaa til Indkøb af Tøj. De store 
Børn i Skolens ældste Klasse skiftes til at være Assistenter hos 
Lærerne og hjælper ved Undervisningen, Kontorarbejde eller 
i Skolens Kaffeterie. I den Skole vi besøgte fik Børnene Kl. 10 
et stort Glas Frugtsaft, »Juice«, og Kl. 12 Skolelunch, hvor de 
selv kunde vælge forskellige Retter fra 15—25 Cents ialt. Det 
aflaster Hjemmene en Del, naar Børnene i Skolen faar et godt 
Hovedmaaltid. Der var nok noget værdifuldt, vi herhjemme 
kunde lære af den amerikanske Skoleform.

»The Universitet of California« i Los Angeles var vi ogsaa 
i Forbindelse med og overværede Undervisningen for vordende 
Husholdningslærerinder. Uddannelsen varer 4 Aar, de sidste 
Aar vælger de et Speciale.

Konkurrencen er stor i Amerika, og der ofres Formuer paa 
Reklamens Alter. Alle Skolekøkkener faar gratis Køleskabe og 
alle tænkelige Husholdningsmaskiner sat til Raadighed og faar 
dem frit udskiftet hvert Aar •— ganske behageligt!
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Vi blev inviteret til at overvære en fornem Fest paa det store 
Biltmore Hotel i Los Angeles, arrangeret af et stort Handels
hus. Alle Lærerinder, der underviser i Syning ved Skolerne, 
var indbudt. Først var der 3 interessante Foredrag om Smag 
og Farver — Moder og Stoffer og en spændende Mannequin
opvisning af Hatte. Saa fulgte en overdaadig Frokost og til 
Slut Opvisning af Highschoolelever, der præsenterede de for
skellige Modeller, Børnene kan forarbejde: Forklæder, Bluser, 
Nederdele og Kjoler. Hver Gæst fik en fin Bog med Prøver 
af Stoffer og Billeder og Numre paa de foreviste Modeller, saa 
de let kunde efterbestilles.

En anden Dag spiste vi Frokost i en Soroptimistklub og saa, 
hvordan et Møde forløber der. Vi traf mange storartede selv
erhvervende Kvinder og blev om Aftenen inviteret til Middag 
i Mrs. Mayme Matthøys fornemme Hjem sammen med 10 andre 
Soroptimistsøstre. Det var meget interessant, og som saa ofte 
før fortalte vi lidt om G. H.s Arbejde og viste Billeder fra 
vort Virke.

Vore straalende Værtsfolk Fred og Betty Mannon var hel
digvis hjemme den sidste Tid, vi boede i deres hyggelige Hjem 
og vi er taknemmelige for deres store Gæstfrihed og gode 
Venskab.

Oktober nærmede sig, vor straalende Eventyrrejse var ved 
at lakke mod Slutningen, og vi maatte til at rykke Teltpælene 
op fra det charmerende Los Angeles. Vi tog hjertelig Afsked 
med vore nye gode Venner, som vi haaber en Dag at se i Dan
mark. Heldigvis var der endnu et Gensyn med Familien i 
Boston.

Det første Ophold paa Hjemrejsen var i den vidunderlige 
og ubeskrivelige Grand Canyon, fantastiske og farverige Bjerg
landskaber dannede gennem Millioner af Aar ved Jordskælv, 
Regn og Frost og den rivende Coloradoflod, der skærer sig 
derigennem. Efter ialt 3 Nætter og 3 Dages Rejse naaede vi 
Chicago, hvor en Slægtning, Elna Vind, viste os lidt af Byen 
og Kunstmusæet. Efter en festlig Frokost fortsatte Rejsen i 
1 Døgn til Washington D. C.
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Washington er jo hele Amerikas Hjerte, Stedet hvor alle 
Traade samles og Inspirationer udgaar til alle 48 Stater; hvor 
det præger Byen, skøn og fornem som ingen anden. Man ser 
tydeligt, at det er et Kulturcentrum, det fremtræder i Bygnin
ger, Parker, Gader — alt smukt og storslaaet. Ogsaa her var 
vi heldige, da vi traf Fru Ulla Pedersens gode Ven Mrs. Mal
colm, der hentede os i sin Bil og kørte os rundt i hele Byen, 
hvor vi fik en storartet Lejlighed til at se Seværdigheder som 
det hvide Hus, Capitol, ja endog helt ud til det store Navy 
Hospital i Maryland.

Mrs. Malcolm hentede os næste Dag, og da gjaldt det Studie 
i Landbrugs- og Husholdningsdepartementets imponerende 
Central med 4000 Kontorer og ca. 10.000 arbejdende Menne
sker. Det var godt, vi havde saa god Vejledning i denne I aby- 
rint, saa vi fik meget ud af den korte Tid, vi hilste paa mange 
dygtige og interessante Mennesker, der viste os deres Virke
felt og Arbejde. Vi fik mange værdifulde Oplysninger, som vi 
efterhaanden skal have studeret, gennemarbejdet og omsat no
get af. Derfra udsendes Planer og Instrukser til alle Skoler 
og Institutioner i hele U. S. A., det er en god Støtteplan at ar
bejde videre paa, selv om hver Stat er nogenlunde frit stillet 
og kan tilpasse Undervisningen efter de specielle Forhold.

Vi var paa Capitol, Musæer og saa bl. a. Oberst Lindberghs 
Maskine og Udstyr til den første Atlanterhavsflyvning, den 
første Symaskine i Verden, som Elias Hove havde opfundet 
omkring 1850, og Præsidentfruerne gennem Tiderne stod i de
res Festskrud og lod Moderne passere Revy o. m. a. interes
sante Ting var der at se, baade der og i det imponerende Bi
bliotek. Vi var oppe paa Washington og Lincolns Monumenter 
og ved Gesandternes skønne Palæer, ja, vi nyttede Tiden i 
højeste Grad og kunde jo kun naa det med Bilen og det kyn
dige Førerskab, som vi var meget taknemmelige for; og vi 
vilde gerne have haft meget længere Tid i denne skønne, spæn
dende By.

Fra Washington drog vi saa mod Nord gennem et skønt 
efteraarsstraalende Landskab, gennem Philadelfia, New York, 
til Boston, hvor Paul Drewes og hans Kone glade tog imod os. 
Det var dejligt atter at være sammen, og nu opleve Boston;
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vi saa de smukke Kirker, Musæer og ved Harvard Universi
tetet, hvor vi saa den vidunderlig skønne Samling af Glas- 
Blomster, der i fine Farver saa naturlige ud — i Sandhed et 
Kunstværk. Endelig havde vi Lejlighed til at hesøge en Hus
holdningsskole, Garlandsholm, der mindede om vore Skoler, 
om end noget større og meget fornem. Internatskoler findes 
ellers sjældent, og det kostede 2000 Dollars (14.000 Kr.) for 
et Aar paa 9 Mdr., saa det var ikke for enhver ung Pige. (Et 
af de flotte Palæer var skænket af en Millionær — fuldt mon
teret med fornemt Indbo, det hjælper jo paa et Budget.) Her- 
fulgte vi lidt af Undervisningen, som væsentlig var teoretisk; 
men en Del praktisk Syning og lidt Madlavning og Husger
ning. Ogsaa i Boston var vi paa Rundtur og saa mange spæn
dende Steder og besøgte gode Venner.

Nu maatte vi tage Afsked med Jackie og Paul Drewes, og 
vi var meget taknemmelige for alle gode fælles Minder, for 
Omsorg og Kærlighed og alt, hvad de havde gjort for os.

Rejsen gik nu mod New York, hvor Fætter Charles Reppien 
modtog os paa Pensylvanien St. Da vi kom paa Hotellet, var 
Bror Charles og hans Kone ankommet fra Cookston sammen 
med Henrietta Vind, som vi skulde have med hjem til G. H. 
et Aars Tid, for at hun kan lære lidt af sin Faders Fædre
land at kende, dets Sprog, Kultur •— og Huslighed. Det blev 
saa atter travle og spændende Dage, vi boede paa Hotel New 
Yorker med 3000 Værelser paa 22. Etage. Vi besøgte Udstil
linger, var i Negerkvarteret, paa Empire State Building 
Etage 102, hvor en Lyn Elevator tog os 80 Etager op paa ca. 
1 Minut, saa Omstigning og atter 22 Etager op, men da følte 
vi os lidt »paa Toppen af Jorden«, 1250 feet i Luften, der var 
en Udsigt man aldrig vil glemme, det kan ikke forklares, men 
maa opleves. I denne Bygning var bl. a. 102 Forretninger, 
6400 Vinduer o. s. v., saa det maa jo kaldes store Forhold. Ja, 
vi kan jo desværre her kun fortælle en lille Brøkdel af alt, 
hvad vi har oplevet og set i de 3 Mdr., hvor vi har rejst igen
nem 24 Stater og et lille Smut til Canada.

Den 10. Oktbr. begyndte Hjemrejsen med »Batory«. Det var 
svært at tage Afsked med den kære Familie, som vi havde 
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oplevet uforglemmelige Dage med. Vort Haab er, at vi har 
givet dem fornyet Lyst og Mod til en Rejse hjem til Danmark, 
saa vi kan faa Lov til at vise vor store Taknemmelighed for 
alt godt. »Kærlighed kender ikke til Afstande«, siger et godt 
lille Ord, vi føler ikke mere Amerika som et fjernt og ukendt 
Land, der har opslugt vore kære, nu vi i Tankerne kan følge 
dem i al deres Færd.

Kl. 12 tudede »Batory« Afgang, og med fuld Musik gled vi 
langsomt ud fra det store Amerika, for med Glæde at drage 
hjem til vort kære Danmark igen: »Du er paa Vej til Lyk
ken, du er paa Vejen hjem« — »See you again«, lød det fra 
begge Sider, og fulde af Taknemmelighed gled vi atter forbi 
Frihedsgudinden mod Atlanterhavet. Denne Gang satte vi Kur
sen mod Halifax i Canada for at tage en Del Passagerer om 
Bord. De stærke Oktoberstorme gjorde Hjemrejsen mindre be
hagelig, saa vi var lykkelige, da vi vel nærmede os Southamp
ton igen. Helt hjemligt var det at sejle over det fredelige Ve- 
sterhav, og vi hilste Lysene paa Jyllands Vestkyst med stor 
Glæde.

Alt faar en Ende, ogsaa denne herlige Amerikatur, hvor alt 
havde lagt sig saa vidunderligt til Rette for os baade hjemme 
og derovre. Det har været en lykkelig Rejse, hvor hver Dag 
har udfoldet sig paa bedste Maade.

Hvor føler vi os taknemmelige for denne rige og interessante 
Tid, hvor Familiebaand er knyttet fastere, Venskaber stiftet 
og uforglemmelige Oplevelser er blevet os til Del. »Hvad gør 
det, om man er fattig (paa Dollars), naar man blot lever i 
Velstand og Glæde hver Dag«, siger Ordsproget. Atter føler vi 
Trang til at sige en inderlig Tak til alle, Familie og Venner 
paa begge Sider af Atlanten, der hver paa sin Maade har hjul
pet os til, at den store Drøm blev til Virkelighed. Vi haaber i 
Fremtiden at faa Lykke til at øse af denne Sommers rige 
Minder, saa vor Rejse maa blive til Velsignelse og Glæde for 
vort Arbejde og Virke.

»Rejsekammeraterne«.
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Vi synes, at H. V. Kaalunds evigunge Digt saa godt giver 
Udtryk for den Rejsetummel, vi har oplevet.

Rejsetummel.
Jeg har rejst, jeg har været i fremmede Byer!
Jeg har klavret tilfjelds mod de flyvende Skyer;
dampet hen over Svælg, hvor det ludede brat, 
suset ind som en Vind i Tunnellernes Nat, 
været henrykt og søvnig og vittig og dum 
og har samlet af Indtryk en uhyre Sum!

Jeg har rejst! — Jeg er fyldt som en struttende Sæk 
med mærkværdige Billeder, og brogede Træk!
Jeg har været ved Fængsler og stolte Palæer,
i mugne Ruiner og Tyves Kvarter,
i Teatrene paa den gentileste Plads, 
i Hoteller, hvor Kaffen serveres i Glas!

Jeg har rejst — jeg har rejst paa min egen Maner, 
har ej gaaet paa Jagt efter store Ideer.
Jeg har set paa det alt, paa hver Gren og hver Pyt 
med mit eget Humør, med mit eget Gemyt!
Jeg har taget det alt som en ypperlig Kur, 
som et Menneskebad i Vorherres Natur.
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Hverdagens Værdi.
Det forekommer sikkert mange lidt underligt, at når de 

nu i dag er kommen til møde og fest, at de så skal høre om 
hverdagen, men da De nu i år har bedt en kvinde om at tale, 
som i hverdagslivet er bondekone, får De tage det, som det er.

Forøvrigt er et skoleophold jo noget af »en stadie på livets 
vej«, for at citere Søren Kierkegaard, og det er ude i hver
dagslivet slaget slår.

Mit mål er slet ikke at sige noget afgjort eller uomstøde
ligt om den værdi hverdagen rummer, men kun at sætte tan
ker i sving i og om den, for den fortjener det.

Og opnår jeg blot det, at De i morgen derhjemme tænker: 
Det var forkert, det hun der sagde, men det andet var rigtigt, 
ja så har jeg opnået det, jeg gerne vilde: at vi er bievne med
arbejdere på den hverdag, det er så uhyre vigtigt at få noget 
ud af.

Jeg ved, hverdagen former sig uhyre forskelligt for enhver 
af os, men jeg synes også, det er en stor fordel, når ens dage 
er forskellige, at de ikke er på samlebånd. De, dei- har dagene 
sådan, hvor den ene går som den anden, er de, jeg beklager 
mest. Og for os, som er samlet her, hvor de fleste er beskæf
tiget ved landbrug og husholdning, og dermed er med i et 
hjems administration og meget afvekslende arbejde, så mener 
jeg, vi kan være enige om en ting, at vort erhverv er ikke 
kedeligt.

Nu vil mange selvfølgelig sige til mig, at det huslige er 
intet erhverv, det skal jeg senere komme tilbage til, da jeg 
mener, det i høj grad er det.

Igennem glimt i mine månedsoversigter i radioen, er det jeg 
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er bleven klar over, at der er noget, der trænger til at rankes 
op, til opmærksomhed, til at man forstår, hverdagen ejer en 
værdi i sig, der er så nødvendig for en solid ballast i 
mennesket.

Når jeg mener, vi i vore dage særlig har brug derfor, er det 
fordi, der efter kapitulationen og efterkrigstiden har været en 
usund hetz. Alt skal være spænding, sport, tips og sensation, 
det at være alene med sine tanker er umoderne. Man skal ud 
til noget, og er man endelig alene, skal i alt fald radioen gå. 
alt imens aviser, ugeblade ligger foran een.

Det rolige hverdagsarbejde, hvor man hver dag lægger sten 
på sten til den arbejdets og fortjenestens ærlige mur, er lige
som bleven overset, og det er dog det, der danner den solide 
bonitet i mennesker, selv om hoppene, stødene, fremskridtet 
aldrig skal og må underkendes.

Bøger og film bærer præg af det samme. Eksempelvis skal 
her nævnes filmen: »De bedste år«, hvor man ser de tre ameri
kanske flyvere komme hjem fra den europæiske front, og hvor 
det spores i alt, at de slet ikke føler sig tilpas i de småbegiven- 
heder, som deres hjemby rummer — nej, det var anderledes 
på vingerne, i spændingen. I bogen »Korset og pilen« ser vi lige
ledes, at sønner, der kommer fra fronten, slet ikke forstår- 
faderens ro og faderens glæde ved den daglige bedrift og glæ
den ved sit hjem, også her er sensationen væk.

Og en udtalelse som denne, at hjemmenes krise kommer af, 
at hverdagen ikke er i kurs og langt fra i pari, tyder i samme 
retning.

Der hører afgjort til det positive i tiden, det at vi unge og 
ældre bliver stillet overfor problemerne, kommer til at be
skæftige os mere med, hvad der rører sig. Problemerne kom 
ikke sådan ind på folk for en menneskealder siden. Tænker 
vi tilbage på vor barndom, hvor den eneste nyhedsbringer var 
en stilfærdig avis, så er det ikke så underligt, at indstillingen 
nu er en anden, om det skal skrives på tabs eller vindings 
konto, skal jeg ikke dømme om.

Men tænker vi blot den forskel, at når der spises til aften 
ude på en gård, så spyer radioen alle sine nyheder ud, også 
om de mange problemer, der hersker. Om verdensorganisa
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tionerne: U.N., I.T.C., F.A.O, E.C.O., Marchall Plan, Atlantpagt, 
strejker i ind- og udland, udenrigsministres og finansministres 
forhandlinger, kronens devaluering o. s. v, arbejdstid og fritid 
drøftes.

Alt dette sidder vi gamle, unge og børn og hører på, og man 
føler sig ikke mere som et isoleret samfund, men som et led 
i helheden, og ikke så underligt spørges der fra de unges side: 
hvordan er vor hverdag i forhold til andres.

Nu tror jeg nok, dei- væsentligt spørges efter det økono
miske. Det er jo sådan desværre, at under og efter krigen 
har pengene regeret med og over mennesker, så det føltes, der 
næsten ingen andre værdier eller målestok var.

Er det helt glemt, hvor svært det var under krigen, når 
man kun kunne tænke, ikke tale frit.

Er åndelige og kulturelle værdier ej heller i kurs, har man 
glemt, at det er lige så vigtigt at have noget at leve på, som 
at leve af. <

Man kunne så spørge: Hvad betinger hverdagens værdi? 
Hvad bidrager dertil?

Den første betingelse synes mig at være den, at man holder 
af sit arbejde, at man er eet med det. Ser man på arbejdet, 
som det er noget, der skal overstås, ja så bliver hverdagen grå, 
som den så ofte er betegnet.

Men en betingelse for at holde af sit arbejde er netop det, 
at man skal kunne det. Vi kender alle den liden glæde ved et 
nyt arbejde, man ikke kan. Får man oplysning om det, og 
rutine i det, glider alt så let.

Ikke helt sjældent får jeg skudt i skoene når jeg taler med 
mennesker i andre stillinger og indstilling, at vi i landbrug og 
husholdning ingen fast læretid og uddannelse har. Jeg svarer 
gerne dertil, at vi lærer så længe vi lever, og at de kedeligste 
mennesker afgjort er dem, der er færdige med at lære.

Men det skal indrømmes, at den planlagte læretid er der 
gjort meget for, men rigtig slået an har den ikke. Nu ligger 
det lettere for landmændene. De har bestemt sig for et er
hverv, men det huslige ligger meget blandet.

Nogle beskæftiger sig med det en tid, men går så over til 
sygepleje, barnepleje, kontorarbejde, lærerindevirksomhed, an- 
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dre tager eksamen først, derefter husarbejde. Men swecket er 
jo det, som der ofte siges til os: Bliver vi ikke gift, er der
ingen fremtid i det huslige. Det passer nu ikke, for der er 
mange selvstændige stillinger som: økonomaer, oldfruer, be
styrerinder på alderdomshjem, hospitaler, pensionater og ho
teller, og nu vi har fået loven om husmoderafløsning, bliver 
der også selvstændig stilling.

Men trods alle mulige selverhverv, så er det de fleste kvin
ders ønske at få hjem, mand og børn, men noget af det, der 
kan harme mig mest hos kvinderne er det, at de gerne ved et 
afsnit, som et giftermål er, vil have den rettighed at leve sam
men med den mand, de holder af, men den pligt det er at føre 
hans hus, så det er økonomisk forsvarligt, så det føles, at i 
det hjem er godt at være, — ja, dertil er mange alt for lidt 
fagligt uddannede og åndeligt udviklede.

De to ting rangerer for mig med lige store faktorer, for til 
en god husmoder hører nemlig det, at der:

Sættes det på bord, der er ernæringsmæssig og økonomisk 
forsvarligt.

At måltiderne er vel forberedt og maden vel tilberedt.
At hun fra sin bordende kan føre en ordentlig samtale.
Se det er tre ting, men det er også faktorer, der er med at 

give hverdagen værdi. Og jeg vil også hævde, at kan en hus
moder det, så er hun lige saa godt selverhvervende som den, 
der går ud og tjener pengene, men hun er også med forsørger.

Det er store ord, vil mange sige, men de gælder heller ikke 
længere end til den husmor, der hver dag er tidligt oppe, dagen 
igennem tager sin tørn og sørger for hus, have, fjerkræ, børn 
og folk. De, der står op midt på formiddagen og ofrer en 
del af deres tid på sladder, har aldrig haft min interesse. De 
er hverken med til at højne deres stands, fællers eller hjem
menes interesser.

Og det er ikke blot med hensyn til arbejdstid, at proble
merne ude i verden berøres. Hvad har og er ikke vor hus
førelse afhængig af import og eksport?

Og hvad betyder en husmoders administration, ikke alene 
for sit eget hjems økonomi, men også for nationaløkonomien?

Et par tal kan vel tåles. Forskellen på den billigste og dy- 
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reste husholdning i vore køstundersøgelser er 133 øre pr. enhed 
pr. dag. For en seks personers husholdning er det 7,88 kr. 
daglig, 2865 pr. år det er 71,645 kr. til sølvbrylluppet. Mon 
nogen vil nægte, at en sådan husmor er selverhvervende.

Det er den ene side i hverdagen, den anden er den, at ingen 
kan mere end vi gøre noget til, at venskabs- og slægtsbånd 
kan bevares.

De mange penge har heller ikke været med at placere hver
dagen rigtig, der bliver på den måde for meget til sensationen. 
Er man økonomisk stramt spændt for, så lærer man som 
hestene at gå lige. Skilsmisser er sjældne i landbrug, vi har 
hjem og arbejdsplads sammen, vi har nok at gøre. Og kan vi 
vore ting, så hverver vi agtelsen hver dag hos hinanden. Ag
telse er ikke noget, man kan redde en gang for alle, den skal 
erhverves hver dag, og det er en af de største hverdagsværdier.

Der kommer lyse og tunge dage, held og uheld, men vi lærer 
at holde den livsbalance, som i psykologien benævnes som no
get af det grundlæggende.

Agtelsen skal begynde i forlovelsestiden. Jeg ved godt, det er 
moderne med samliv før ægteskabet. Unge piger påstår, hvis 
ikke manden får sin vilje, går han sin vej. Ja, lad ham så gå, 
han er ikke bedre værd.

Det påstås, at det er så svært at være ung, og dog synes jeg, 
der gøres umådelig meget for dem, mere end nogensinde. Og 
er der nogen der tror, der ikke altid har ligget fristelser på 
ungdommens vej.

Alt er så indviklet, påstås der. Det er så vanskeligt at komme 
ind på livet af ungdommen og forklare dem om forholdet til 
det andet køn. Jeg tror, at tilliden til dem og troen på dem 
er noget af det vigtigste, og er det så så indviklet, at man gør 
sig til regel, at man ikke går i seng med en mand, man ikke 
er gift med.

Men den bedste indstilling er, at man gør de unge optaget 
af dygtiggørelse og beskæftigelse, lader dem få lov at gro i 
stilhed. Det er jo næsten sådan, at alle skal gøres til problem
børn, og det skyldes for en del, at man glemmer at gøre hjem
met til et fællesanliggende, hvor vi alle arbejder med. Hver
dagslivsglæden vindes ved, at pligt bliver leg. Intet er værre 
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end det: Du er for lille! Lad dejgen blive sort for den lille 
pige første gang, den bliver hvidere med årene. Børnene skal 
ikke absolut lege, de skal mange gange lade arbejdet blive til 
leg. Det er en god hverdags værdi.

En hverdags værdi er det at have tilfredshed. De tilfredse 
mennesker er opdragne, de utilfredse ikke. Det at sige nej 
til børn er ikke aktuelt og populært, og dog er det næst efter 
fars og mors kærlighed, varmen, glæden og trygheden nød
vendigt med et afslag. Derigennem forberedes det til at sige 
nej til mange fristelser, når det senere selv får ansvaret. Men 
den største opdragelse er i det, der ligger i luften — det, at 
det gør man ikke i vort hjem, det skal ikke siges, men mær
kes. Hjemmene skal holdes rene, men ikke mindst hjemmenes 
luft. Og når jeg opstillede det spørgsmål: Hvad betinger hver
dags værdi, så er det det, at der ingen tyranner er i huset, 
hverken mand, kone eller børn. At vi alle må være der, men 
at hver har sin plads. Den eneste opdragelse, der er hold i, 
er hvad man er i sig selv, ikke det man siger. Det er en hver
dags værdi, at vi, der lever sammen, deler fælles interesser, 
men at vi også respekterer hinandens individuelle interesser. 
Jo mere, man holder af hinanden, des mere gør man den 
andens interesser.

Vi har heldigvis i vor tid lært at snakke med vore børn om 
tingene, ikke blot docere som tidligere slægtled, men i bør
nenes og de unges vanskeligheder spejler sig ofte forældrenes 
uløste problemer.

Men gnidningerne i hverdagen generationerne imellem er 
ofte en selvovervurdering. Den ældre hævder: jeg har årene 
og erfaringen.

Den unge: Fordi du er gammel, forstår du ikke tiden.
Vi ældre må jo ikke glemme, at vi har været unge, og de 

unge, at de kan blive gamle. Der stilles også det krav til os, 
der har vore hjem ude på landet, at vi er med at værne om 
vor bondekultur.

Hverdagsstuen skænkes ofte alt for lidt opmærksomhed og 
dog er det der »man lever«, det er slet ikke i de pæne stuer.

Under forrige krig blev det faste bord og langbænken smidt 
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ud •— det var pengerigeligheden også dengang skyld i, og vi 
fik det ovale bord og de spinkle stole.

Det første var sådan, at der kan man sætte nogen til. Der 
skal være rummelighed og plads i et bondehjem, ikke fint 
og fornemt. Hjemmene og stuerne skal bruges, og gør vi det 
ikke sådan, tør ingen komme der, og ingen får lyst til at være 
der.

Haven, der væsentlig repræsenterer skønheden omkring 
hjemmene, er også en værdi i hverdagen. Det ligger dybt i 
kvinders sind, det at beskæftige sig med noget kønt, og hei
er een side foruden det, vi gennem husfliden vil pynte vore 
hjem med.

Fliden i landbohjemmene er en hverdags værdi. Jeg ønsker 
ikke hjemmene fremover dårlige økonomiske kår, men heller 
ikke bedre kår, end fliden altid må være nødvendigt for et 
hjems beståen, det ranker og stabiliserer mennesket i os.

Og så har vi skæmten, lunet, humøret i hverdagen, det er 
så nødvendigt, om ikke »melodien skal blive væk«. Det har 
en anden side. Ifølge amerikanske undersøgelser stiger ar
be jdsprocenten med 10 pct. med godt humør.

Kravene til os kvinder ude i landbohjemmene er i dag ikke 
små. Foruden vor post som indendørs administrator, er det 
ikke altid lige let at være smart og velplejet. Desuden med i 
mandens interesser, foreningsliv og politik, kunst og litteratur 
— og samtidig være nøjsom, opofrende, uselvvisk, selvfor- 
glemmende gammeldags husmoder.

Vor horisont skal udvides samtidig med at strikke, stoppe 
og lappearbejdet passes. Ifølge svenske forsøg har drengene 
14 pct. af tiden til fri disposition, pigerne 7 pct. Går det ikke 
igen i den voksne alder?

Men det er en hverdags værdi, at vi ikke hænger hårdere i, 
end vi for vore omgivelser er værd at tale med, at vi har et 
overskud af kræfter, så der kan deles ud til vore nærmeste. 
Der skal kræfter til i hverdagen, og efter mine begreber er 
hverdagens helt ofte glemt over valpladsens helt.

Vi er i dag samlede på en skole, der er arnestedet for viden 
og oplysning.

Men når jeg har prøvet at trække værdiernes retningslinier
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op, som de har formet sig for mine øjne, så er det for at 
spørge: Hvordan går det jer derude i hverdagen. I som sad 
på skolebænk for et eller flere år siden, for det er derude 
slaget står, det er det daglige arbejde oplysningen sigter.

Der vil altid blive forlangt mere af de, der har søgt og 
søger oplysningen i deres eget hjem, men det bliver også jer, 
der frivilligt skal gøre noget for andre.

Det er »så sæd i Danmark«, at har man et overskud, så 
der kan gøres lidt for andre, bliver livet ikke ringere for det.

Vi skylder vore fædre og mødre det. De tog mangen tørn, 
som vi i dag høster gavn af. Det er vor pligt i vor tid at røgte 
de opgaver, der er henlagt til vor slægt.

Den gæld, man står i til sine forældre, skal vi afbetale til 
vore børn — det er at leve livet i sammenhæng.

Det er jer, der har været på skolerne, der skal danne eliten, 
det forpligter når I kommer ud. Det er ikke sensation, men 
et hverdagsarbejde, der skal gøres for vort eget og fremtidens 
skyld.

Der er i det forsøgs- og undersøgelsesarbejde, der gøres for 
husholdning og landbrug både korttids- og langtidsprogram
mer, som det lyder i det moderne samarbejdsprogram staterne 
imellem. Noget tager lang tid, andet er hurtig klaret, men vi 
ved det er en nødvendighed at følge de ting, supplere sin viden 
op, om hverdagens arbejde skal blive gjort bedst muligt.

Der gøres meget i vore dage for lettelser i det daglige ar
bejde, og det skulle gerne føre til, at vi fik bedre tid til at 
blive mennesker. For der kan på sin vis godt være lavt til 
loftet og megen åndelig fattigdom i et hjem, der er dækket 
med haner og stikkontakter.

Jeg ved godt, de fleste hævder, at de kan ikke øve storværk, 
men eet kan vi alle være med til, og det er at være et godt 
eksempel. Det er på den måde at vi praktiske arbejdets folk 
rejser vores talerstol, og vi får håbe på, at det gamle ord er 
rigtigt, der siger: »At fader tid berører med lettest hånd, den 
der har brugt ham ret«. Et godt eksempel er som en klokke, 
der ringer mange til kirke, og eksemplets magt er altid stær
kere end ordets.

Hjerne- og håndarbejde har ikke i omdømme mennesker 
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imellem de senere år været stillet lige, men kunne vi i den 
kommende tid nå så vidt, at det ikke er arbejdets art, men 
arbejdets kvalitet der bliver vurderet var meget nået. Desuden 
det, at vi håndsarbejdere som mennesket bag arbejdet kan 
hævde os, var et stort hverdagsønske nået og en værdi reddet 
for skolerne og oplysningsarbejdet.

Ved store fester og ved livets store mærkepæle bliver der 
ofte mennesker megen hyldest og tak til del, anderledes i hver
dagen, den skumpier tit af sted for os alle uden påskønnelse 
fra nogen sider.

Soya har nylig udtrykt det sådan: »Takken gror sparsomt 
i hverdagens jord.«

Måske var det ikke af vejen, at vi fremtidig skønner lidt 
mere på den gode solide hverdag og på de mennesker, der er 
med at gavne, glæde og hjælpe os i den, såvel som taknem
ligheden til alle gode gavers giver.

Ellen Villemoes Andersen.
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Nogle Grænsebetragtninger.
Et enkelt Hjem bar saa tit et Land, 
naar ud det sendte dets Frelsermand 
og mange Tusind af Hjem det var, 
som Landet ifra Slaget bar, 
og det, som bærer det gennem Freden, 
er Hjemmets Pulsslag i Travlheden.

Hvilket Hjem Bjørnson med dette Vers tager Sigte paa, da 
han paa en Rejse gennem Norge digter saalunde, ved jeg ikke, 
men Ordene passer saa godt paa Hjemmet i »Graasten Hus
holdningsskole«. Centralt beliggende i Grænselandet midt 
imellem Østersø og Vesterhav danner Skolen Bro mellem Syd 
og Nord mellem Øst og Vest. Her samles dansk Ungdom og 
mødes med Ungdom fra den anden Side Skelbækken for at 
uddannes til Husmødre og for at blive de mange, der bærer 
de enkelte Hjem. Her samles Talsmænd fra Syd og fra Nord 
for at drøfte Døgnets Spørgsmaal, store og smaa imellem hin
anden. Grænselandets Luft føles og mærkes overalt under Sko
lehjemmets Tag og Stuerne fyldes med Grænsens Sang, denne 
Sang, der har haft sin egen Tone fuldt og helt afstemt efter 
Grænsefolkets særlige Psyke, saaledes som denne har været 
fra Arilds Tid, thi saa længe har dansk Tunge og dansk Rod 
haft Odelsret her i Grænselandet. Grænsebefolkningen har sit 
eget Ansigt, sin egen Maade at reagere paa overfor vanlige 
og usædvanlige Tiders Rørelser. Intetsteds er de aandelige og 
kulturelle Udsving saa store og skarpe, som her i Grænse
landet. Her mødes Strømninger fra Nord med Storme fra Syd. 
Kultursynspunkter tørner mod hinanden. Snart resulterer det
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i Gnister, til andre Tider modtages og formildes de importe
rede Synspunkter efter Jordbundens og Egnens Tarv og Skik. 
Som Følge heraf er Grænsebefolkningen aldrig i Ro, men altid 
i Bevægelse, en Bevægelse, som ikke maa sammenlignes med 
en bølgende Kornmark, der svajer hid og did for Vinden, mere 
ligner den Egeskoven, der stolt og mægtig lader Vinden suse 
i Grenene, men iøvrigt staar fast forankret med sine Rødder 
dybt fæstede i Hjemstavnens Muld. Som Egeskoven gennem 
Tusindaar med sine dybe Rødder har trodset Stormen, saa- 
ledes har Grænsebefolkningen i ligesaa lang Tid staaet forrest 
i Kampen mellem Nordens og Sydens Kulturbrydninger.

Kampen har Tiderne igennem været ført med mindre eller 
større Skarphed og Bitterhed. I sin Bog »Nordslesvig« skriver 
Johs. Tiedje i 1909 følgende: »Det kan ikke være anderledes 
end, at Kampen i Nordslesvig er meget ulige. Paa tysk Side 
er der rige politiske Magtmidler, men indre Kraftløshed, som 
aabenbarer sig i det fortsatte hysteriske Raab om Statshjælp. 
Paa dansk Side berøves man politiske Rettigheder, men der 
er en indre Kraft, som man næppe kan stemme op for.« 
Samme Aar udtalte Pastor Schmidt i et Foredrag i Holsten: 
»Tyskheden er simpelthen materielt ikke saa ydedygtigt, aan- 
deligt ikke saa ensartet sammenfattet, ideelt ikke saa opfyldt 
af sin Opgaves Storhed, som den danske Befolkning, men den 
har den største Magtfaktor ved sin Side.«

Det skulde dog vise sig, at Danskhedens indre Kraft ved 
Afstemningen i 1920 viste sig at have den største Bæreevne. 
Folkegrænsen blev flyttet fra Kongeaaen til Skelbækken og 
dermed Tyngdepunktet for Grænsekampen, som dermed blev 
flyttet længere mod Syd.

Kampen fortsættes omend under andre Kaar, men Grænse
befolkningens Ansigt er stadig som forhen præget af den Aar- 
vaagenhed og Beslutsomhed, som er saa betegnende for den 
yderste Vedetkædes Poster. Præget forstærkes jo længere man 
kommer mod syd og jo nærmere,, man kommer den gamle 
danske Folkegrænse Ej deren. Ret mærkbar t tiltager den i 
Intensitet, naar Skelbækgrænsen passeres. Dernede kæmper 
nu Danskheden paa to Fronter dels mod den af Holsten hæv
dede Livsanskuelse, dels mod de fra andre Dele af Riget til-
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Lidt om de amerikanske Hjem og Husmødre.
Man hører saa ofte, at i Amerika er der hverken Hjem, Hus

mødre eller Hjemliv — der tænker Kvinderne kun paa at køre 
Bil, paa Kosmetik, Moder og Film. Der er vel ogsaa nok en 
Del af det, der som alle andre Steder, men vi har fundet dem 
langt bedre end deres Rygte. Men et Land eller en Egn og 
Forhold der kan jo altid ses fra flere Sider, navnlig saa 
stort et Land som Amerika har selvfølgelig mange Sider, og 
vi kan ved saa kort et Besøg ikke faa Tid eller Lejlighed til 
at se det fra alle. Der er vel ogsaa samme Forskel paa Kvin
dernes Stand og Stilling som overalt, saa vi kan berette om 
lidt af det, vi har set og oplevet. Og da alt, hvad vi har set, 
jo egentlig er et Led i vort Arbejde, saa var vi glade for at 
iagttage de amerikanske Kvinder, deres Hjem og Levemaade.

Er man paa Farten, bliver man hurtig klar over, at trods 
Spændingen og de frie Rammer paa Rejse-, Restaurations- og 
Hotellivet end kan være spændende, saa er det baade træt
tende og dyrt i Længden, og skal man lære et Land og et 
Folk at kende, saa skal det ikke ske der, men i Hjemmet og 
dets Atmosfære.

I alle Lande — ogsaa i U.S.A. — bærer Kvinderne det store 
Ansvar, men naar der ofte kan være de store Forskelle, skyl
des det jo flere Ting, bl. a.

a) de meget store Afstande.
b) de forskellige Engspræg i de forskellige Stater.
c) de forskellige Nationer, der i sin Tid udvandrede og der

med kom til at sætte deres Præg paa Egnen baade gennem 
Arkitektur, Kultur og Levemaade, saa man nu har Egne, der 
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er tydelig præget af spansk, fransk, dansk, norsk, svensk, tysk 
eller anden Indvandring, da de som Nybyggere havde taget 
Landel i Besiddelse og nu fortsætter Udviklingen.

Men vort Indtryk har i høj Grad været til Fordel for den 
amerikanske Kvinde ved Besøg i mange Hjem i de forskellige 
Egne af Landet i By og paa Land. Der er sandelig baade Hjem- 
liv, Hygge og Hjælpsomhed at finde, saavel som megen Teknik 
og Snilde indenfor hendes Arbejdsfelt.

Og hvordan er da saa de amerikanske Hjem og Husmødre 
— vel egentlig ikke saa meget forskellig fra vore. Kvinden er 
Livet i Huset — med de samme Opgaver som Hustru og Mo
der, hvis Maal er Lykke og Sammenhold. Men Vejene kan 
afvige lidt — maaske har hun mere Forstaaelse og Hjælp for 
sin Gerning hos sin Mand og sine Børn, end de danske Hus
mødre har. Dette skyldes maaske Nybyggerlivet, hvor begge 
maa tage en Dyst — trække i samme Line for at naa frem 
til bedre Forhold og Livsvilkaar. »Vil man saa være noget, 
maa man ogsaa lære og gøre noget«, gælder i høj Grad ogsaa 
i Amerika. Man kan vel hurtigere tjene flere Penge, maaske 
ogsaa lettere, skabe bedre Kaar, men der maa sandelig ogsaa 
arbejdes for det. Nej, man kommer ikke sovende til det, man 
maa følge Tempoet til Knald eller Fald, og alle maa tage de
res Tørn. Hjemmene kan jo være meget forskellige, man træf
fer ofte Unge, der gifter sig uden at have Hjem og Udstyr, 
navnlig hvis begge har Arbejde udenfor Hjemmet. Man lejer 
Værelser eller Lejlighed i et »Apartement House« der ofte er 
et smukt Bygningskompleks med moderne praktiske større 
eller mindre Lejligheder med alle moderne Bekvemmelighe
der og Installationer — med smukke Haveomgivelser, Svøm- 
mebasin, Vaskeri, Forretninger, maaske Pensionat eller fælles 
Køkkener. Paa Kontoret er der altid Vagt for Telefon og an
den Besked. Lejlighederne kan lejes monterede med Porcelæn, 
Køkkenudstyr og alt, og der bliver sørget for Vask, Rengøring 
m. m. Det sparer Tid og Penge: store Indkøb af dyre Møbler, 
Maskiner som Køleskabe o. lign., og hvis man ofte flytter — 
som man gør der — saa lettes jo i høj Grad Besvær og Udgif
terne dertil. Og Hjemmene kan godt faa det personlige Præg, 
selv om der er en Del fast Inventar.

54



De amerikanske Hjem er i høj Grad præget af Beliggen
heden, men ogsaa af Beboernes Afstamning og Økonomi. Man 
mærker snart paa Atmosfæren, om det er Skandinavien eller 
andre Lande, der sætter sit Præg.

De amerikanske Hjem er ogsaa præget af, at man selv maa 
gøre Arbejdet, da det næsten er umuligt eller meget dyrt at 
faa Hjælp dertil, men saa forstaar man at indrette Hjemmene 
saa enkle og praktiske med alle tænkelige tekniske Hjælpe
midler, saa det bliver overkommeligt. Husene er af Sten eller 
Træ, efter Beliggenheden, og man undres straks over at se 
Fluenet for alle Døre og Vinduer for at holde Fluer og Myg 
ude, tætte Persienner for at holde Solen og Varmen ude — og 
Ventilatorer, der snurrer for at holde Temperaturen nogen
lunde nede.

Man gaar ofte lige ind i Stuen eller Entreen uden Døre for 
Luftventilationens Skyld. Dagligstuen er i Almindelighed stor 
og rummelig med god Gulvflade og ikke for mange Møb
ler eller Billeder — men hyggelig —. Tit er der Spisekrog 
eller Spiseplads eller en Bue ind til Spisestuen ellei- en lille 
Frokoststue, der staar i Forbindelse med Køkkenet. Og deres 
Køkkener og Gæsteværelse var næsten det mest imponerende, 
saa praktiske, farverige og festlige, saa vi var helt begejstrede. 
Størrelsen varierer selvfølgelig — men det praktiske og farve
rige fandtes overalt — i Brugsgenstande og Redskaber, Køk
kenborde og Skabe. Hele Ønskekøkkener med Køleskabe, Fry- 
sebox, Røremaskiner — ofte Opvaskemaskiner — varmt vand 
o. s. v. Isskabene var med Lys, naar Skabsdørene aabnes, Plads 
til Kød, Frugt, Grøntsager m. m. alt smukt tildækket af Cello
fan eller Plastik i forskellige Farver.

Der var elektriske Gas-Komfurer. Termometre og Lys i 
Ovne, Ure, der automatisk tænder og slukker efter Ønske og 
Behov, naar de bliver indstillet. Elektriske Brødriste, hvor 
Brødet stikkes ind i den ene Ende, automatisk passerer Risten 
for selv at »hoppe« af, naar det er lysebrunt og sprødt. Elek
triske Kaffekander, Citronpresser o. m. a. Rustfrie Gryder med 
kobberlagt Bund for Varmefordelingen, og skønne glade Far
ver i al Køkkentøj og Porcelæn. Det var ikke sjældent, Hus- 
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moderen havde et lille Arbejdsbord med Skriveplads, Telefon 
og Radio.

Ofte gaar man direkte ind i et lille Rum med Skabe og 
Borde — det viste sig at være Vaskerummet, og Skabet at 
være Vaskemaskinen, hvor man putter det tørre Tøj ind, tryk
ker paa en Knap og tilfører det blødgjort Vand, senere Sæbe
pulver, og naar Vaskemaskinen har gaaet tilstrækkelig længe, 
og Tøjet er rent, trykker man igen paa Knappen, og dei- til
føres Vand til Skylning. Til sidst tager man Tøjet ud, centrifu
geret og lige til at hænge til Tørring, hvis ikke der findes et 
Lufttørringsanlæg ogsaa. Saa man behøver ikke at røre Tøjet, 
fra man putter det snavset ind — til det tages rent — maaske 
tørt ud. Nogle Steder har man saa en lille fiks Varmerulle til 
de store, glatte Ting— og en Del stryges med de lækre »strøm
linie« Strygejern, der kan indstilles til passende Varme til Uld, 
Silke eller Bomuld — og Nylon rystes jo blot.

Eller man gaar til et Vaskeri »om Hjørnet« med sin Uge
vask og lader den samme Proces foregaa for 25 Cent pr. Ma
skine — i den Tid, man gaar ind ved Siden af og gør sine 
Indkøb. (Der er ikke den store Maanedsvask, der tager Dage 
og Kræfter for en dansk Husmoder).

Sove- og Gæsteværelsei-ne er med vidunderlige Senge med 
Ønskemadrasser og Tæpper — ogsaa i dejlige Farver. Ja, saa 
galt elektriske Tæpper som Uldtæppei- med indlagt Varme
legeme med automatisk Afbryder, saa den ønskede Tempe
ratur kan holdes under Dynen (koster ca. 30 Doli.). Særlig 
Gæsteværelserne var morsomme og festligt udstyret for at 
gøre alt saa bekvemt som muligt (ikke som herhjemme, hvor 
man ofte sætter sine gamle, udrangerede Møbler og Billeder). 
Og saa selvfølgelig Badeværelserne — altid med rigeligt varmt 
Vand -— atter de muntre og glade Farver, ogsaa i Frottésæt
tene med de 2 Haandklæder og 1 Vaskeklud (saa man ikke 
behøvede at pakke sine egne vaade Vaskeklude ned).

Ja, og saa fandtes der selvfølgelig Støvsugere, Bonemaski- 
ner, Barber- og Symaskiner, men mange af disse praktiske Ind
retninger kender vi jo heldigvis ogsaa herhjemme i danske 
Hjem. Men det er jo i høj Grad et Pengespørgsmaal, der er
statter den manglende Hjælp.
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Ofte fandtes der i Hjemmene et roligt beliggende Arbejds
værelse for Husmoderen — eller til fælles Brug.

Og udendørs — ja, Haven var oftest Græs og Fliser og lidt 
Blomster eller stedsegrønne Planter (vi vidste ikke vores var 
saa moderne), der var ingen Baggaarde — alt Affald, der 
kunde brændes, tilintetgjordes med det samme i særlig dertil 
byggede udendørs Kaminer eller Ovne (særlig i Californien 
var vi begejstrede for Affaldsordenen). Man havde i høj Grad 
Indtryk af, hvad vi saa tit siger, det gælder ikke om at gøre 
Orden, men at holde Orden.

Man ofrer meget, baade Tanke, Tid og Penge, paa at udstyre 
Hjemmet godt og praktisk, saa Arbejdet kan gøres saa ratio
nelt og tidsbesparende som muligt, saa Husmødrene ogsaa 
kan faa Tid og Kræfter til at leve med i alt det andet, der 
kræves af hende.

Men al den Teknik og Opfindsomhed inden for Hjemmets 
Felt er ikke af saa gammel Dato — nej, for ca. 10 Aar siden 
var det ikke saa nemt, har flere Husmødre betroet os.

Og hvordan lever man saa? Ja, mangt og meget præger jo 
stadig det store, rige Land, hvor Oliekilderne springer og der 
pumpes Dag og Nat. Metaller og Kul findes i Jorden, og Fa
brikkerne snurrer. Frugten og Kornet gror og modnes, og alt 
dette kommer jo mere eller mindre Landet og Hjemmet til 
Gode. Levefoden er meget høj. Forretningerne bugner af lækre 
og fristende Varer; skal man følge med, maa man arbejde for 
at faa disse Goder. Man føler det store Land — store Forhold 
— store Penge, men ogsaa ofte, at det, der kommer let, gaar 
let — for megen Spild — for lidt Økonomi — set med vore 
Øjne.

Den hygiejniske Indpakning og Emballage er i høj Grad 
tiltalende og imponerende, og man vilde ønske, vi maatte op
leve noget lignende herhjemme, men det fordyrer selvfølgelig 
ogsaa Varerne, selv om det sparer megen Tid og er meget 
tiltalende med Franskbrød skaaret i Skiver i parafineret Per
gament eller Cellofanposer. Kødet ligesaa til Koteletter eller an
det. »Man tager« en lille Vogn og kører rundt i Forretningen 
med den og opsamler Mælk, Smør, alle Kolonialvarer, Frugt 
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og Grøntsager, Rengøringsartikler, og alt hvad man har Brug 
for — help yourself — og kører saa Vognen hen til Udgan
gen, hvor Varerne optælles og betales. En behagelig og nem 
Handelsform, der ikke kræver mange Mennesker til Betjening, 
men et effektivt Kontrolapparat.

Og saa lidi om den amerikanske Husmoder — de er fikse, 
dygtige og praktiske Husmødre og Samfundsborgere, der ved, 
at Livet ogsaa kræver en Indsats af dem. De har ikke saa 
mange Traditioner, de er maaske kommet fra andre Lande 
eller Forhold i deres eget store Land. Derfor maa de ofte til
passe sig efter de forhaandenværende Forhold — maaske maa 
Mand og Hustru hjælpe hinanden frem i de nye Omgivelser 
— eller begge er selverhvervende, der giver godt Kammerat
skab og Forstaaelse for hinandens Gerning, derfor hjælper 
de hinanden baade ude og inde som en selvfølgelig Ting. Paa 
en Farm eller Gaard har Husmoderen sine Opgaver vel næ
sten som herhjemme ved forskelligt Arbejde. De amerikanske 
Kvinder har desuden et meget stort Arbejde inden for deres 
Kirkesamfund, hvor de selv skal være med til at skaffe alt 
til Kirkens Drift, Præstens Løn o. s. v., der ydes ikke Tilskud 
hertil fra Staten. Mange deltager i Søndagsskolearbejdet — 
bolder Bazar og Bespisninger for at skaffe Penge, og det er 
en utrolig Flid og Opfindsomhed, der præsteres. Om Smagen 
f. Eks. paa Haandarbejdets Omraade, kan der diskuteres — 
maaske præget af, at alt skal gaa stærkt. Og saa er de ame
rikanske Kvinder — ja, Mændene da ogsaa — meget elskvær- 
dige og hjælpsomme — de tænker aldrig paa Ulejlighed (i 
Amerika taler man aldrig om Alder eller Folks Stilling), men 
et godt økonomisk Rygstød giver maaske et lettere Syn paa 
Tilværelsen, og mange har det jo bedre og lettere end os her
hjemme. De er praktiske i deres Paaklædning — ofte lidt for 
dristige i Farver og for megen Simili og Glans. Ikke altid for 
gode Kvaliteter — men oftere nye Klæder. De bruger ikke 
megen Tid til Reparationer — saa hellere noget nyt — og 
Tøjet gives til Velgørenhed.

Og hvordan saa med deres Kost og Husførelse? Ja, den er 
selvfølgelig individuel — og vi undredes tit over deres Maade 
og Sammensætninger. Ogsaa her kan vi jo kun give et lille 
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Sammendrag over de utallige Variationer og Kombinationer, 
vi har været ude for.

Men da saa mange G. H. Piger har bedt om en lille Beskri- 
velse, saa maa vi jo prøve. Det, vi nød mest af alt, var al den 
herlige Frugt. Tænk, at have oplevet at være et Sted, hvor 
man kan være med til at plukke og spise Appelsiner, Citro
ner, Mandariner, Mandler, Figner, Valnødder, Laurbærblade, 
Oliven, Ferskner, Druer og alt andet dejligt.

Alt dette hjælper jo paa det store Forbrug af Konserves, 
saa der kan komme Balance i Ernæringen. Selv Børnemaden 
serveres direkte fra Daasen — og der findes mange Varia
tioner og for alle Aldre.

Mange Maaltider indtages paa de mange hurtige og billige 
Restauranter — som det ofte var interessant at besøge lige 
fra Greyhound forskellige Stoppesteder til større og mindre 
Spisesteder fra Kældere til Empire-Stats Buildings Etage 102, 
hvorfra vi ved Lejlighed kan vise mange forskellige Menu
kort.

Dagens Maaltid begyndte altid med det vidunderlige Glas 
Frugtsaft afpresset af Appelsin, Grape fruit eller Ananas, 
frisk eller konserveret, frisk eller kogt Frugtkompot af Pærer, 
Fersken, Svedske el. a. eller Havregrød, Corn flakes eller an
den Kornprodukt m. Mælk. Ristet Franskbrød — Kaffe, The 
el. Mælk.

Frokost eller (Lunch) Kl. 12%. 1 Glas Appelsin — eller 
Tomatsaft eller Frugt. Grøntsager el. a.. Retter af Kød, Fisk el. 
Æg. Pie med Æbler, Abrikos el. a. eller Iscream — Kaffe, The, 
Mælk.

Middag — (Dinner) Kl. 6. 1 Glas Frugt el. Tomatsaft. Suppe 
■— klar eller jævnet. Kød — Grønt el. Fiskeret — ofte Fjerkræ. 
Frugtpie, Dessert el. Iscream — Kaffe — (maaske lidt ens
artede Maaltider, men Variationer indenfor disse Grupper).

Og Selskabeligheden — ja, den formede sig paa forskellig 
Maade, og var ofte begrænset til bestemt Tid for Ankomst 
og Afgang. Ved en lille Aftensammenkomst kunde der blive 
serveret en kold Drik eller Iscream — Kaffe el. The paa en 
lille Bakke el. Tallerken til hver med et Stykke Kage eller 
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Doughnuts med Osteskiver — og altid et Glas Isvand før en 
Servering.

Til en stor officiel The, hvor Damerne var inviteret skrift
ligt til 2 Hold fra Kl. 3—4 og næste Hold Kl. 4%—5%, ca. 30 
hver Gang, var det meget festligt og formelt med Hat og Hand
sker. Der blev serveret staaende The — hvor Husets unge 
Datter sad for Bordenden og skænkede — og man gik Bordet 
rundt og forsynede sig med smaa fikse Sandwich og Kager, 
Pebermynter i alle Farver, Saltmandler, Nødder, Isvand m. m.

De store Middage formede sig nærmest som herhjemme med 
Suppe, Steg og Kage el. Dessert. Men selvfølgelig dominerer 
alle de dejlige Frugt- og Grøntsager, selv om vi syntes, det 
var Syndebrøde at servere en hel Skive Ananas paa Salatblad 
og saa en Spiseskefuld »Skøroste-lignende Masse i Midten som 
Forret eller til Stegen.

Men lige saa »formelt« det kan gaa til — lige saa primitivt 
og praktisk er det med forskellige »Picnic« eller Skovture, 
hvor man let og enkelt pakker en Madkurv — eller flere af 
Selskabet tager nogle Føde- og Drikkevarer med og Plastic 
og Porcelæn i »Picnic« Kurve og Termoflasker eller Spande til 
kolde eller varme Drikke. Man mødes paa en smuk, dertil ind
rettet Plads i Skov eller Park, hvor der er Borde, Bænke, Vand, 
særlig byggede Kogesteder, indrettet Rest-room eller Toilette 
og Legeplads for Børn og Voksne. Man kører gerne mange Mil 
for at mødes med Familie og Venner til nogle Timers festligt 
Samvær. — Eller man laver Overraskelsesgilder. Man bli
ver enige om at mødes i et Hjem, hvor der er god Plads. Nogle 
dækker Bord — andre ordner Maden, som er medbragt i en 
Termospand, og maaske købt i en Restaurant, andre har 
Æblepie eller Ostelagkage el. a. med -— een ordner Kaffen ■— 
og alle hjælper efter et festligt Samvær med Oprydning og Op
vask. Men Gildet er holdt uden store Forberedelser, Kogekone 
og alt det, og alt er i Orden, naar Gæsterne gaar. Man hygger 
sig i det altsammen, og der er jo næsten ingen Hjem, der har 
Hjælp, selv i store Huse — en ung Pige er et Særsyn, og Kone
hjælp 1 Gang ugl. er Højden. Det, at alle er i samme Baad, og 
man hjælpes ad, det giver Sammenhold, man løfter i Flok, det 
letter Opgaverne, Ansvaret og Humøret.
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Vi erkender stadig, at der i U. S. A. — som andre Steder — 
er mange Slags Husmødre og Hjem, og man kan vel ogsaa 
finde større Kontraster end andre Steder, vi kan jo kun be
rette om lidt af det, vi har set og oplevet.

Vi har været meget glade for at se og iagttage og lære af det 
praktiske og gode, men vi føler dog, »at trods alt det fine i 
fremmed Duft« — saa er Danmark, de danske Hjem og Hus
mødre, den Rod, hvor vi hører hjemme.

Drewrep.
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Det 17de Elevmøde.
Søndag d. 3. Juli 1949.

I strålende solskin holdt vi vores elevmøde i år med ca. 140 
»gamle« G. H.-piger. Som sædvanligt kom enkelte langvejs fra 
om lørdagen.

’ Traditionen tro begyndte vi dagen med sangen: »Den sig
nede dag«, hvorefter formanden bød velkommen til general
forsamlingen og udtalte sin glæde over de mange, der var 
kommet, trods dagen var rykket frem på året. Men det er jo 
heller ikke rigtige G. H.-piger, når de ikke kan slå en kol
bøtte, når det er nødvendigt. Grunden til det er, at frøken 
Reppien og frøken Drewes om en månedstid rejser et smut til 
Amerika, og vi kunne da ikke tænke os at holde elevmøde 
uden forstanderinderne. Vi vil tværtimod takke dem, fordi det 
kunne blive på en anden tid end sædvanligt, og samtidig ønske 
dem lykke på rejsen til Amerika. Og vi håber, at de må få 
en rigtig god tur og komme glade og udhvilede tilbage igen 
og spækket med gode oplevelser. Med de ord overrakte for
manden de 28 højrøde nelliker.

Som dirigent blev Karen Withen eenstemmigt valgt og gav 
ordet til formanden:

I år har vi atter haft en fremgang på 80 medlemmer, men 
en tilbagegang på 60 medlemmer, så vi tæller nu 761 medlem
mer. Trods Hanne Dahlkilds ihærdige skriven frem og tilbage 
har vi haft den ret store tilbagegang. Jeg tror det skyldes for 
en stor del, at adresserne er mangelfulde, så husk at sende 
forandrede adresser til Hanne Dahlkild, Padborg.

Vi har haft 2 bestyrelsesmøder som sædvanligt og har atter 
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i år fået årsskriftet trykt som gave, og det siger vi hr. direktør 
Helger tak for. Efterhånden som elevforeningen vokser, kan vi 
støtte elevfondet mere og mere, som jo også er vort mål. Men 
vi vil også gerne glæde forskellige, der hører skolen til, med 
gaver til store festdage, og derfor har det taget lidt mere til 
kassen de sidste år.

Formanden læste endvidere regnskabet op, da Hanne Dahl- 
kild var forhindret i at komme, og sluttede beretningen med 
et leve for elevforeningen og udtalte ønsket om, at den stadig 
måtte vokse og vedblive at være den levende forbindelse mel
lem skolen og de »gamle« elever.

Ved valg af bestyrelse var Nora Eriksen og Hanne Dahlkild 
på tur, og begge blev eenstemmigt genvalgt. Der var også gen
valg af revisoren, Kathrine Hansen; endvidere blev en ny sup
pleant valgt, nemlig Musse Kolmos.

Bestyrelsen er f. t.:
Formand: Alma Jakobsen.
Næstformand: Nora Eriksen.
Kasserer: Hanne Dahlkild.
Bestyrelsesmedlemmer: Karen Tølle. Lisbeth Hansen.
Tillidskvinder: Kis Andresen. Ruth Schlüter.
Suppleanter: Gedske Jakobsen. Musse Kolmos.
Revisorer: Kathrine Hansen. Gerda Christensen.
Frøken Drewes aflagde elevfondens regnskab. Der var ud

delt 12 portioner å 50 kr. Frøken Drewes opfordrede endvidere 
»gamle« G. H.-piger til at støtte indsamling til »Margrethe
sengen«. Denne har nu været i funktion i 3 år, og de første 
2 år var det en G. H.-pige, der lånte den. Vi tager til stadighed 
imod gaver til denne seng, da det efterhånden slides. Så, hvis 
der er nogen, der kan undvære lidt børnetøj, så gør I en god 
gerning.

Under eventuelt fortalte Karen Withen, hvordan man kan 
erhverve sig en folkedragt, som kom på tale sidste år. Karen 
Withen mødte selv i sin egen folkedragt (hjemstavnsdragt), 
der stammer fra 1820 og er fra Vejlby. Karen Withen forkla
rede, at det er huen, der viser, hvor dragten stammer fra.

Hvis nogen tænker på at anskaffe sig en folkedragt, vil Ka
ren Withen gerne være behjælpelig med at få den vævet
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o. s. v. Og det vil blive billigst, hvis der er flere, der slår sig 
sammen. Adressen er: Vævekonsulent, frøken Karen Withen, 
Ørstedsgade 39, Sønderborg.

Under eventuelt foreslog Kathrine Hansen og Anni Paulsen 
en større Sum til elevfondet, som i år fik 200 kr.

Ligeledes blev elevmødedagen drøftet, og der blev foreslået 
2. søndag i juli i stedet for, som vi har, den sidste søndag i 
august. Hvad er der stemning for?

Efter frokosten hyggede vi os i haven og i stuerne, og om 
eftermiddagen talte fru Ellen Villemoes Andersen livligt og 
fængslende om »Hverdagens værdier«, som havde bud til os 
allesammen.

Ved middagen talte skoleinspektør H. C. Hansen, frøken 
Drewes for jubilarerne, hvoraf 4 var 25-årige, og flere gamle 
elever takkede for den dejlige dag.

Dagen sluttede med Skt. Hansaftenspil ude på den nye 
Plæne, der egnede sig glimrende som scene. En del nåede ikke 
at se stykket til ende, men de fleste havde dog så god tid, så de 
kunne få det hele med. En strålende^ elevfest var til ende.

Atter er der gået et år, siden årsskriftet blev sendt ud, og 
snart går vi julemåneden imøde. Jeg vil da gerne ønske alle 
årsskriftets læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår med 
tak for det gamle.

Alma Jakobsen.
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Folkedragter.
Festdragt. Maskeradedragt.

Ja, det er en løjerlig Overskrift, men mange, mange mener, 
at det at tage en Folkedragt paa, er det samme som at klæde 
sig ud. Dersom De mener det, saa anskaf ingen Folkedragt, 
for en Folkedragt er en Hjemstavnsdragt, en Kopi af en Dragt, 
der er blevet baaret af en af vore Tip eller Tip-Tip-Oldemødre. 
Den er et Stykke Kultur, en Arv, der er værd at værne om.

Efter Krigen har der været meget Samkvem de nordiske 
Lande imellem, Husmoder- og Husholdningsforeninger har væ
ret paa Besøg hos hinanden, og derved lært lidt af hinandens 
Sæd og Skik. Mange har derved faaet Øjnene op for den 
smukke Skik vore nordiske Søstre har, den at iføre sig Hjem
stavnsdragt. Herhjemme er det som Regel kun Folkedanserne, 
der ejer en Folkedragt, men nu er der blandt Husmødrene 
kommet en Trang til at være med.

Nordmændene holder sig strengt til de korrekte Efterlignin
ger af Hjemstavnsdragter. Svenskerne har, foruden Kopierne, 
ladet fremstille en Husmoderdragt, d. v. s. laant lidt hist og 
her af de gamle Dragter og derved opnaaet, at flere anskaffer 
Dragter, men det har, efter min Mening, ikke samme Betyd
ning, om man ved: saadan saa Dragten ud før — eller — nu 
laver jeg noget, der ligner en gammel Dragt.

Jeg ved godt, at mange gyser ved Tanken om at iføre sig 
den »varme« Dragt, og de, der saa min Dragt ved Elevmødet 
(den er, for at prale lidt, kopieret saa godt det lader sig gøre 
i Dag, bl. a. uden Hjælp af Symaskine), vil vel især gyse, men 
— ikke alle Dragter er saa svære med uldne, strikkede Ærmer,
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Strømper, Skørter o. s. v. Noget, der har været brugt over hele 
Landet, er en hel Kjole af To’sel eller Hyergarn i forskellige 
Farver, Striber eller Tern, Forklæde, Tørklæde og Hovedtøj. 
Forskellen mellem Landsdelene ligger i Farvevalg og Hoved
tøj. Snittet i Kjolen kan være forskelligt efter Tiden, men som 
Helhed ligner de hinanden — Hovedtøjet er det væsentligste. 
Enhver, der har en lille Smule Kendskab til Hovedtøjer, vil 
med det samme kunne sige, hvor Dragten stammer fra.

Lad nu være, med at fortælle mig, at vore Dragter ikke er 
praktiske, de kan ikke vaskes o. s. v., jo saamænd kan de saa, 
hvis Materialerne er ordentlige, og nemme at bære er de og- 
saa, nu er Længden paa vort daglige Tøj jo krøbet ned, og der 
følger vi med, saa hvorfor er det saa sværere at gaa i lang 
Kjole til Fest? Hovedtøjet er vel nok det sværeste for de fleste, 
men har vi ikke set mange skøre Hatte, som ingen kan be
gribe, kan sidde fast paa Hovedet?

De vil kunne rejse ud i Dragten og dog være pæn hele Tiden 
uden al for meget Vask og Strygning. Mod mange af de sven
ske og norske Damer, der maa have ekstra Særke, (Bluser, 
om De vil) o. s. v. med. En hvid Særk, der skal ses, kan kun 
holde en halv Dag — den Særk, De har under Kjolen, (den 
behøver ikke at være af hjemmevævet Lærred) kan dog holde 
et Par Dage. Til enhver Dragt hører der, foruden Tiillshoved- 
tøjet, et »Udendørs Hovedtøj«, der tages paa i daarligt Vejr 
-— saa man kun tager det fine hvide paa, naar man skal være 
rigtig fin, i Solskin og indendørs. Altsaa kan det ogsaa holde 
en Rejse ud. De ser, mine Damer, at det med det upraktiske 
er hen i Vejret, naturligvis skal vi ikke gaa baglæns og be
gynde at gaa med Dragten til Hverdag — men til Fest, Sam
menkomster o. s. v.

Den er dyr, vil De sige — ja, men De ofrer jo dog mange 
Penge paa en Kjole, som De kun bruger en Sæson eller 2. De
res Folkedrag bliver aldrig umoderne! Min har holdt til mange 
Fester og Rejser gennem snart 20 Aar. Og ved De hvad, der er 
ingen Spekulation, hvad skal jeg tage paa, hvormange Kjoler 
skal jeg have med paa Rejsen.

De af Elevforeningens Medlemmer, der er interesserede i at 
anskaffe Dragt, kan faa Hjælp hos mig, ellers maa jeg henvise 
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til Frøken Anna Sofie Boesen Dreijer, Amagerfælledvej 283, 
København S-, der for Foreningen til Folkedansens Fremme, i 
Samarbejde med Nationalmuseet har fremstillet Dragtkuver
ter, d. v. s. Kuverter, der indeholder Mønstre, Stofprøver o. s. v. 
lige til at fremstille en Dragt efter. Disse Kuverter udlejes mod 
Depositum og et vist Beløb pr. Uge. Der er dog endnu ikke Ku
verter fra alle Landsdele, bl. a. ikke fra de sønderjydske 
Amter.

Har De noget at bygge paa, f. Eks. Hovedtøj, Dragtdele, saa 
kom frem med det!

Hvor mange møder til næste Elevmøde i Hjemstavnsdragt? 
Med Hilsen.

Karen Withen.
Ørstedsgade 39, Sønderborg.
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Hilsener til og fra gamle Elever.
DET VAR SÅ SUNDT!

Det var dejligt at få lov at prøve kræfterne, at være uden 
forstanderinder ca. 3 mdr.

Det var så sundt.

Mangt og meget fik vi indblik i; og opdagede baggrunden for 
nogle af forstanderindernes handlinger.

Det var så sundt.

Lige fra morgensang, køkkenteori, regnskab, korrespondance. 
Det var så sundt.

Små bekymringer, små vanskeligheder, den daglige drift.
Det var så sundt.

Vel færre gæster — men festlige foredrag af skolens venner. 
Det var så sundt.

Samme hyggelige atmosfære i selskab med timelærerne. 
Det var så sundt.

Kort sagt: Ansvaret mærkedes, men tyngede ikke.
Tak for tilliden.

Brønshøj.

MOR LER
Man siger, du kom med en Stork fra Ægypten, 
og det er en Sandhed, der ret gaar i Dybden.

For det med naturlig Forklaring — Uhyrligt!
Nej, alting ved dig er saa rent eventyrligt.
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I Fjor var du intet — og saa paa engang 
var du til — var du alt. Hvilket Avancement!

Du, Livsdyndets niloverstrømmende Gaade 
af grum Krokodilskhed og Faraonaade!

Har eengang, mit Solskin, jeg skænket dig Livet, 
har siden du daglig mig atter det givet.

(Kaj Munk.) 
Hilsen fra Schmiddi.

(Se Billedet.)

EN LILLE HILSEN FRA BØRNEHJEMMET

Her glæder vi os til at holde jul med børnene, som jo har 
vekslet en del i løbet af året. Et par stykker har vi dog, der 
er ved at være »gamle« i gårde, nemlig Hansemand og Clint, 
som jo ellers er faldet fra aldersgrænsen, men vi haaber at 
beholde dem julen over her. De er begge flinke til at tale og 
gør sig megen umage for at synge med, naar nogen synger 
for dem.

Vi sender alle en venlig hilsen med ønsket om en glæde
lig jul.

Julie Baunbæk.

REJSE — HVORFOR IKKE?

Det er som porten til eventyrverdenen atter slaas op. For
ventningens glæde — spændingen, om forestilling og virkelig
hed svarer til hinanden.

Min rejses mål i år var Finland og den internationale kon
gres i Stockholm. Efter megen skriven, ombytning af penge, 
ordning af visum m. m. stod jeg en skønne dag på Padborg 
station og drog med den stærkt forsinkede »Nordexpres« mod 
Stockholm. Derfra gik turen med skibet Bove II til Finland. — 
Jeg var heldig. Solen strålede fra den blå himmel, vandet var 
blikstille, og sejlturen gennem den stockholmske skærgård en 
oplevelse. Alt åndede skønhed og fred. Kun om natten, da jeg 
lå i min køje, mærkede jeg en sagte duven. Den næste dag var 
vejret lige så strålende. Snart dukkede Helsingfors op i det 
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fjerne, og folk begyndte at stimle sammen, parate til at gå fra 
borde. Jeg spejdede efter min finske veninde og blev glad, da 
jeg så Anna Lisa sammen med lille Stinna vinke ved kajen. 
Efter en møjsommelig vandring i trængselen — gennem tolden 
— stod jeg da endelig på finsk jord og fik en hjertelig om
favnelse af Anna Lisa og en fin gul rose fra Stinna.

Ja, det blev indledningen til en dejlig uge, som jeg altid 
tænker tilbage på med glæde. Var det den hjertelige måde, 
jeg alle vegne blev modtaget på, den finske naturs skønhed, 
faunaén, luften, min sympati for Finland — jeg ved det ikke. 
Kun ved jeg, at landet og folket tiltrak mig, og jeg følte mig 
hjemme der.

Der er noget, man må beundre hos finnerne — deres real- 
istiske indstilling og evne og styrke til at bygge op. Se »Bar
nens borg« i Helsingfors — det er en oplevelse, se kalkvær
kerne, de store forberedelser til olympiaden om 3 år. — En 
ordning, som jeg syntes udmærket var, at man uden for ra
tionen kunne købe kaffe, til store priser ganske vist. Over
prisen gik til velgørenhedsformål, og man var fri for sortbørs. 
— Hvorfor har vi ikke en sådan ordning i Danmark? løvrigt 
kunne man få alt i Finland, blandt andet smør — lige så me
get man havde penge til, dog — vogt jer for at bestille kaffe 
på en restaurant uden at spørge om prisen. Det kostede mig 
479 finske mark, altså 11 danske kroner, for 2 kopper kaffe, 
3 kager og 1 sodavand.

Jeg var også i finsk bad, blev pisket med birkeris, afsvalet i 
søen og atter i dampbad, så jeg havde overskud af varme tre 
dage efter. Men skønnest var dog turen til »stugaen«, som lå 
på en af Finlands tusind små øer, — en drøm af et lille som
merhus. — Det selskabelige blev heller ikke forsømt. Een dag 
var jeg til kaffegilde eller smørgås fem forskellige steder — 
uden overdrivelse — men da var jeg næsten slået ud. — Og 
så lærte jeg at spise krebs — uhm. — Men lad mig slutte med 
Finland. Jeg drog derfra med et »Nakaimin« (på gensyn) og 
jeg kommer igen.

Var vejrguderne mig gunstige? Jeg nåede i hvert fald atter 
til Stockholm over Åbo uden søgang — trods det jeg havde 
sikret mig søsygetabletter — og i Stockholm strålede solen 

70



hver dag i 6 dage. Det blev også en oplevelse — men på en 
anden måde. 600 kongresdeltagere fra alle lande var samlet 
her. Luften svirrede med sprog i alle tungemål, op ad trapper 
og gange og i rigsdagssalen, hvor festklædte damer, lyse og 
mørke mellem hinanden, samledes til kongressens åbning, 
»Seventh international Congress of Home Economics«. Fore
drag vekslede med skønne ture til Sånga Såby og Uppsala, 
hvor man beså domkirken, universitetet, fackskolan og det 
gamle slot. Her fik vi en dejlig frokost, som ikke mindst præ
gedes af fackskolans elever med deres hvide kapper. Der fore
toges også ture til større fabriksvirksomheder og skoler, af 
hvilke »Mariaskolan« var ganske særlig flot. — Der stiftedes 
bekendtskaber, diskuteredes og holdtes internationale selska
ber, hvor man sang og snakkede sig sammen, og den strålende 
række af dage sluttede med en festlig banquet i Gyllene Salen 
i »Stadshuset«.

Ja, det var et overfladisk rids af min »eventyrrejse« — bedre 
end jeg havde forestillet mig den. Gak hen og gør ligeså!

Glædelig jul til alle G. H.-piger fra
Gedske Jacobsen.

71



Den praktiske Side.
Amerikanske Sandwich.

Hamburger:
1 Rundstykke el. Scones flækkes og en flad »Hakkebøf«, 
tilsat hakket Løg, Salt og Peber lægges imellem.

Denver Sandwich:
1 Rundstykke el. 2 Franskbrødsskiver sammenlægges med 
en lille Æggekage el. Omelet med Terninger af røget Flæsk 
eller røget Skinke og Purløg.

Warm Beef Sandwich:
Rundstykker eller Franskbrød sammenlægges med varme 
Skiver Oksebryst el. Roastbeef el. Oksetunge.

Hot Dogs Sandwich:
1 aflangt Rundstykke flækkes halvt, en varm bajersk Pølse 
lægges ind, smøres med Sennep.

Klip Houce Sandwich.
1 bajersk Pølse eller en tyk Strimmel Ost — trilles med 
Kartoffelmos (som Kroketter), dyppes i Rasp, koges i Fedt, 
serveres evt. paa Pind.

Ham and Egg-Sandwich. (Skinke og æg.)
Firkantede Skiver Franskbrød smøres med Sennepssmør, 
Røræg el. Æggeskiver lægges over og Skinke i 2 el. 3 Lag. 
Skæres over paa skraa.

Doughnuts (som vi kalder Kaffekranse) kan laves af æl
tet Gærdej g, der udrulles jævnt, udstikkes til Ringe, hæ
ves og koges lysebrune i Fedtstof. Drysses med Flormelis. 
Mel 500 g, Marg. 80 g, Melis 60 g, Æg 2 Stk., Mælk 2% dl, 
Gær 80 g, Fedtstof til Kogning.
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» STJERNE-BLOMSTER «

Stjerne-Blomster stod der paa et Skilt over en ret anselig 
Georgineudstilling i en af vore Storbyer nu i Okt. Maaned.

Stjerne-Blomster? Skal Georginer nu kaldes Stjerneblom
ster, det lyder mærkeligt.

Forklaringen fandtes i samme Udstillings Georginekatalog, 
her stod nemlig følgende:

»Vort Georginesortiment omfatter kun de af Fællesudval
get for Bedømmelse og Prøvedyrkning af Prydplanter aner
kendte Sorter. Disse Sorters Navne tilføjes 2 eller 3 Stjerner.

Certifikat af 1. Klasse faar tildelt 3 Stjerner. Certifikat af 
2. Klasse for tildelt 2 Stjerner.«

Ved at betragte de udstillede Georgineblomster maatte man 
indrømme, at de Sorter der havde 3 Stjerner paa Navne-Eti
ketten, absolut var fremragende Sorter ■— og pludselig forstod 
man, at her mødte man noget af det helt rigtige. Georginer, 
hvoraf der findes et Hav af Sorter, skal naturligvis paa Ud
stillinger og i Kataloger være »Stjerneblomster« — helst 3- 
stjernede, saa har man en paalidelig Rettesnor naar man vil 
vælge nye og gode Sorter til sin Have af de forskellige Geor
gine-Typer.

Det minder os om at vi i vore Grønsags-Kataloger let finder 
de prøvede og anerkendte P. Stammer og Romertalsstammer.

Skal vi nu ogsaa kunne faa denne gode Hjælp, naar det 
gælder Stauder, Roser, Sommerblomster osv.?

Ja, ifølge Beretning i »Aarbog for Gartneri« 1948 har dette 
Fællesudvalg, der bestaar af sagkyndige Folk, arbejdet med 
følgende Blomsterplanter:

Staude Phlox og heraf har 10 Sorter faaet 3 Stjerner
Frilands Chrysanthemum •— 15 » » » »
Staude-Asters — 4 » » » »
Grigeran el. Bakkestjerne — 3 » » » »
Polyganthe- el. Buketroser — 8 » » » »
Georginer — 33 » » » »
Ridderspore — 5 » » » »
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Andre Frilandsblomster som Iris, Helenium, Astilbe eller 
Spiræa er ogsaa under Prøvedyrkning.

Det er jo indlysende, at det er af stor Værdi for Indkøb af 
disse Planter, at man ved at vælge Sorter med 3 Stjerner kan 
sikre sig at faa det bedste, der findes, og efterhaanden skal 
vore Haver derfor nok komme til at indeholde mange »Stjerne- 
Blomster«.

Agnes Eliasson.
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Ved De at —
Fiskelugt kan fjernes fra Opvask eller Fiskeretter ved at 
komme en Theskefuld tør Sennep i Opvaskevandet.

Et Stykke Sukker i Kaffekanden el. Thepotten, der staar 
ubrugt i længere Tid, vil opsuge Fugtighed og derved for
hindre Mug eller Rustdannelse.

Før et Søm slaas i Trævæg, bør det trækkes gennem grøn 
(brun) Sæbe, da det saa vil forhindre, at Træværket der
omkring vil revne.

Naar en Daase Bonevox eller Skocreme har staaet uden 
Laag og Indholdet er blevet haardt, kan man blot tilsætte 
et Par Draaber Terpentin.

Ved Vask af uldent Babytøj er det godt at komme 1 Tsk. 
Borax til 4—5 1 Vand, det røres i før Sæbespaanerne ud
piskes i Vandet — og Tøjet maa kun lige trykkes, ikke 
gnides.

Persille til Vinterbrug kan skylles, hakkes og pakkes i smaa 
Cellofan- eller Pergamentposer, der sættes i Karton i Fryse
boksen og tages frem efterhaanden til Brug til Saucer og 
Supper.

Persille kan plantes i Urtepotter eller Kasser og staa et 
køligt Sted til Brug hele Vinteren.

Purløg kan plantes i Urtepotter eller Kasser ligesom Per
sillen.

Fluenet for alle Vinduer kan i Sommertiden holde Fluer 
ude.

75



Cellofan eller Plastik kan lægges over som Laag over Skaale 
og Fade i Køleskabet.

Pebermijnteolie kan fordrive Mus — man stænker lidt deraf 
omkring Huller og Opholdssteder, den stærke Lugt vil for
drive dem.

Det ikke er det, man spiser, der opholder og styrker een, 
men det man fordøjer.

Det ikke er det, man tjener, der gør een rig, men de Penge, 
man undgaar at give ud.

Det ikke er det, man læser, der gør een vidende, men det, 
man husker og tilegner sig.
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Personalia.
Else Boesen Jensen (Vint. 43—44), gift med Disponent Bry- 

cher, Roskilde.
Kirsten Hansen (Som. 48), gift med Kontorassistent Jessen, 

Sønderborg.
Inger Schultz (Som. 48), gift med gårdejer Aabo, Sdr. Jærn- 

løse.
Lis Holmer (Vint. 48—49), gift med Tandlæge Skensved, 

Gråsten.
Elene Sønnichsen (Som. 47), gift med Landmand ? ?
Christel Lauesen (Vint. 45—46), gift med Fournaise, Sønder

borg.
Dagny Hansen (Vint. 47—48), gift med ? Fjenneslev.
Anna Aarø (Vint. 44—45), gift med ? Øsby
Maren Dahlmann (Vint. 48—49), gift med Landmand ? 

Bredebro.
Tove Toftdahl Møller (Vint. 46—47), gift med Løjtnant ? 

Sønderborg.
Sigrid Friis Jensen (Vint. 47—48), gift med Landmand Ville- 

moes Andersen, Braade.
Christine Ensted (Som. 48), gift med ? Tinglev.
Marie Hviid (Som. 43), gift med Landmand Frederiksen, Gu- 

derup.
Tove Müller Hansen (Vint. 44—45), gift med Landbrugskan

didat Eriksen, Børkop.
Gisela Petersen (Som. 49), gift med Mekaniker Schmidt, 

Højer.
Birgit Lykke Winther (Som. 49), gift med Adjunkt Alvad, 

Ribe.
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Magda Schmidt Jensen, Lærerinde, har fået en datter Jane. 
Ingrid Schmidt (Vint. 46—47) har fået en søn Allan.
Kirsten Møller, f. W. Nielsen (Vint. 46—47), har fået en dat

ter Dorte.
Ninne Clausen, f. Lorentzen (Som. 46), har fået en datter 

Margrethe.
Misse Drewsen, f. Christensen (Som. 44), har fået en søn.
Andrea ? f. Nielsen (Vint. 46—47), har fået en datter. 
Eva Killerich, f. Paulsen (Som. 44), har fået en søn (3 børn). 
Ellen Sørensen, f. Christiansen (Som. 46), har fået en søn.
Agnethe Nissen, f. Christiansen (Vint. 45—46), har fået en 

datter Jette.
Karen ? f. Christiansen (Som. 44), har fået en datter.
Olga Nielsen, f. Sørensen (Som. 40), har fået en dreng og en 

pige.
Kirsten Frederiksen, f. Ludvigsen (Vint. 34—35), har fået en 

datter.
Anna Rudolph, f. Nissen (Vint. 34—35), har fået en søn.
Anna Petersen, f. Petersen (Som. 42), har 4 børn.
Christel Winkel, f. Møller (Som. 46), har fået en datter.
Karen Marg. Boy Jakobsen, f. Buhl (Som. 47), har fået en søn.
Kirsten Munksgård, f. Godf redsen (Vint. 47—48), har fået en 

søn Jens.
Mila Petersen, f. Kær (Vint. 36—37), har fået en datter.
Ellen Spånget Larsen, f. Dahlkild (Som. 43), har fået en 

datter.
Hanne Dahlkild, f. Jacobsen (Som. 36), har fået en søn Nan.
Anna Madsen, f. Nør (Som. 43), har fået en søn.
Else Nissen, f. Paasch (Vint. 44—45), har fået en søn.
Else Lytzhøft (Vint. 45—46), har fået en søn.
Annemarie Christensen, f. Andersen (Vint. 47—48), har fået 

en datter.
Ebba Bruun, Lærerinde, studerer på Aarhus Universitet.
Gerda Søndergaard Rasmussen (Som. 47), kokkepige på pige

kolonien Hasmark-Otterup, Fyn.
Kathr. Jørgensen (Vint. 44—45), elev på Ubberup sygepleje

skole.
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Edith Grue (Som. 48), forandret adr.: Billund Overgaard pr. 
Vojens.

Brynhild Bjørseth (Vint. 46—47), sygeplejeelev i Norge.
Karen Marg. Petersen (Som. 48), plads i Norge.
Ellen Westergaard (Som 48), plads i Norge.
Magda Bossen (Vint. 48—49), plads i U. S. A.
Ellen Høegh (Vint. 46—47), sekretær på sygehuset i Juliane- 

håb.
Margrethe Larsen (Vint. 47—48), lærerindeelev på Ankerhus.
Annemarie Johansen (Vint. 46—47), lærerinde på Ankerhus.
Anne Mathiesen (Som 46), lærerindeelev på Ankerhus.
Signe Ravn (Som. 46), lærerindeelev på Ankerhus.
Grete Juul Nielsen (Som. 39), lærerindeelev på Ankerhus.
Signe Brogaard (Vint. 48—49), plads i Norge.
Annelise Hansen (Som. 49) har plads hos Hofmarskal West, 

København.
Karen Haukohl (Vint. 44—45), sygeplejeelev på Statshospi

talet, Sønderborg.
Ellen Kielerich Hansen (Som. 37), arbejde i »Red Barnet« i 

Lybæk.
Lis Skensved, f. Holmer (Vint. 48—49), tropsfører i Gråsten.
Grete Reppien, lærerinde, rengøringsinspektrice v. Randers 

sygehus.
Aase Fischer Hansen (Som. 38), elev på den int. højskole i 

Helsingør.
Anne Fischer Hansen (Vint. 43—44), massøse på Roskilde 

amtssygehus.
Inga Blicher (Vint. 39—40), lærerinde på Holsted efterskole.
Nora Iversen (Vint. 40—41), laboratorieassistent på Landbo

højskolen.
Ellen M. Roland Hansen (Vint. 42—43), leder af en børnehave 

i Åbenrå.
Ellen Ørum (Som. 44) er blevet hush.lærerinde fra Ankerhus.
Inger Skovmand (Som. 44) er blevet lærerinde fra Tønder 

seminarium.
Else Müller Hansen (Som. 44) er blevet sygeplejerske fra 

Gentofte sygehus.
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Astrid Kristensen (Vint. 44—45) er blevet lærerinde fra Ha
derslev seminarium.

Anita Thomsen (Som. 46) udd. til børnehavelærerinde i Kbh.
Agnete Christensen, lærerinde, har aftenskole i Ikast.
Karen Fogsgaard (Som. 48), elev på Hadsten børnehjem.
Grethe Mikkelsen (Som. 48), køkkenchef på Gråsten land

brugsskole.
Ingeborg Hansen (Vint. 46—47), plads i St. Fransisco, U.S.A.
Birgitte Glahn (Vin. 48—49) på børnehjemmet i Kollund.
Helga Bartholdy (Som. 49), plads i England.
Hanne Christensen (Som. 49), på Askovhus, Sønderborg.
Dorothea Chemnitz (Som. 49), på fagskolen, Odense.
Sussie Christiansen (Som. 49), udd, til danselærerinde.
Birgit Hammers (Som. 49), på højskole i Sverige.
Gurli Mathiesen (Som. 49), på børnehjemmet »Lyshøj«- Søn

derborg.
Henriette Olsen (Som. 49), underviser på barneskolen i Grøn

land.
Ruth Knudsen (Vint. 44—45) går på College i California.
Ellen Viereck (Som. 43) er i en hatteforretning i Roskilde.
Gedske Jakobsen, lærerinde, har været på studierejse til Sve

rige og Finland.
Karen Broholm, lærerinde, deltog i den internationale kongres 

i Stokholm.
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Elevfortegnelse.
Sommeren 1949.

971. Andersen, Edith, Mandø, Ribe.
972. Andresen, Kjestine, Marie, Felsted.
973. Bartholdy, Helga, GI. Kongevej 15, København.
974. Chemnitz, Dorthea, Godthaab, Grønland.
975. Christensen, Hanne, Vester Sottrup.
976. Christensen, Inger, Marie, Ahlmansvej 54, Sønderborg.
977. Christensen, Sussie, Händelsvej 23, København S.
978. Clausen, Kirsten Marie, Traasbøl, Bovrup.
979. Deele, Elna, Over Jerstal.
980. Gabe, Ulla, Elinorsvej 8, Charlottenlund.
981. Geil, Esther, Outrup.
982. Hammers, Birgit, Njutanger, Sverrig.
983. Hansen, Aase Fischer, Munkevænget 29, Odense.
984. Hansen, Anne Marie, Mindebjerg, Kirkehørup.
985. Hansen, Annelise, Borgergade 6, Vejen.
986. Hansen, Inger, Hjerndrup, Christiansfeld.
987. Heel, Anna, Gottesborg, Uphusum.
988. Jakobsen, Birgit Westh, Ikast.
989. Jessen, Ellen Marie, Nr. Hjarup, Hovslund.
990. Jørgensen, Zülau Solvejg, Nørregade 34, Ikast.
991. Jørgensen, Sinne, Outrup.
992. Kræmer, Gudrun, Graasten.
993. Mathiesen, Gurli, Vamdrup.
994. Nissen, Else Marie, Holbøl.
995. Oeschler, Marianne, Agtrup, Sydslesvig.
996. Olsen, Henriette, Sukkertoppen, Grønland.
997. Petersen, Gisela, Brüggermannstrasse 50, Flensborg.
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998. Petersen, Grethe, Aarøsund.
999. Petersen, Kjestine, Løgumkloster.

1000. Petersen, Marie Klejs, Sdr. Vilstrup, Eltang.
1001. Petersen, Tove Nyholm, Helium.
1002. Piepgras, Helga, Mellemgade 8, Flensborg.
1003. Schmidt, Doris Jessie, Tetenbull, Ejdersted.
1004. Sibbesen, Annemarie, Ullerup.
1005. Stange, Gisela, Fladensgade 3, Flensborg.
1006. Timm, Dora, Hollingssted, Slesvig.
1007. Werner, Grethe Kronborg, Sdr. Vilstrup.
1008. Winther, Birgit Lykke, Rødding.

Vinteren 19^9—50.
1009. Berthelsen, Anna, Lysabild, Skovby.
1010. Christensen, Annemarie, Stenderup, Vester Sottrup.
1011. Duus, Anne Christine, Langmosegaard, Fynshav.
1012. Grell, Marie, Askov, Vejen.
1013. Grau, Tove, Vester Sottrup.
1014. Gubi, Selma, Jørgensgaardgade 37, Flensborg.
1015. Hansen, Karen Jørgine, Kalvslund, Ribe.
1016. Hansen, Mette, Mejlby, Ribe.
1017. Jensen, Lilly Kern, Storegade 27, Nordborg.
1018. Jensen, Erna, Højer.
1019. Jensen, Else Krümmel, Syrenhuset 6, Aabenraa.
1020. Jørgensen, Annelise, Allerup, Tjæreborg.
1021. Jürgensen, Kæthe, Kiesbymark, Slesvig.
1022. Kristensen, Karen, Alnor, Graasten.
1023. Kristensen, Marie, Bramdrupdam.
1024. Kjeldsen, Marie Dam, Flaaris, Klovborg.
1025. Larsen, Else Fog, Lækkendrup, Oure.
1026. Lauridsen, Helene, Ullerupmark, Avnbøl.
1027. Møller, Anne Marie, Sønderballe, Hoptrup.
1028. Nielsen, Ingrid, Damgade 26, Sønderborg.
1029. Nielsen, Kristine Linding, Frøslev, Padborg.
1030. Petersen, Gudrun, Guderup, Als.
1031. Petersen, Elfrida, Kjeldstrupskov, Tørsbøl.
1032. Pupanski, Ilse, Sørup, Flensborg.
1033. Rehders, Ingeborg, Kollenborggade 27, Lyksborg.
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1034. Schmidt, Carla, Kastvraa, Simmer sted.
1035. Schmidt, Hilda, Ørby, Vonsbæk.
1036. Schardelmann, Hedvig, Dauchwerthgade 17, Tønning.
1037. Straarup, Marie, Hjarup, Kolding.
1038. Thomsen, Helga, Sebbelev, Augustenborg.
1039. Vind, Henrietta, Crookston, Minnesota. U. S. A.
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