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Året 195]
Ja, så har tidens hjul atter drejet sig en omgang, og året
er ved at gå på hæld. Endnu nyder vi godt af efterårets even
tyrlige skønne solskinsdage, der har strakt sig langt ind i
november. De kom som en dejlig opmuntring efter den kolde
og våde sommer. — Det er nu på tide at indsamle en broget
buket af årets begivenheder til vort elevskrift som en hjerte
lig hilsen til skolens venner og alle tidligere G. H.-elever. —
Vi er vor enestående skoleonkel, direktør Helger, meget tak
nemmelige for, at vi, trods den yderst vanskelige papirsitua
tion, alligevel reddede elevskriftet 1951, der var i alvorlig
Fare.
Som sædvanlig har vi i det forløbne år oplevet mange travle
og spændende dage hver med sin kulør. Når blot gnisten —
en god flok lærelystne unge piger, er til stede, så glider alt
på bedste måde. Det er jo i dagligdagen, vi alle skal stå vor
prøve, og det har årets 2 nye kuld af G.H.-piger forstået. —
Livet på en skole falder jo naturligt i forskellige afsnit og fø
rer adskillige traditioner med sig, så gentagelse ikke kan
undgås. Man siger jo også, at gentagelsens kunst er stor! Tak
ket være det levende materiale og menneskesindets mangfol
dighed vedbliver vort arbejde med de unge altid at være nyt
og forfriskende.
Sidste vinters elevhold var en passende blanding af sønder
jyder, sjællændere og jyder samt en enkelt fynbo, der rigtig
forstod at hygge sig sammen og udfoldede et herligt humør
og lune. Del. kom os til gode i det daglige og kastede en særlig
glans over festerne.
5

Fættergildet foregik i år »på havets bund«, hvor vi ligesom
på Galatheas færd oplevede sælsomme ting. Det var opfind
somme piger og ideerne strømmede ind. Den ene talentfulde
tegning med morsomme motiver blev fremtryllet efter den an
den. Spisestue og køkken var et eventyr med fiskenet spændt
ud under loftet og mange slags fisk, søstjerner og krebsdyr,
tang og vandplanter deri. Ved indgangen til spisestuen hang
en åleruse, og man siger, at mere end een ungersvend gik deri!
Stemningen var meget fornøjelig med taler og sange. Onkel
Peter har atter i år sendt os en hilsen:
FÆTTERGILDET 1051
Mel.: En sømands brud har bølgen kær.

Velkommen her jeg byde skal til årets faste fætterbal se, denne gang vi har lånt plads - i Neptuns pragtpalads I spø’r om vi ham selv får se, jeg kan kun svare Jer: »måske« To dronninger regerer her - de festens giver er.
På deres vegne da vel mødt - her fætter, bro’r, ven - hvor sødt
af jer at stige ned en stund - til os på havets bund.
Små havfruer med halesving vil vise Eder sære ting velkommen til kusinerne her blandt delfinerne.

Vel meget her Jer undre vil -, men det man hurtigt vænnes til og noget minde vil, jeg tror, om vores egen jord sådan er det da gået mig, den første gang jeg så en haj den minded’ mig bestemt, min ven - om rodemesteren.
To sværdfisk så jeg i duel - vist grunden knapt de vidste selv med blanke våben stredes blot - thi krudtet her biir vådt skønt koldt skal være deres blod - de kæmpede med hidsigt mod,
så jeg forstår hernede slås - de li’så godt som os.

Her også stor er pressens magt - og det er vel tilrettelagt
at sprutte blæk i Neptuns bo, det kan I lige tro Hver journalist jo har en snes af hænder og i miles kreds
de plumrer vand, og sandhed, brat - det er vel nok format.
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Men ellers er her stille tyst - her er ej larm og ingen røst en ubåd kun en sjælden gang forstyrrer bølgens sang en enkelt mand blev set med hjelm, det var en Galathea-skælm,
som bare ville filme kort - han hurtigt blev sendt bort.
Et råd man ej skal kimse a’ - selv om det er en festens dag I piger små, pas end’lig på - hvis I en havmand så,
så husk Agnete - kom i hu - at hendes lykke blev til gru stol ej på skægget Don-Juan - hans skæg er bare tang.

Oh, ungersvend, hør ligervis - det blive kan for høj en pris at købe havets datters gunst - hun øver trolddomskunst,
og selv om her er skønt en stund - for kold for dig
er hendes mund,
hold tanken klar, så du kan fly - til jord påny - ved gry.

Men slå jer ellers bare løs - hernede er man ej nervøs,
her er ej farlig mekanik, ej larmende trafik,
vær ikke ræd for hajerne, og nyd kun dybvandsrejerne,
velkommen, god fornøjelse, med hilsen . . .
Onkel P.
Der er ingen tvivl om at vinterelevernes oplevelser med
adventshygge og juleforberedelser, ungdomsforeningens gode
aftener, de festlige fødselsdagsgilder på landbrugsskolen, fæt
tergildet m. m. giver skolelivet om vinteren en egen samling
og charme, der på sin vis står på højde med, hvad et sommer
kursus kan byde på. Ja, spørg blot gamle elever fra vinter
holdene, de vil bekræfte det. — Påsken faldt jo meget tid
ligt i år — i slutningen af marts, derfor arrangeredes en vest
kysttur skærtorsdag som sidste afslutning. Men ak, det blev
en vandgang fra først til sidst. Vi tabte dog ikke humøret
af den grund. I Tønder så vi foruden kirken og Tønderhus,
hvor der var landsturnering for skakspillere — en smuk ud
stilling af moderne brugskunst på det gamle musæum. Ved
Rudbøl og Højer så vi årets første små pjuskede påskelam.
Turen gik nu over den imponerende Rømødæmning, men el-

lers lignede landskabet derovre nærmest et udslukt måne
landskab i den forrygende blæst og øsende regn; men et glimt
af Vesterhavet ved Lakolk er allid turen værd.
April var en urolig måned med hamren og banken af mange
slags håndværkere og rør næsten i kilometervis, det måtte
være galt før det kunne blive godt! Resultatet blev dejlige
porcelænsvaske på elevværelserne. Det er et stort gode for
eleverne både hygiejnisk set, og hvad velvære angår.
Næppe havde vi taget imod sommerens glade pigeflok før
radiobilen holdt uden for skolen. Dagen i forvejen havde den
været med til åbningen af udstillingen »Kvinder og Hjem« i
Haderslev. Nu aflagde den altså os et lille besøg den 5. maj
for at høre lidt om, hvad der foregår på en husholdnings
skole. Måske nogle af jer hørte i radioen det lille interview,
de havde med os under titlen: »Kvindevirke i Sønderjylland«.
Vore nye elever sang kønt: »Du skønne land med dal og
bakker fagre«. Vi fik bl. a. lejlighed til at rette en appel til
de unge piger om i langt højere grad at besøge husholdnings
skolerne. — Det bør I være med til alle I gæve G.H-koner og
-piger, der selv har erfaret, at den uddannelse betød noget for
jer og jeres hjem. »Hører det I unge piger, Eders sag det er,
uden Eder dagen viger, vokser kun med Jer.« —! Man bliver
nu engang ikke en dygtig husmor uden dyrekøbte erfaringer,
hvis man ikke i forvejen er blevet oplært dertil.
Elevmødet er jo atter blevet lagt hen til den sidste søndag
i august, og det er egentlig dejligt. Man synes efterhånden,
at augustdagens blide solskin og eftersommerens høstluft
ning hører med til elevmødedagen på Graasten Husholdnings
skole. Trods den sene høst kom alligevel alle gæsterne i stort
tal, sådan som Mila skriver det i sin muntre vise.
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Graasten Husholdningsskoles elevmøde.
Mel.: Jeg har en ven, en rigtig sejler.

Solen den skinner
og klokkerne ringer,
for det er jo søndag i dag,
vi skal ha’ fri,
vi er glade, fordi
vi skal med i det brogede lag.
Her til Graasten
vi alle drage,
og
O vi må Oage
tit mange mil.
Vi komme vil
fra alle sider,
til alle tider,
med tog og bil.
Apostlens heste
var før de bedste,
hvad bli’r det næste,
en knallerthær?
Her til Graasten
vi alle drage,
og vi må age
tit mange mil.
Pigerne kommer
hver eneste sommer
tilbage til ungdommens by,
møer og koner
og tykke matroner
og skrappe og rappe og bly!
Ja, hver især
vil gerne møde
og slikke fløde
af kundskabs skål
og se, hvad nyt

de kan fremvise,
som vi kan prise
i fulde mål.
En ny maskine,
så vi kan grine
og ikke pine
vort stakkels jeg!
Ja, hver især
vil gerne møde
og slikke fløde
af kundskabs skål.

Lundberg kan sige,
ja, råbe og skrige,
så alle kalorier glor,
at vi bli’r fede
og tykke og lede,
det rører os slet ikke spor!
Vi koge vil,
som vi det laved’
dengang vi traved’
i skolens spor.
Med flødeskum
og creme en masse
vi vil os gasse
det hele år.
Og
o vi vil smage
O
på hver en kage,
som vi skal bage,
det er da klart.
Vi koge vil,
som vi det laved’
dengang vi traved’
i skolens spor.

Lærerstaben ved urtehytten. — Sommereleverne soler sig. — Spædbørns
hjemmets nye køretøj. — Vinterens lærerinder: Ellen Knudsen, Hanne
Schmidt, Hanne Sondergaard. — Børnehjemmets leder: Hansine Jensen.

Og når det dugger,
og dagen den sukker,
fordi det nu atter er kvæld,
vil vi os glæde,
som her er til stede,
for dagen, der nu går på hæld.
Vi takker jer,
forstanderinder,
for gode minder;
fra svunden tid;
for denne dag,

for hvad vi lærte,
for steg og tærte
og Folmers vid.
Fra gamle venner
og dem, vi kender,
snart hjem vi vender,
Tak for i dag!
Vi takker jer,
forstanderinder,
for gode minder
fra svunden tid!
Mila.

Ved generalforsamlingen overrakte Gedske Jacobsen 30
skønne, højrøde nelliker til dagen — en for hvert år skolen
har bestået — med gode ønsker for fremtiden. Det var altså
en slags jubilæum omend af de små! Derfor lod vi tankerne
gå tilbage til 1921 og mindedes med tak Marie Ehrenreich,
skolens varmhjertede og dygtige grundlægger gennem de
første 12 år og hyldede den lille trofaste flok elever fra den
tid, der var til stede. — Skoleinspektør H. C. Hansen, der har
gjort hele felttoget med gennem de 30 år som skolens gode
ven og lærer, blev hjertelig hyldet.

Dagen var helt igennem strålende med alle de kære og tro
faste G.H.’ere på besøg, der for en kort stund atter tog skolen
i besiddelse med højt humør.
Folmer Dams kloge og fornøjelige foredrag gjorde megen
lykke. Eleverne opførte i haven »På Kastelsvolden«, der slut
tede med folkedans, det tog sig yndigt ud til skæret af ku
lørte lygter. Til de kendte toner af: »I skovens dybe stille
ro« sluttede dagen, og vi følte taknemmelighed og glæde
over det fællesskab af stærke, gode minder, der knytter os
alle sammen.
Af sommerens mange udflugter var sydslesvigsturen den
mest spændende, selv om den kun strakte sig over en enkelt
dag. I Duborgskolens skønne festsal overværede vi en in
teressant time i musik. Vandrelærer Jørgen Jørgensen var

som altid vores fortræffelige fører i Slesvig domkirke, på
Dannevirke samt på Gottorp slot. For første gang lod det sig
gøre at se det interessante nyindrettede musamm med Ny
damsbåden og meget andet.
Hjemturen gik over Husum op til Lindstrøms i Ladelund.
Her i Kirkevang, hvor man altid føler sig hjemme, var der
arrangeret en festlig aften med egnens beboere, unge og gam
le. Vore elever opførte »På Kastelsvolden«, og aftenen slut
tede med en fornøjelig svingom. —
Dagen havde været fuld af spændende oplevelser, og for
håbentlig har den givet vore unge forøget forståelse og in
teresse for den sydslesvigske sag.
Ja, kontakten med omverdenen har det heller ikke skortet
på i dette år. Foruden de mange husmoder-, husholdnings-,
sang- o. m. a. foreninger, der har gæstet skolen, har her væ
ret husmødre fra Büdelsdorf, Sild, Slesvig og Flensborg på
kortere eller længere besøg, fra Holland og Norge, Johanne
Høgh Svensson fra Julianehåb og lærere og børn fra Graastens svenske venskabsby, Mönsterås.
Vore storartede værtsfolk fra Los Angeles — Elisabeth og
Fred Mannom glædede os med et kort besøg på vej til Italien.
Men vi har også fået lov til at kigge udenfor, frøken Jen
sen fra børnehjemmet har været på ferie gennem landene tii
Italien. Ebba Drewes var i sommerferien i Stockholm for at
besøge en barndomsveninde, Mildred Larenius, som nogen
af jer kender fra hendes besøg sidste vinter. Olga Reppien val
en lille rask tur i Oslo og Bergen til møder og aflagde små lyn
visitter hos venner i Norge.
Ja, vi håber, at alle vore mange og gode oplevelser må give
os nye impulser til den daglige gerning.
St. Georgsgildet i Graasten har i de sidste år arbejdet ener
gisk på at få bygget et spejderhus til gavn for spejderung
dommen her i byen. Det er virkelig lykkedes, og i oktober
blev det festligt indviet. Huset ligger midt i Konkel og er
en tidligere militærbarak. De blå pigespejdere og de gule og
grønne drengespejdere har hver fået deres tropslokale. Des
uden er der en dejlig fest- og mødesal samt en god lejlighed,
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hvor OR har fået sig fint indrettet, han er nu altså blevet
s p ej d e r h u s m a n d.
Oktober måned var meget travl — efter den underlige
tomhed, der altid indfinder sig, når et flinkt elevhold forla
der skolen — tog vi straks fat på at forberede den store be
givenhed at skulle holde årsmøde for »Foreningen af Hus
holdningsskoler«. Den ære sker kun en enkelt gang i en
skoles historie. Det var festligt og fornøjeligt at have ca. 50
forstandere og lærerinder fra alle landets husholdningssko
ler her som gæster. Foruden det faglige arbejde ved årsmødet,
blev der også tid til om aftenen at høre foredrag af skole
direktør Bernhard Hansen, Flensborg, om skoleforholdene i
Sydslesvig.
Skoledirektøren har jo alle trådene i sin hånd og en dyb
forståelse og kærlighed til arbejdet syd for grænsen, så vi
var taknemmelige for, at vore gæster fik den oplevelse og
kontakt med vor kære landsdel dernede.

Dagen efter var en del af deltagerne på udflugt til Flens
borg, hvor skoledirektøren tog imod og viste den pragtfulde
festsal på Duborgskolen m. m. Senere tog man til den nye
Chr. Poulsen skole, hvor rektor Dirks viste den imponerende
og moderne skole med alle tænkelige nye undervisnings
midler og materialer. Turen gik til Lyksborg slot — og ad
den skønne Flensborg fjordvej tilbage til Graasten.
Men forbindelsen mod nord må også holdes vedlige, og alle
G.H.-venner ved, at Grønland har vor store interesse og sym
pati, og nu er der knyttet et nyt bånd. Den 4. okt. forlod
Johanne Petersen Brønshøj os — for at tage til Grønland og
overtage posten som økonom og lærerinde på Egedesminde
efterskole. Frøken Brønshøj har altid taget sig kærligt af de
unge grønlænderinder, så det er dejligt, hun nu har lejlighed
til at lære deres kår og forhold at kende og se, hvad de har
brug for.
Det er jo kun få unge deroppe fra, der får lejlighed til at
komme til Danmark til uddannelse — men vi håber, der med
tiden må blive oprettet husholdningsskoler og kursus der
oppe. Vi ved, der er brug for megen forståelse, kærlighed og

12

arbejde for at hjælpe grønlænderne i deres opbygningsar
bejde; lyst og mod må der til, og det ved vi frk. Brønshøj
har. Vi takker for godt samarbejde her i 4% år; og ønsker
lykke til og velkommen hjem igen.
Den 15. oktober drog Petra Nielsen til England for at tage
plads i et hjem i Birmingham og lære Englands sprog og
kultur at kende. Også hende takker vi for alt godt her på
skolen. Men så sidst på måneden skete den største forandring,
da Alma Jakobsens afsked stod for døren. —■ Efter 18% års
godt og dygtigt arbejde på G.H., er der jo mange gode timer
og dage at takke for. Alma Andersen drog jo med os fra
Ankerhus til Graasten, har været med til at bygge skolen op,
og været med i udviklingen i alle årene på allerbedste måde.
Men efter de private omskiftelser med giftermål, lille Mar
grethe, eget hjem og bedrift, er det ikke underligt at hendes
tanker og arbejde også må ligge på den anden side gaden;
så nu hjælper fru Jakobsen sin mand på laboratoriet. Men vi
holder dog stadig kontakten vedlige, idet fru Jakobsen un
derviser vore elever i sine yndlingsfag — kemi og ernærings
lære. Vi ønsker hende, hjemmet og virksomheden derovre me
gen lykke og glæde i fremtiden — med tak for trofast arbejde
i de mange år på G.H.
Men vi må jo som så mange andre trøste os med »at for
de gamle, der faldt, er der ny overalt«. Og vi har begyndt
denne vinters arbejde med gode og dygtige lærerkræfter. —
Ellen Knudsen, som sidste sommer havde konserveringskøk
kenet, har nu overtaget det store køkken. Hanne Schmidt
fra Brandstrup pr. Rødding har gaskøkkenet og Hanne Søndergaard, Skjern har overtaget vask og rengøringen. Vi er
godt i gang med det nye elevhold — alt går med dygtighed
og god vilje — så vi håber på en god vinter. — Mortensaften
blev fejret med sædvanlig fest, der bl. a. gav sig udslag i føl
gende jydske lune af Hanne Søndergaard.
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Mortensgilde på G. H.

Den føest daw vi kom —
vi kikket woes grow om —
vi war jo ret så spæn —
o hurdan de hær ska end —
vi skottet te hinån’
å tænk wos — allehån,
men det hele gik gemytli
wor kammer wår så hygli’.
Om æ mande fik vi nummer —
vi biøv te’ femmer å tænt: hwa mon der kommer tiesde — vi kogt græskar, som wår så træe
då Helgas knyw dem ett ku skæe —
å wi kogt røkål — det wår belej le
ja — wi tøt skam åll at det wår dej le
Men så kom ivonsde — den wår lidt skrap,
wi sku skryw sang — å en goes hwer rap —
wi fik en kle om æ hue — å frk. Schmidt som ejsen er sød
gaw wos hver en stour tång goes o æ skød,
det war et rår, — men frk. Reppien hå jo så —
de stuer für føest — så o æ maw vi en låe
å begyndt å røek — men uha hu so di fast
å da te æ dun wi nøj — wor et skam et te o hast,
å Astrid ønsket so manne gång
at æ goeses vinger ett wår så lång,
wi tænt — hufor ær der hals o en goes?
å frk. Schmidt måt pluk — hver goeses mås.
ja, det wår for gal — men færdig wi bløw —
mens dun å fiir — øver det hi le fløw,
æ sang vi eet nøj — wi snakket grow om en
å bestemt en melodi — men så wår et kommen.
— For å digt mens en sidder mel I så manne fiir
det ær wis not som grow sjælden skier.
Men sie æ gjæs ær jo stegt å smavt så godt
— så wi æ grow glåe we, wi dem plokket hår fået.
Wi hår et så glant — med tåler å musik,
så tak — forstanderinder — for en så gue awten wi fik.
Hanne Syndergaard.
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Sygeplejerske Inger Preisler, som har opholdt sig i Grøn
land, har fortalt om »den grønlandske kvinde« og vist den
skønne farvefilm »Sol over Grønland«. Cand, polit. Lis Groes
har vi hørt fortælle om Forbrugerrådet, kvalitetsbedømmelse
o. a. af interesse for husmødrene, og forstander Terkelsen
fortalte levende og interessant om de fire temperamenter.

Vintereleverne er af samme gode kvalitet — som altid med
størsteparten sønderjyder, enkelte jyder, sydslesvigere, en
grønlænder, en svensker og 3 nordmænd. — Det islæt fra syd
og nord kan ved daglig fællesskab lære de unge at forstå hin
andens problemer, og det er da et led i ungdomsuddannelsen,
der har stor betydning. En skoles arbejde med ungdommen
er jo både praktisk, teoretisk, almendannende og udviklen
de på forskellig måde. Vi ved, eleverne og deres hjem stiller
store krav i den retning — og vi søger at røgte dem på bedste
måde. Vi får meget forskellige elever at arbejde med, men
vi føler dog, at den fælles interesse at dygtiggøre sig til hjem
mets og fremtidens gerning er ønsket hos dem alle. Gid vi
alle kunne indse, at selv om lider og forhold kan se vanske
lige, måske mørke ud for fremtiden, så må vi ikke slå af
på idealerne. Tænk på den svenske professor Lundberg,
der siger, at vanskelige tider kan gøre mennesker dygtigere
og dybere — og kan give mere sammenhold og forståelse.
Lad os være med til at arbejde for det og selv føle ansvar
og glæde ved at klare vort hjem og gerning.

Ja, årssskriftets sider skulle gerne indskrænkes i år —
derfor har vi udeladt de praktiske sider. Vi stoler på, at
alle I gamle G.H.-piger følger med i al den oplysning, der
gives gennem foreninger, blade og tidsskrifter, forsøg og be
retninger.
Vi har søgt at berette og videresende lidt af det, her er
sket på G.H. i årets løb af foredrag m. m. Vi håber, at den
kontakt, vi stadig føler med vore tidligere elever og deres
gamle og nye hjem stadig må holdes ved lige. Gid vi da alle
må være med til at bære dagen og året, der kommer, på en
sund og ærlig måde med god vilje til at hjælpe hinanden.
Vi vil gerne hermed takke alle i vort lille G.H.-samfund,
15

både elever, lærere, familie, venner og gæster, for al glæde og
lærdom, som hver på sin måde har givet os og gerningen her.
Vi ønsker en god og velsignet jul — et godt og lykkeligt
nytår og sender mange kærlige hilsener fra os alle her på
Graasten Husholdningsskole.

Ebba Drewes og Olga Reppien.

Vinterholdet i arbejde

■

„Får barnet bare råde - Når jeg begynder denne lille julehilsen til forhenværende
elever fra Graasten Husholdningsskole med den ovenfor an
førte verslinie, så er det meningen, at jeg gennem dette
citat vil tage stilling til et af dagens meget omstridte pæda
gogiske spørgsmål. Dette spørgsmål nemlig, om det såvel ånde
lig som legemlig set er bedst og lykkeligst for barnet selv at
bestemme i stedet for at vejledes, måske dirigeres af den
voksne. — Nej, det er noget andet, som digteren har tænkt
på med de ovenfor citerede ord, og det er da også i fuld over
ensstemmelse med digterens tanker, således som jeg her be
nytter verslinien som overskrift over denne lille julehilsen.
Det går mod jul, alle voksnes store fest, men dog især bør
nenes, og netop gennem barnet bliver jul først den helt store
oplevelse for vi voksne.
Barnet ejer den lykkelige evne at kunne glæde sig umid
delbart, blot det at se julens tegn og symboler bliver for bar
net til virkelig oplevelse, der skaber den rige forventning om
den store glæde, der skal opleves.
Det kan vel tidt være svært for vi voksne at blive fyldt af
den store juleglæde, men gennem barnet kan det opleves der
ved, at vi selv bliver som børn igen, så det ikke er os, der
giver barnet den bedste julegave, men netop barnet, der ska
ber jul for os.
Den rigeste juleglæde kan kun opleves ved, at »vi bliver
som børn igen«.
Digteren Kaj Munk var en stor børneven, hans digte, for
tællinger og skuespil vidner derom, gennem barnet møder vi
det rene — det skønne — det endnu ikke ødelagte Guds
billede.

2
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Sommerholdet i arbejde — og tidligere elever med børn. — Radiobilen på
besøg.

Kaj Munk skildrer i et skuespil, hvorledes den onde kong
Herodes, der havde dræbt sin egen hustru, henrettet sine egne
sønner og ladet alle småbørn i Betlehem dræbe, finder trøst
ved at møde barnet.
Herodes ligger på sit dødsleje og er fyldt med dødens gru
og rædsel, da han ser en kvinde med et lille barn.
Han lader hende kalde ind, og hun spørger, hvad han vil.
---- »Ingenting — — ingenting — Er det dit barn? —
Det er kønt------- dets øjne — — det er længe siden, at jeg
har set ind i et par barneøjne------- Hvor er de blå — og dybe
— Det er som om de bringer fred —■ fred i sindet at se ind
i to sådanne barneøjne«------I et juledigt skriver han om vismændene og deres møde
med jesusbarnet:
»Nu ved de, at styrke, ære og pragt er usammenhængende
løgne, for lidet at regne mod det, der er lagt i barnets uskyl
dige øjne.«
Som børn higer vi fremad og tror, at »alt kommer nok, når
først vi bliver store«, og i det håb haster vi fremad, men en
skønne dag opdages det: »Dit paradis var kun, da du var
lille.«
Vi kan ikke skrue os selv tilbage i ydre forstand eller i vor
måde at tænke og handle på, men vi føler dog godt, at dig
teren har ret, når han siger:

»Hjertet klart dog føle må,
at vorde ej vi atter små,
da aldrig vi ad englestige
vinde kan til himmerige.«

Julen kan som ingen anden tid i året kalde på barnet i os,
og jo mere det, der er barnets særpræg: godhed — sandhed
— kærlighed og tillid kan få magt i os og blive den stormagt,
der behersker os, jo lykkeligere vil vi ikke blot opleve julens
højtid, men desto bedre vil vi tillige opleve:
»at højhelligdag skal åbne sig bag de hundrede hikkede
søgne.«
Glædelig jul med hilsen fra
Magda og H. C. Hansen.
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Ungdom og kristendom.
Salme 84.12 i Davids salmer:
Gud Herren er sol og skjold.

En forårsmorgen for mange år siden fulgte jeg vore børn
til skoletoget, og da toget var dampet af sted, gik jeg ud imod
skoven for i fred og ro at forberede mig til min søndagsguds
tjeneste. Morgentågen lå endnu over markerne, hvor ikke et
menneske var at se, men alt var så tyst og lydt, og så blev
stilheden pludselig brudt af en smuk, klar og ren drengestemme, som sang:
Du soles sol fra Betlehem! hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem og fra dit Paradis!
Og ud fra tågen nede ved skovbrynet ramlede en stor, tungt
belæsset mælkevogn frem. På vognen stod en storO dreng og
sang sin morgensang! Og det var forår, og Guds skaberværk
var betagende skønt. Tågen lettede, og solen skinnede på den
nyudsprungne bøgeskov, og drengen og jeg var pludselig for
enede i en lovsang til Ham, som er alle gode gavers giver.
Hvad er kristendom? Der var tider i min ungdom, da man
fortalte os, at det var gamle eventyr, som passede for børn
og gamle koner, men ikke for moderne ungdom. Det var i
Brandesianismens glansperiode i slutningen af forrige århun
drede. Brandes døde og efterlod sig en skuffet og villedt ung
dom, men mælkedrengens morgenbøn levede og lever, og store
skarer af det nye århundredes unge lærte at synge den, mens
Brandes gik i glemmebogen.
Ja, for kristendom er Guds solskin over en mørk og nød
lidende verden, som mere end til noget andet trænger til
D

D

D
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Guds kærligheds lys og varme, der kommer os i møde i vor
frelser, Jesus Kristus. Han er i sit ord og ved sin ånd midt
iblandt dem, som lytter til ordet og beder om ånden.
Og kristendom er Guds skjold, som skærmer dem, der søger
ly bag det. Derfor skriver den gamle, kloge brevskriver, hvis
breve nu snart læses på alverdens sprog: »Og i alle forhold
løft troens skjold med hvilket I vil kunne slukke alle den
ondes gloende pile!« Skjoldet er mærket med et kors, og det
er vor fjende bange for. Derfor er det så godt et værn.
For os, der har haft og har med så mange unge at gøre,
er det en stor lykke at kunne sige dem, at i vor farlige verden,
hvor gåder og fristelser omgiver os, er der et lys, som aldrig
slukkes, og et værn, som altid holder både i medgang og den
modgang, som vi ikke kan slippe for.
Og så kan vi ovenikøbet tilføje med nogle linjer af min
ungdomsven, Olfert Ricard:
»En vennekreds så kernesund og glad skal aldrig ses,
som den,7 der Oi de unge år om Frelseren
slog kreds.«
O
T. Biering.
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Sneflokke kommer vrimlende!
Ja, det er en mærkelig overskrift til en artikel, skrevet en
mild novemberdag, om en dejlig majdag for 30 år siden.
Årsagerne er to, først at vi er samlede nogle stykker fra
dengang for at prøve på at fortælle elevskriftets læsere, hvor
dan vi havde det på Graasten Husholdningsskole i sommeren
1921. Et håndarbejde skal man jo have, og min hobby er for
tiden at klippe snefnug, altså, jeg sidder og klipper fnug, og
snakken går, enhver skal jo give sit bidrag til artiklen, — der
kommer nr. 2 — bidragene kommer vrimlende, så hastigt, at
det er umuligt at følge med. Kan du huske? Mit første indtryk
af frøken Ehrenreich, mild og dog myndig, der tog imod og
udmærket forstod, al jeg var betuttet ved at dumpe ind i en
stor flok, hvorfor hun lod mig vise direkte op på værelset.
Helga og Annemarie kom lidt efter op og sludrede løs på et
sprog, som jeg overhovedet ikke forstod, hvorefter jeg bad
dem hellere tale tysk (der mente jeg, at mine forudsætninger
var større). Ja i dag føler jeg mig flov over, at jeg i den grad
lod mig gå på af den dialekt, som jeg senere har lært at
holde af. Ingen kunne den maj aften vide, at jeg senere skulle
få mit arbejde hernede.
For så at få begyndt foreslog jeg, at vi skulle fortælle lidt
om, hvordan skolen var indrettet. Når vi kom ind i forstuen,
var frøken Ehrenreichs stue til venstre. Til højre kom vi ind
i dagligstuen, og derfra ind i elevdagligstuen, dér stod bl. a. et
harmonium, hvorpå Helga elskede at spille »Under den hvide
bro«, når hun kunne se sit snit til det. I denne stue spiste
også det hold, der havde syning, vask eller lignende. Fra den
stue mindes jeg de aftener, hvor der blev sunget. Jeg skam
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mede mig egentlig. Sønderjyderne kunne alle versene i vore
fædrelandssange, jeg for det meste kun eet. Fra elevdaglig
stuen gik flere døre ud til køkkenerne. Det lille, der findes
endnu, havde en pumpe lige ude for døren, hvor vandet til
det lille køkken hentedes. Der, hvor nu elevdagligstuen fin
des, var vort store køkken. Ved væggen ned til det nuværende
køkken stod komfurer, det lille længst op mod vinduerne, det
store på den anden side af døren. Komfurerne skulle efter
frøken Ehrenreichs mening være så velpudsede, at de kunne
aftørres med et hvidt forklæde. Jeg må med skam fortælle, at
jeg et par gange har måttet gøre om — uha!! Det var modbydeligt. I køkkenet stod to borde, hvor de 2 hold spiste. Her
foregik — foruden madlavning — demonstrationer og »fore
læsninger«. Fru dr. Storm Hollensen fortalte om barnepleje
ni. m. Overlærer Hansen om dansk litteratur og læste op. Dér,
hvor det store køkken nu er, lå den store sal. Her var i hvert
fald møde en gang om måneden, det havde frøken Ehren
reich forpligtet sig til ved overtagelsen. Ved de to øverste vin
duer i salen, hvor nu spisestuen er, foregik undervisningen i
syning, sundhedslære og næringsmiddellære. På trappen ned
til salen foregik rengøringen af gryder m. m., ja, og der slag
tede vi også fisk, siger Misse. Trappen til de nedre regioner
var den samme. Dernede lå — foruden husholdningsrum, va
skerum og strygerum — en række af de små uundværlige
rum.
At vi var det første hold på skolen, mærkedes på mange
ting, alt var ikke færdigt til at begynde med. Den 17. maj
flyttede vi således ifølge dagbogen til det ny køkken. Men
hvor vi havde en dejlig sommer, det vil mange andre G.H.piger vist også fortælle om deres ophold, men husk — det
var sommeren 21 — året efter genforeningen med alle mø
der og udflugter så vidt muligt henlagt til landsdelen. Jeg
må have længtes hjem, for jeg gik næsten hver dag ned på
Kurhotellet eller Hotel Grausten for at se, om der ikke skulle
være nogen hjemmefra. Frøken Ehrenreich sørgede for, at vi
så vidt muligt kom med til alle gode møder, ja, hvad var vi
ikke med til. Kan I huske »Hagbart og Signe« ved Hjertehøj?
Ja, og »Moderen« på Kurhotellet, studentersangerne på slot22

tets terrasse med efterfølgende kaffebord på Kurhotellet.
Kronprinsens ankomst til Graasten, med festen på Kurhotellet,
hvortil skolens elever var indbudt (de stakkels små kadetter
skulle jo have baldamer), kongens fødselsdag på Hotel Graa
sten, ja, og alle udflugterne: med skib ned langs Flensborg
fjord — til grænsen ved Kollund ■— turene til Sønderborg,
Dybbøl, Varnæsvig for ikke at snakke om de hjemlige små
udflugter til Kammeyer, til slottet med de mange roser, som
nu desværre er borte, og Ditte husker bestemt Stjerneskoven!
Nu ved jeg sikkert, at frøken Reppien vil sige: Hm, be
stilte De intet på skolen? Jovist arbejdede vi. Hør blot fra
dagbogen, hvorledes dagene gik foruden det praktiske arbejde:

De teoretiske fag:
Mandag:

Sundhedslære, frk. Petersen.
Husholdningsregnskab, frk. Ehrenreich.
Tirsdag: Forevisning, frk. Ehrenreich.
Næringsmiddellære, frk. Grevsen.
Onsdag: Kl. 5%—6% skriftligt arbejde.
Torsdag: Skiftevis fællesture, foredrag eller forskellig
håndgerning (reparation af tøj o. lign.).
KL 8^—9% kostberegning.
Fredag:
Næringsmiddellære, frk. Grevsen.
Sundhedslære, frk. Petersen.
Lørdag:
Fridag om eftermiddagen efter kaffe.

Men da vi er kommet så vidt i artiklen hagler spørgsmålene
ned.
Det vil føre for vidt at fortælle om de daglige genvordig
heder. Kan I huske? — at knivene skulle pudses med smergel
lærred, at det daglige stel var så fint og kostbart, at det var
lige ved at være en katastrofe at slå noget i stykker, at der
også den gang var sukkermærker, at der var noget, der hed
knudekål og bladbeder, at der var kommet noget nyt frem,
der hed at rundrense fisk. Helga skrev i sin dagbog, at span
den fra servantestellet med fordel kunne rundrenses for at
bruges til brombærplukning, eller kan I huske Misse, der
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altid broderede huller og tunger, og at Anna-Marie —• nu gift
Bagge — altid skulle bruge en »Bagge« til eet eller andet.
Ak ja, nu er omtrent en menneskealder gået siden da, men
nogle stykker er vi endnu, der holder sammen. Den tredie maj
i år tog vi, der er samlede i dag, en tur til Graasten, fra Søn
derborg over Broager for at få turen over med færgen (i 1921
var der kun robåd).
I Graasten blev vi modtagne af forstanderinderne og fik
skolen forevist fra kælder til kvist, fra den ene side gaden til
den anden. Men trods alle forandringer er det vor gamle skole,
som vi var og er så glade for, og vi 30-års er enige om at sige
forstanderinderne tak ikke alene for skolen, som den er i dag,
men også fordi vi føler, vi er velkomne der.
6 30-års,’
der med oglæde ser
o tilbage,
Karen Withen.
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Pilemønstret.
At alle må føle sig anbragt ved et i ordets rette betydning
veldækket bord, når de gæster Graasten Husholdningsskole,
står mig ganske klart.
Men om alle er opmærksomme på, at opdækningens spise
stel er af sin helt egen art, gad jeg vide.
Stellet er engelsk. Men ikke sådan at forstå, at man falder
over det både her og der, når man er på den anden side Nord
søen. Det er antagelig lige så sjældent der som hos os.
Mønstret er et rent kinesisk motiv. Men hvordan det er nået
England, og hvorfor det omkring 1780 er blevet indført som
enemønster i en meget kendt porcellænsfabrik i Shropshire,
vides ikke. Mønstret var nemlig hemmeligt i Kina og tilhørte
et af dette lands mange mysteriesamfund.
For 2 år siden sad jeg en søndag eftermiddag i en landsby
kros dagligstue noget uden for London. Jeg var i selskab med
en lektor fra Londons universitet og en kinesisk professor.
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At enhver ordentlig dagligstue i en engelske kro har sin
hyggelige pejs, er det vist overflødigt at fortælle. At hele pejsekrogen i ovenmeldte kro var dekoreret med tallerkener med
pilemønstret i snesevis, vil jeg derimod gerne tage som anled
ning til at godtgøre, at jeg har lidt »kildestudium« bag mig,
før jeg går i gang med min opgave at fortælle lidt om pilemønstrets motiv.
Hvad min engelske krofælle hed, husker jeg ikke. Lad os
kalde ham dr. Smith, det gør vi ikke mere galt i, end at kalde
en gennemsnitsdansker Hansen.
Hvad kineseren hed,’
husker JO
jeg derimod:
Hsu Hsi-Ling.
o
Jo sælsommere en ting er, desto vanskeligere glemmer man
den.
Mine øjne sad på stilke, og jeg havde pillefingerfornemmelser i hænderne, da jeg sad der lige over for den impone
rende dekoration af pilemønsterporcellæn.
Mr. Smith var uimponeret som en jyde. Og da jeg gjorde
ham opmærksom på den sjældne udsmykning og spurgte ham,
om han vidste, at Caughley-porcellænet i sin tid var en meget
eftertragtet vare for udlændinge, der kom til England, og at
man i danske skipperhjem i mine drengeår ofte mødte det,
men hvor man desværre i en senere tids uforstand synes at
have ladet det gå op i private »muntre køkkenets« forbrug,
svarede han mig noget objektivt: Han var filolog og katolik
og dermed uden for normal engelsk omgangsinteresse.
Jeg undskyldte, men forfulgte mine andre muligheder, flyt
tede om på den anden side af bordet eller, om man vil, jorden
og var i Kina.
Hsu Hsi-LingO var
som gesandt. Han skulle
o ikke i England
o
have noget med hjem, men var ikke forberedt på at skulle
aflevere kinesiske ejendommeligheder til andre. Han var mo
derne, sagde han, og kendte lidt eller intet til Caughley-por
cellænet.
Men kunne jeg fortælle ham noget, ja, så for ham gerne.
Så havde jeg givet bolden op til mig selv.
Jeg begyndte med, hvad jeg vidste om Hung-samfundet som
magthaver i Kina på Kristi lid.
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Men tak. Når det var den slags børnelærdom, jeg ville ser
vere, så kunne han nok gøre det bedre.
Og så tog Hsu Hsi-Ling fat.
Han begyndte
i den anden ende af almanakken
Ov
O O og tog fat
med 1912. Men hvorfor skal alting være så ens?
1912, da republikken var blevet indført i Kina, viste det sig
nemlig, at republikkens første præsident, Sun Yat Sen, var
medlem af et hemmeligt samfund, et mysteriesamfund, der
var en direkte videreførelse af det ældgamle Hung-samfund.
Og så fandt vi hinanden i en hyggelig samtale, om end vi
havde startet med 2000 års afstand i tid.
Samtalens hovedemne blev meget snart pilemønstret, der
er en meget sammentrængt gengivelse af Hung-samfundets
symbolske historie.
Denne beretter i korte træk, at sjælen, der er evig, og følge
lig derfor også har levet før fødselen, har forladt sit lykke
lige liv i Østen for at stige ned i materien.
Sjælens jordiske tilværelse er knyttet til den røde blomster
pavillon (huset i mønstrets hovedfelt). Det zig-zagformede sta
kit foran hovedindgangen til blomsterpavillonen må tænkes
at symbolisere afspærringen mellem det timelige og det evige.
Det er iøjnefaldende, at den samme sti er afsat på begge sider
af stakittet, uden at der er nogen forbindelse imellem dem.
Efter livet i blomsterpavillonen går sjælen på rejse gen
nem dødens port (bag ved blomsterpavillonen). Herfra be
gynder overfarten til den anden verden. De to fugle, der fly
ver lige løs på hinanden og synes at blæse på luftens inter
nationale færdselsregler, er sjælens ledsagere. Vi kan jo kalde
dem engle, om vi vil. Vi kan også tænke på Odins ravne.
Rejsen over de dødes hav ender i dødsriget, hvor sjælen
lutres til sin endelige tilværelse i pilestaden, der nås om ad
paradiset. Skal antagelig tænkes bag ved dødsriget.
Vejen til pilestaden går over en bro, der er bevogtet af tre
budhaer og markeret med et piletræ — livssymbolet. Det, der
har givet mønstret navn.
Denne bros anbringelse i mønstret synes at bryde den rig
tige rækkefølge i rejsens forløb. Men det, mener man, skyldes
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den sammen trængte form; ligesom det antagelig også nok ses
i forbindelse med, at man har tilsigtet at gengive hovedsym
bolerne nden at have følt sig bunden af rækkefølgen.
Randen omkring mønstret er en symbolsk fremstilling af
jordens kreds med særskilt markering af de fire verdens
porte.
Mønsterets spring fra Kina til England har som nævnt in
gen forklaring.
I Kina har man forgæves søgt efter porcellæn med pilemønstret som motiv. Ikke et eneste eksemplar er blevet fundet.
Måske har mønstret i en tid, da Hung-samfundet var ude
for alvorlige forfølgelser, tjent som kendetegn for samfundets
brødre.
Man ved det ikke.
Men ét ved vi, at pi lemønstret ikke bare er en tilfældig porcellænsdekoration, men et motiv fra tankernes store mark om
liv og død.
Flensborg, i november 1951.
Bernhard Hansen.

NB. »Atter det skilte føjer sig sammen!« — Det gamle blå
porcellæn har været på skolen fra frøken Ehrenreichs tid, men
det blev solgt ved auktionen efter hendes død. Efterhånden
har vi nu fået det meste købt tilbage til skolen igen — og nu
er det yderligere blevet suppleret som gave fra forstandermødet i oktober.
Vi holder af det, fordi det er smukt, gammelt og interessant.
O. li.
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F.N.
Når vi skal være helt ærlige, er der så ikke mange af os,
der inderst inde nærer en uhyre skepsis til organisationen
De forenede Nationer? Synes vi ikke i al stilhed, at den er
noget virkelighedsfjernt fantasteri, der aldrig vil kunne vinde
indpas i vor splittede verden, og den burde meget hellere kal
des U. N.: Uenige Nationer. Der kan være overgange, hvor
dette navn synes mere passende, og hvor man tvivler på, at
der kan knyttes internationale bånd, der holder. Men er man
nået så langt i sin skepsis, så tænk på Røde Kors. Det blev
stiftet i 1864 af Henri Dunant og andre forudseende Svejtsere,
og den dag i dag har denne verdensomspændende sammen
slutning bevaret sin kraft og kan bane vej over landegræn
serne, når alle andre veje er lukkede. Hvorfor skulle det så
ikke være muligt også på andre felter at skabe international
forståelse, især når rammen om arbejdet er en så fint op
bygget organisation som De forenede Nationer. Alt for få ken
der denne organisations forskellige organer, og dens særinsti
tutioner, og det er forkert; for før vi aner det, kan vi selv
få brug for en af disse.
Hvem tænker på, når de i dag i avisen læser et eller andet
om F. N., at begyndelsen blev skabt allerede i 1941, da Eng
land og de 9 hjemløse regeringer, der dengang var i England
(Belgiens, Frankrigs, Grækenlands, Hollands, Jugoslaviens,
Luxemburgs, Norges, Polens og Tjekkoslovakiets) underskrev
en deklaration om at ville skabe sådanne forhold i verden,
at fremtidige krige kunne undgås. Hvor må de have følt sig
sikre på, at de kunne og ville sejre, når de da, midt i den
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værste bomberegn over London, kunne tænke på fredens
opbygning.
Samme år sluttede Roosevelt og Churchill under et møde
»et sted på Atlanterhavet« den nu så berømte Atlantpagt. I
1942 underskrev 26 nationer en erklæring, som blev kaldt for
De forenede Nationers erklæring, og det var første gang, dette
navn blev brugt. I 1943 var der møde i Moskva, i 1944 i Dum
barton Oaks i Washington og i 1945 i Yalta på Krim, og man
var nu nået så langt med udformningen af reglerne, at der
kunne indkaldes til kongressen i San Francisco, hvor pagten
fik sin endelige skikkelse. Den blev underskrevet den 26. juni
og trådte i kraft den 24. oktober 1945, og det er derfor, vi
stadig fejrer denne dag som F. N.’s dag.
Og hvad står der så i pagten? F. N.’s grundlov.
Den består af en indledning og 111 artikler, og straks i ind
ledningen møder vi noget, der er karakteristisk for vor tid. Der
står ikke, som det ellers er almindeligt i internationale over
enskomster: »de høje kontraherende parter«, men der står,
kort og myndigt: »Vi, de forenede Nationers Folk«.

I pagtens 111 artikler findes reglerne om F. N.’s 6 hoved
organer: Plenarforsamlingen, ogsaa kaldet generalforsamlin
gen, Sikkerhedsrådet, Det økonomiske og sociale Råd, Formyn
derskabsrådet, Den mellemfolkelige Domstol og Sekretariatet.
Pagten
bestemmer,
at mændO og kvinder skal være fuldstænO
’
dig ligestillet med hensyn til at opnå hverv indenfor F. N. Vi
danske synes, det er en temmelig overflødig bestemmelse; men
når man tænker på, i hvor mange af de 60 medlemsstater,
kvinder ikke er ligestillet med mænd i det offentlige liv, er be
stemmelsen nu ikke så overflødig.
De officielle sprog er engelsk, fransk, russisk, spansk og ki
nesisk. Arbejdssprogene er engelsk, fransk og spansk.
I Plenarforsamlingen har alle 60 medlemsstater een stemme,
men de har lov at sende 5 delegerede. Den træder sammen en
gang om året, eller oftere, hvis det er nødvendigt. Den har fået
kælenavnet »Verdens byråd«; for dens opgaver minder om et
byråds.
Sikkerhedsrådet er i uafbrudt funktion. Det består af 11

30

medlemmer,7 5 faste og
O 6 ikke-faste. Disseo sidste vælges af Plenarforsamlingen for 2 år ad gangen. De 5 faste er England,
Frankrig, Kina, Sovjet og U. S. A. Hvert medlem har en stem
me. Beslutninger kræver 7 ja-stemmer, og blandt disse 7 skal
være de 5 faste medlemmer. Det er denne regel, der populært
har fået navnet Veto-retten, denne ulyksalige ret, der så ofte
har spændt ben for F. N.’s arbejde. Sikkerhedsrådet har an
svaret for opretholdelse af fred og ro og kan iværksætte kol
lektive foranstaltninger til afværgelse af angreb eller til stands
ning af krig, som f. eks. i Korea.
Under det økonomiske og sociale råd hører opgaver af vidt
forskellig art. Det blev oprettet, fordi man havde indset, at
uligevægt på det økonomiske eller sociale område ofte er be
gyndelsen til krig, og mange af de delegerede på San Fran
cisco kongressen i 1945 anså dette råd for det vigtigste af
F. N.’s organer ud fra princippet: det er bedre at forebygge end
at helbrede.
Rådet består af 18 medlemmer, der vælges af Plenarforsam
lingen. Det arbejder på forbedring af levevilkårene, fuld be
skæftigelse, fremskridt og udvikling på sociale områder, al
men respekt for og overholdelse af menneskerettighederne og
de fundamentale frihedsrettigheder uden hensyn til race, køn,
sprog eller religion. En så mægtig opgave kan 18 mennesker
naturligvis ikke løse alene. Rådet har derfor også flere måder
at arbejde på. Det har for det første nedsat forskellige kommis
sioner til undersøgelse af specielle problemer. Det er menin
gen, at disse undersøgelseskommissioner skal slutte deres ar
bejde med en betænkning, der skal forelægges plenarforsam
lingen til drøftelse og vedtagelse.
Dernæst virker rådet gennem de særlige institutioner, d. v. s.
mellemfolkelige organisationer oprettet ved aftale mellem de
forskellige landes regeringer. Rådet er forbindelsesled mellem
de forskellige institutioner og sørger for at koordinere deres
arbejde. Der er for tiden 16—17 sådanne institutioner. Nogle
af de vigtigste er IRO: den internationale flygtningeorganisa
tion, FAO: næringsmiddel- og landbrugsorganisationen og den
internationale genopbygningsbank, ILO: den internationale ar
bejdsorganisation, WHO: verdens sundhedsorganisationen, og
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sidst, men ikke mindst UNESCO: organisationen for undervis
ning, videnskab og kultur.
Kendetegnet på dem alle er, at de altid kun benævnes med
disse bogstavforkortelser, der ofte får folk til at glemme, hvil
ken organisation, der skjuler sig bag bogstaverne. Jeg har selv
oplevet, at F. N.’s informationskontor måtte bruge flere timer
til at finde ud af, at TICER betyder temporary international
council of educational reconstruction.

Endelig kan det økonomiske og sociale råd træffe hensigts
mæssige ordninger om rådslagning med organisationer, der
ikke er regeringsorganisationer, og som er interesserede i sa
ger indenfor dets arbejdsområde. Der findes over 80 sådanne
ikke-officielle organisationer, der har opnået denne såkaldte
»konsultative status«.
F. N.’s 4. organ er Formynderskabsrådet, der varetager de
ikke selvstyrede områders interesser. Dets formand var Folke
Bernadotte, og efter hans død tilfaldt posten Ralph Bunch. Han
er neger, ganske vist en meget lys neger. Han fik nobelprisen
for sit arbejde for freden i 1950 og besøgte København på
vejen hjem fra Oslo.
F. N. har naturligvis
også
sin egen
domstol: Den mellemo
O
o
folkelige Domstol i Haag. Den har til huse i Fredspaladset og
er en afløser af den af Folkeforbundet i 1920 oprettede inter
nationale domstol. Den består af 15 dommere, valgt af Ple
narforsamlingen og Sikkerhedsrådet.
Der er den kedelige forskel på denne domstol og på vore
nationale domstole, at man ikke ved en stævning kan tvinge
sin modpart til at give møde for domstolen. Parterne skal være
enige om det; men heldigvis har mange stater indgået over
enskomster om, at alle tvivls- og stridsspørgsmål dem imellem
skal indbringes for domstolen i Haag.
Det sidste, men ikke mindst vigtige af F. N.’s organer er
Sekretariatet med generalsekretæren i spidsen og med så me
get personale, som der nu til enhver tid kræves. Det er for
tiden ca. 3,400. Sekretariatet er nu flyttet til New York, til
F. N.’s nyopførte bygning på 39 etager. Ingen af embedsmændene i Sekretariatet må modtage instrukser fra en myndighed
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Børnene præsenteres. — Marie Hejsel og Ruth Jørgensen på bryllupsdagene.
Karen Foghsgaard som barneplejerske. — 15 års jubilarer til elevmode.

udenfor F. N., og naturligvis heller ikke fra deres respektive
lande.
Trods det store arbejde, der gøres indenfor F. N., er denne
verdensorganisation naturligvis ikke en hurtigt virkende pa
tentmedicin for alle internationale onder. Fritjof Nansen sagde
engang, da han blev rost for sit internationale, humanitære
arbejde: Det vanskelige er det, som kan gøres på een gang, det
umulige tager lang tid. Og det vil tage tid, inden det er gået
op for alle, at ingen vinder ved en krig; men hvis blot resul
tatet bliver, at F. N.’s blåhvide flag får samme magt som Genferkorset har i dag, så gør det ikke noget, at det tager tid.
Ellen Hoff.
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Amerikanske niecer. — Fra Drottningsholm Slot ved Stockholm, — Afsked
med frøken Brønshøj ved »Umanak «s afrejse.

Aktuelle ernæringsproblemer.
Knud Lundberg og hans medarbejdere har æren for, at
kaloriespørgsmålet endelig har tiltrukket sig så megen op
mærksomhed, som det naturligvis altid har fortjent. Derfor
kan det jo godt være, at den iver, hvormed særlig damerne
har kastet sig over problemet, er lidt overdreven. Selvfølge
lig er der, særlig mellem de ældre, her i landet en hel del
overvægtige personer, men det er nu næppe så galt som snak
ken går til, og blandt de unge kan det i lige så høj grad være
underernæring som overernæring, der truer; for børn i vokse
alderen næsten altid det første. Man bør derfor se lidenskabs
løst på sagen, indrømme, at overernæring er uheldig, fordi
de indre organer såvel som ben og fødder belastet for stærkt,
hvilket utvivlsomt kan medføre forskellige sygdomme, og jo
altid vil medføre andre besværligheder. På den anden side
betyder underernæring for lidt depotfedt og dermed for dårlig
beskyttelse mod kulde etc. og for ringe modstandskraft. Det
gælder altså om at holde en passende vægt, men om vi vejer
nogle kg mere eller mindre end vor idealvægt spiller næppe
nogensomhelst sundhedsmæssig rolle.
0
i
Nu er der ingen tvivl om, at når man spiser for meget, bli
ver man tykkere og omvendt tyndere, hvis man spiser for lidt,
og i denne forbindelse måles det vi spiser i kalorier. En ka
lorie er som bekendt den varmemængde, der skal til for at
opvarme 1 kg vand 1° C og den huslige kvindes normale be
hov ligger nok et sted mellem 2000 og 2500 kal. om dagen.
Mændene har brug for 25—30 pct, mere, men iøvrigt retter
behovet sig jo først og fremmest efter arbejdet, således at det
er desto større, jo hårdere man arbejder, og her skal vi huske,
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at sport og anden motion må betragtes som arbejde. Desuden
spiller legemsvægten en rolle. En stor kraftig person bruger
flere kal. end en lille spinkel, men hvis vi nu regner med, at
vi har en ung husmoder på 60 kg og med et behov på 2200
kal., så vil hun, hvis hun daglig får 100 kal. for meget, daglig
tage ca. 40 g på. Det er 200 g på 10 dage, og man kunne jo så
tænke sig, at det ville være 2 kg på 100 dage. Sådan går det
dog ikke. Efterhånden som hun bliver tungere, bliver hendes
kaloriebehov nemlig større, så selvom hun begyndte med at
få 100 kal. for meget, så vil denne overernæring efterhånden
falde, og derfor går det langsommere og langsommere med
at lægge på vægten, så hun til syvende og sidst kommer i
kaloriebalance på det nye niveau 2300 kal. På akkurat samme
måde ville det gå, hvis hun fik 100 kal. for lidt. Til at begynde
med ville hun tabe ca. 20 g om dagen, men det ville gå langsommere og langsommere, og når hun havde tabt ca. 2% kg
ville hun komme i balance på det lavere kalorieniveau 2100
om dagen. Da 100 kal. svarer til rundt regnet lig fedt eller
25 g kulhydrat, ser vi af eksemplet, at der ikke skal så for
færdelig meget til hverken opad eller nedad for at give be
vægelser i legemsvægten, men at disse bevægelser regulerer
sig selv, hvis ikke vi spiser altfor meget eller altfor lidt, men
der er altså faktisk noget om »at man kan vænne sig til at
spise forholdsvis meget eller forholdsvis lidt« og derved holde
legemsvægten på et højere eller lavere niveau.
Den eneste effektive måde til afmagring er indtagelsen af
færre kalorier, end man har brug for. Ganske vist findes der
forskellige afmagringsmidler, men de er enten effektive ved
at forhøje stofskiftet og i så fald farlige, så de kun må bru
ges under lægekontrol, eller også er de ikke effektive. Det
eneste rigtige er derfor, som Lundberg siger, at indrette sig
på en kost med en lavere kalorieværdi end den, man har
været vant til. Naturligvis kunne man i stedet for sætte sit
kaloriebehov op ved kraftig motion, men der skal faktisk me
gen gymnastik til for at forøge behovet med et par hundrede
kal. Lidt kan man forøge behovet ved at foretrække en meget
æggehviderig kost, da ægghvide sætter stofskiftet mere i vej
ret end kulhydrat og fedtstoffer, men en sådan kost er dyr.
3*
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For at kunne sammensætte en kost med passende kalorie
indhold, må man naturligvis kende næringsmidlernes kalorieværdi. Følgende oversigt skulle være én hjælp i så henseende:
700—900 1ial. pr. 100 g giver: fedt, spiseolier, palmin, spæk,
fedt flæsk, smør, margarine.
»
»
chokolade, nødder, meget fedt
500—700 » »
kød.
»
»
300—500 » »
mel, gryn, sukker, kager, wiener
brød og andet bagværk, bælg
frugter, tørret frugt, piskefløde,
middelfedt kød, fed ost.
»
»
200—300 » »
brød, fed fisk, fløde, ost.
100—200 » »
»
»
magert kød, æg, sild.
»
»
50—100 » »
sødmælk, kartofler, stenfrugt,
kærnefrugt, mager fisk.
»
»
20--50 » »
grønsager, rodurter, bærfrugt,
kærnemælk, skummetmælk.

Når f. eks. sødmælk og kartofler betragtes som en fare for
den slanke sinje, kan det altså ikke være, fordi de i og for
sig giver så mange kalorier, men fordi man let kommer til at
spise eller drikke forholdsvis meget af dem. Det er umiddel
bart indlysende, at mennesker med et lille kaloriebehov skal
holde sig fra de grupper, som giver mange kalorier, medens
omvendt mennesker med større kaloriebehov netop kan an
vende disse grupper.
Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvordan man skaffer sig
kalorierne, og det gælder her, at jo færre kalorier man skal
have, desto mere vægt skal man lægge på at få dem fra de
rigtige fødemidler. I denne forbindelse er de rigtige fødemid
ler sådanne, som er rige på specialnæringsstoffer, altså mine
ralsalte og vitaminer, og kaloriefattig kost bør derfor inde
holde rigeligt af mælk, gerne kærnemælk og skummetmælk,
grønsager, helst bladgrønsager, frugt, æg, indmad, magert fisk
og grovbrød. Mennesker med et stort kaloriebehov vil der
imod næsten altid få rigeligt af specialnæringsstofferne, hvis
de da ellers får en fornuftig blandet kost. Med de priser næ36

ringsniidlerne nu står i, er det naturligvis heller ikke lige
gyldigt, hvad man må betale for kalorierne. Enhver interes
seret husmoder kan selv finde ud af det. Find kalorieværdien
pr. 100 g i oversigten eller i en tabel, multiplicer den med 10
og divider dette tal med kiloprisen i øre. Så får man antallet
af kalorier for 1 øre, og jo flere man får, desto billigere skaf
fer man sig kalorierne. Men den rigdom på alsidige næringsmidler, der her i landet står til vor rådighed, er det slet ikke
vanskeligt at skaffe sig tilstrækkelig kost på en økonomisk
overkommelig måde. Det eneste man behøver er viden og vilje.
Desværre kniber det vist lige så ofte med den sidste som med
det første.
Folmer Dam.

Det 19. elevmøde.
Søndag den 26. august 1951.

I strålende solskin holdt vi vort elevmøde med ca. 110
gamle G.H.-piger. Efter sangen »Den signede dag« begyndte
generalforsamlingen med velkomst af formanden. Gedske Ja
cobsen overrakte derpå de traditionelle højrøde nelliker, i
år 30 og takkede forstanderinderne for gæstfrihed og for de
res store arbejde med ungdommen på skolen. Gedske Jacob
sen blev valgt til dirigent, og generalforsamlingen blev ledet
med liv og humør.
Formandens beretning: Elevmødedagen er atter rykket til
bage til den sidste søndag i august. Der er knap så mange gæ
ster i år, da høsten kom lidt på tværs. Men mange har sendt hil
sener til dagen. En fremgang i medlemsantallet på 65 — en til
bagegang på 17 — foreningen tæller nu 863 medlemmer. —
2 bestyrelsesmøder er afholdt. Det sidste ret tidligt, da skole
inspektøren den 3. maj holdt 30 års jubilæum som lærer på
husholdningsskolen, og dette måtte markeres på een eller
anden måde. Bestyrelsen besluttede, at elevforeningen skulle
forære skoleinspektøren en akvarel af inspektørboligen i Kon
kel, malet af kunstmaler Kragh-Hansen. Men da skoleinspek
tøren og fruen selv skulle have lov til at bestemme på
hvilken årstid det skulle males, blev der ved en lille festlig
hed på skolen den 3. maj overrakt et gavekort på akvarellen,
og meningen var så, at selve billedet skulle være færdigt til
elevmødet. Da kunstmaleren ikke har ladet høre fra sig fra
Paris, fik skoleinspektøren og fruen overrakt pengega
ven. — Anvendelse af jubilæumsbyggef ondets 4000 kr. blev
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også drøftet, men da tiderne har forandret sig siden 1945,
og da man ikke kan bygge ret meget for den sum, er udvi
delsen af spisestuen blevet udsat. I mellemtiden er den for
henværende tyske børnehave bleven købt af G. H. og har
givet store rummelige arbejdslokaler. Udvidelsen af haven
fulgte med, vandkummer på værelserne, alt dette har gjort,
at spisestuen ikke er bleven udvidet. Der blev så foreslået, at
anvende pengene til f. eks. en pæn udskåret talerstol, som
samtidig kunne bruges som demonstrationsbord samt andre
forbedringer til gavn for eleverne og skolen.
Der blev foreslået og vedtaget forhøjelse af kontingentet
til 3,50 kr., da papiret er steget så voldsomt. Skønt vi får
trykt vores årsskrift under meget gunstige vilkår, kan vi ikke
regne med at få den store gave hvert år af direktør Helger
(frk. Drewes onkel). Vi vil atter i år sige mange tak for den
store gave, som hjælper foreningen over mange økonomiske
vanskeligheder, men til gengæld kan foreningen så give stør
re summer til elevfondet. Hanne Dahlkild har stadig hvert
år meget ekstra arbejde med årsskrifterne på grund af mang
lende adresser. Send forandrede adresser til Hanne Dahlkild,
Prøslevvej, Padborg. H. D. har været kasserer i 10 år, og be
styrelsen overrakte hende en sølvske som en lille tak for det
store arbejde, denne post medfører. Der blev udbragt et leve
for kassereren og for elevforeningen med ønsket om stadig
fremgang til gavn for G.H.
Regnskabet blev oplæst og godkendt. — Nora Eriksen øn
skede ikke genvalg, i stedet kom Karen Withen ind i besty
relsen som næstformand. Vi takker herigennem Nora Eriksen
for gode arbejdsår.
Hanne Dahlkild blev eenstemmigt genvalgt, og det samme
var tilfældet med revisoren Gerda Christensen. Elevfondets
regnskab på 650 kr. blev oplæst af E. Drewes, og der var ud
delt 9 portioner. Reservefondet i banken fik 200 kr.
Under eventuelt blev nationaldragter drøftet igen. Gedske
Jacobsen havde lige været i Sverige og var bleven »opflam
met« ved synet af de mange forskellige svenske dragter, hus
mødrene havde på ved festlige lejligheder og savnede tilsva39

rende her i Danmark. Foreslog en husmoderdragt, f. eks. hvid
broderet bluse — højrød spencer og hue. Olga Reppien følte
det samme savn af en dragt, særligt ved kongresser el. a. og
særligt i udlandet. Ebba Drewes har nylig fået en ægte hedebodragt og holdt på den gamle og ægte stil præget af lands
delen. Gerda Ellermann Nielsen spurgte, hvornår sådan en
husmoderdragt skulle bæres — husmoderdag — kongresser
— elevmøder og andre festdage, blev der svaret.
Formiddagens program sluttede med at se kongens livgarde
»trække op« kl. Il43 med fuld musik gennem gaden. Efter
frokosten var der gennemgang af »det sidste nye«: Ebba
Drewes nationaldragt — 1 svensk nationaldragt — en kyse
til spædbarnsudstyret — kosangas til lejrbrug — strygning
m. m. — »Stiff« plastikstivelse — »Magika«-rustfjerner —
»Master Mixer« med tilbehør og kartoffelskræller — Alpan
plastikgulv. — Kl. 1430 holdt forstander Folmer Dam et glim
rende foredrag om »moderne ernæringsspørgsmål«. For en
stund fik vi en »levende« time i ernæringslære. Kl. 1730 mid
dag — skoleinspektøren holdt tale — Ebba Drewes hyldede
alle jubilarer — Olga Reppien læste telegrammer m. m. Ged
ske Jacobsen holdt som 10-årig jubilar en tale, hvori G.H.
blev sammenlignet med »Klæg«. Når dette fik sine rigtige
betingelser, kunne det blive frugtbart. På denne måde hav
de skolen udfoldet sig år efter år og var nu bleven et godt
lærested for dansk ungdom.
Underholdningen var i år: »På kastelsvolden«, som blev
spillet med liv og lyst, og aftenen sluttede med folkedanse,
som tog sig skønt ud i kulørte lampers og projektørly se
nes skær. Atter var elevmødedagen meget vellykket og hyg
geligBestyrelsen har overrakt mig 2 sølvgafler, som jeg blev
meget glad for, og som jeg herigennem siger mange tak for.
Som andet steds nævnt har jeg flyttet mine teltpæle om
trent helt over på den anden side og hjælper nu min mand
på laboratoriet. Det er unægtelig en stor forandring for mig,
men jeg trøster mig selv med, at jeg har så meget at bestille,
at jeg ikke får tid til at længes. De 18% år, jeg har været på
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•På Kastelsvolden« ved elevmødet 1951

G.H., har været rige og lærerige år, som jeg er taknemmelig
for og nødig ville have undværet.
Det kan jo ikke nægtes, at en stor del af mit hjerte hænger
ved G.H-piger, og derfor er jeg glad for, at jeg stadig skal
undervise i kemi og ernæringslære. Den, der er mest glad for
forandringen, er Margrete; nu synes hun, at mor er mere
hjemme. De bedste hilsener med ønsket om glædelig jul og
et godt nytår med tak for det gamle sender
Bestyrelsen og Alma Jakobsen.
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Det nye vinterhold i arbejde.

Personalia.
Grethe Münther var i julen hjemme fra Tunis.
Margrethe Søndergaard (vint. 48—49) har plads i Drammen,
Norge.
Karin Schon (som. 50) uddanner sig til barneplejerske.
Birgitte Glahn (vin. 48—49) uddanner sig til barneplejerske
i Århus.
Cecilie Hansen (som. 36). Ansættelse på Taps central.
Emilie Bertelsen (vint. 48—49), kokkepige hos den amerikan
ske gesandt i Godthaab.
Karen Boe, lærerinde på G.H. 36—38, er blevet cand. med.
Marie Rix (som. 39), husmoderafløser i København.
Karen Rytz (som. 37), husmoderafløser i Hadsten.
Anni Petersen (vin. 50—51), på Gedved Seminarium.
Agnete Skrumsager (vin. 50—51) har plads i Norge.
Anne E. Nørgaard (vin. 50—51) har plads i Norge.
Barbara Lund Jensen f. Schultz (vin. 34—35) er ansat som
distriktsjordemoder i Graasten.
Bodil Juncker (vint. 50—51) er i køkkenet hos kongeparret.
Ketty Jakobsen (vint. 50—51), firma Anker Holst, Sønderborg.
Else Müller Hansen (som. 50) er sygeplejerske i England.
Anne Mathiesen, husholdningslærerinde fra Ankerhus,
hus.
Margrethe Larsen, husholdningslærerinde fra Ankerhus.
Grethe Juel Nielsen, husholdningslærerinde fra Ankerhus.
Anne Marie Johansen, husholdningslærerinde fra Ankerhus.
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Inge Fich (vin. 45—46), gift med kørelærer Otto Østergaard,
Aabenraa.
Edith Rasmussen (vint. 44—45), gift Andersen.
Karen Hansen (vint. 49—50), gift med landmand Simonsen,
Sdr. Hygum.
Marie Hejsel (vint. 49—50), gift med Carstensen, Vilsbæk.
Helga Hansen (som. 48), gift med inspektør Bjørn Hansen,
»Hofmansgave« pr. Otterup, Fyn.
Ane Ebbesen (som. 50), gift med landmand Fuglsang, Gaansager.
Jenny Gade (som. 47), gift med Ravn, Skovby pr. Hovslund.
Thora Kjær Larsen (som. 50), gift med Gartner ved Odense.
Ruth Jørgensen (som. 44), gift med overassistent Jensen,
Odense.
Magda Bossen (vint. 48—49), gift med bankkasserer Skov,
Sønderborg.
Aase Tilgaard (som. 48), gift med gdr. Børresen, Sjælland.
Lis Petersen (vint. 50—51), gift med landmand i Sarup, Als.
Annelise Christensen (som. 36), gift med Sass, Flensborg.
Tove Fischer Hansen (som. 48), gift med landmand i Svend
borg.
Birte Dal (vint. 46—47), gift med bygningsinspektør Thybo,
Århus.
Hansine Rix (vint. 45—46), gift med montør Christiansen,
København.
Karen Krogh (vint. 50—51), gift med landmand på Als.
Irene Junker (som. 48), gift med kontorist J. Søberg, Sønder
borg.
Kristine Bach, Sdr. Hostrup, gift for 4 år siden med landmand
M. Moos, vestkysten et sted.
Birthe Hansen (som. 51), gift med landmand i Kundby, Sjæll.
Dora Berendsen, Kliplev, gift med Helmuth Glaser, Kliplev.
Gerda Dahlmann, gift Olesen i Tønder.
Andrea Nielsen (vint. 46—47), gift med landmand Hansen,
Skovby, Als.
Annelise Hansen Vibøge (vint. 42—43), gift Petersen, Skov
by, Als.
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Annemarie Jensen,'J
»Fynshav«,? gift
med landmand Roth, Auo
gustenborg.
O
O
Else Kjeldgaard, Skjern ( som. 44), gift med Søren Jesper
sen, Videbæk.
Margrethe Knudsen, Agerskov (som. 46), gift med Christen
sen, Hyrup.
Ingrid Mogensen (som. 44), gift med bager Obst, Aabenraa.
Helga Nielsen, Øsby (vint. 44—45), gift Jensen, Øsby.
Helga Schmidt, Varnæs (som. 41), gift Johnsen, Kolding.
Inger Christensen, Sønderborg, gift med forretningsfører Brogaard, Esbjerg.
Tove Hansen, Padborg (som. 41), gift med toldassistent Niel
sen, Padborg.
Annedora Schmidt, Varnæs (som. 50), gift med landmand Nis
Peter Andersen, Gammelgab.
Ruth Schlüter (vint. 48—49), gift med ingeniør Warming,
Aabenraa.
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Ele v fortegnelse.
Sommeren 1951.
1120. Andersen, Ellen, Løjt Kirkeby.
1121. Andersen, Jenny, Sohlsvej 8, Haderslev.
1122. Andresen, Agnes, Husby.
1123. Beyer, Aase, Tinglev.
1124. Clausen, Ellen Lis, Alsgade 19, Sønderborg.
1125. Duborg, Cathrine, Nr. Hostrup v. Rødekro.
1126. Ellegaard, Anne, Abild pr. Tønder.
1127. Hansen, Birthe, Kundby pr. Sandby.
1128. Hansen, Else, Fischer, Møllebakken, Kerteminde.
1129. Hansen, Ingrid, Kettingvej 1, Augustenborg.
1130. Hansen, Kirsten, Mandrup, Svebølle pr. Viskinge.
1131. Hansen, Ursula, Kollonnevej 46, Slesvig.
1132. Hansen, Margrethe, Ballum.
1133. Hollænder, Jenny, Stevning pr. Svenstrup, Als.
1134. Iversen, Magdalene, Tinglev.
1135. Jacobsen, Hertha Marie, Sønderby pr. Karise.
1136. Jensen, Rita, Bjerringbro.
1137. Knudsen, Betty, Aike pr. Gjørding.
1138. Knudsen Jensen, Else, Brammihge.
1139. Koberg, Irmgard, Bov landevej 4, Flensborg.
1140. Kruse, Helene, Frøsvej, Rødding.
1141. Linnet, Hanne, Boysen, Løgumgaard pr. Løgumkloster.
1142. Lund, Dora, Julianehaab, Grønland.
1143. Madsen, Marie, Schau, Lundby.
1144. Mikkelsen, Ketty, Aulum pr. Holstebro.
1145. Nielsen, Elna, Højer.
1146. Nielsen, Ingeborg, From, Søgaard pr. Kliplev.
1147. Olsen, Karen Marie, Toftlund.
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1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.

Petersen, Edith, Løgumkloster.
Petersen, Hildegard, Hamborg.
Petersen, Inger Marie, Skomagergade, Nordborg.
Rasmussen, Elisabeth, Løgumkloster.
Rasmussen, Inger Nyeland, Toldboden, Sønderborg.
Sønnichsen, Christine, Nykirke, Sydslesvig.
Sørensen, Anna, Kværs pr. Tørsbøl.

Vinteren 1951—52.
1155. Andersson, Gudrun, Lundenæs, Stocksboby, Sverige
1156. Rack, Kirsten, Flensborg.
1157. Budde, Berit, Alnabru v. Oslo, Norge.
1158. Carstensen, Liselotte, Klixbøl, Nibøl.
1159. Damm, Edith, Lavgade 44, Aabenraa.
1160. Duns, Tove, Søgaard pr. Kliplev.
1161. Hagen, Tora, Orkanger, Norge.
1162. Hansen, Marie, Holm, Hinderup pr. Hellevad.
1163. Hansen, Dorthea, Ladegaard, Dubjerg pr. Kollund
1164. Hansen, Helga Lausten, Hjorte-apotheket, Hadersl
1165. Hansen, Marge, Smedager pr. Bolderslev.
1166. Huusmann, Jesine, Toftlund.
1167. Johansen, Anne, Slyngsten, Aabenraa.
1168. Johansen, Harriet, Wrangelgade 15, Flensborg.
1169. Knudsen, Helga, Tøndervej 71, Aabenraa.
1170. Kyhn, Astrid, Aarsbjerg pr. Rinkenæs.
1171. Lund, Dora, Julianehaab, Grønland.
1172. Møller, Karoline, Roager.
1173. Nielsen, Jenny Christine, Tirslund pr. Holsted.
1174. Petersen, Christel, Søvang pr. Øster Højst.
1175. Rehbehn, Anne-Karin, Aabenraagade 72, Flensborg
1176. Reimer, Erna, Bøj skov pr. Graasten.
1177. Siedem, Erika, Chemnitsgade 60, Slesvig
1179. Skov, Christine, Wennemose pr. Tønder.
1178. Schau Madsen, Marie, Lundby, Sj.
1180. Thomsen, Elsbeth, Rørkjær pr. Jejsing.
1181. Thomsen, Kirsten, Søgaard pr. Kliplev.
1182. Tynes, Bodil, Jarlegade 19, Oslo, Norge.
1183. Ulrich, Vibeke, Solvang 6, Sønderborg.
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