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Året 1954.
»Og hvad dette år så grønnes 
sikkert modnes vil det næste, 
når blot vi har lært i livets 
rette grund vor rod at fæste.«Sådan skriver digteren Hostrup i eet af sine evigtunge vers om vintersæden.Atter er der gået et år med travle og virksomme dage på Graasten Husholdningsskole. Sædemandens opgave er også vores, hver dag at så sæden i modtagelige pigesind. Vigtigere end alle de praktiske råd og vink i undervisningen, der hver har sin store betydning, er forståelsen af de værdier, der giver livet lykke og danner grundlaget for et godt hjem. Vi synes, vi har set det grønnes, og tror, det vil modnes ad åre. Der skal både varsomhed og tålmodighed til, når det er menneskemateriale, det drejer sig om. Men det er en lykkelig og ansvarsfuld gerning at stå i.Ja, skolelivet gentager sig jo med travle hverdage, de samme traditioner holdes vedlige, og de sædvanlige fester får ny kulør og afvekslende indhold af de forskellige elevhold. Ved mortensgildet rystes vinterholdet godt sammen — gåseviser synges med humør, og Henriette Reppiens geniale »Støvsuger« — med nye påhit — gør stor lykke.Advents tidens hygge og forventning huskes sikkert af alle G. H.-piger, der har oplevet en vinter her med juleafslutningen som højdepunkt.Fættergildet foregik i år i »Vitaminernes Rige«, så der var noget for husholdningspigerne at »boltre sig i« — og de gjorde det sandelig også. Væggene i spisestuen var dækket af fantasi5



fulde tegninger af frugter og grøntsager, som levende væsener i alle mulige muntre situationer. På bordkortene stod små vitaminer — og piger af piberensere i forskellige farver. Bordene var pyntede med strålende frugter og andet i vitaminernes farver. Som kotillon fik hver dame en flot hue som enradise, mens herrerne fik skråhuer som en grønært. Som man kunne vente, gav denne overdådighed af vitaminer — både udvendig og indvendig — i forbindelse med sange og taler, musik, dans og en masse gæve fætre en enestående god stemning.
Fættergildet 195^.

Når vint’ren kommer dragende 
og blæsten kommer jagende, 
og frosten kommer knagende 
og binder fjord og sø; 
når øjets glans er svindende 
og blodet langsomt rindende 
og stuens lunhed bindende 
for svend såvel som mø:

Da savnes vitaminerne, 
og derfor har kusinerne 
nu hevet lidt i linerne 
og pyntet op til fest. 
Og alle lærerinderne 
(især de to på tinderne) 
har rystet op i minderne 
fra fortids fætterfest:

I »Kina« var der spændende, 
i »Sildekulen« blændende, 
og »Himmel 7« var brændende, 
så længe den var til, 
Men vitamin er blivende 
og »Vitaminland« givende 
og kraft og mod afstivende, 
så der vi feste vil.

Hvis dit humør er svindende, 
dit øje tragisk rindende 
og gigt og stivhed mindende, 
så tag en vitamin.
Og er din gane vragende, 
din appetit aftagende 
og hovedpinen plagende, 
så nok en vitamin.

Men er du ensomt vankende 
med hjertet traurigt bankende 
på sorte tanker sankende, 
så fæst en pigelil, 
for hun er dog det blivende, 
det svundne mod oplivende; 
af vitaminer givende 
det nedste, der er til.

HR.Da vi til april sluttede af med vinterholdet, tog vi afsked med Anne Marie Johansen og Ester Vorre med tak for deres gode, trofaste arbejde. De rejste sammen til England, og den familie, der fik dem i huset som kokke- og stuepige, var sandelig godt hjulpet.6



April var i år en rolig måned, da vi ikke skulle have håndværkere — og vi glædede os over at få Johanne Brønshøj tilbage til sommerskolen.Denne mærkelige, kolde og regnfulde sommer begyndte så smukt og lovende. Sammen med vore nye sommerelever nød vi al den skønhed og ynde, som man netop kan opleve i Graasten. Den første aften var vi en lille tur gennem byen for at se 4. maj- lysene. Og næste morgen var vi alle med til den store højtidelighed ved flaghejsning og indvielse af Graastens nye rådhus eller administrationsbygning. Vore lærerinder og elever var i de nordiske nationaldragter og hejste flagene. Efter højtideligheden trakterede byen med ispinde til alle skolebørn -— også de store G. H.-elever.Da frugttræerne stod i deres fuldeste blomstring, og eleverne var kommet godt i gang, rejste vi sidst i maj en lille tur til Italien for at deltage i en international soroptimist-kongres i Florens.I sommerferien var Alma Jakobsen og Olga Reppien til »Nordisk Studiekursus« på Otnæs —- ved Helsingfors i Finland. Det var en spændende rejse med tog gennem Danmark og Sverige og en vidunderlig sejltur fra Stockholm til Helsingfors i virkelig strålende solskin. Vi havde et festligt fridøgn hos gode venner — ingeniør Ingwall og fru Anita — (som nogle af jer husker, den finske lotte, der fulgte de finske børn til feriehjemmene i Danmark) og Lisen Roos og Lotten Åkermann, Borgå. De førte os rundt i bil og båd til skønne hjem og øer — til finsk badstue og til »kråftorkalas«, før mødedagene begyndte. Ja, det er godt at have gode venner overalt.Det var interessante arbejdsdage blandt nordiske kolleger — og det er belærende at drøfte nye tanker og problemer med hinanden og få oplysninger og råd til gensidig hjælp. Arbejde og fest vekslede passende, så vi også fik set en del af de 1000 søers skønne land. Da tiden var knap, fløj vi såmænd hjem — på 3 timer — til København.Men det havde virkelig givet ny lærdom og impulser til gavn og glæde for undervisningen.Når man har arbejde, interesser og opgaver nok, falder tiden jo aldrig lang. Denne sommer svandt også alt for hurtigt 7



med flinke og interesserede elever, dygtige lærerinder og lærere i det daglige arbejde. Kære familie- og gæstebesøg, og mange gode foredragsholdere har kastet ekstra glans og lærdom over vores planmæssige undervisning.Gæstebogen i år viser næsten et helt »festfyrværkeri« — også uden de traditionelle gæster, fester og foreninger, som vi hvert år glæder os til. Graasten ligger jo på vejen til eller fra den »store verden«, derfor falder der ofte lidt ekstra spændende besøg af, og den skønne, minderige egn trækker også stadig mange mennesker hertil.Selv om det er farligt at nævne navne — og vi er altid glade for besøg af venner, kolleger og gamle elever — så er det dog en ekstra fornemmelse, når der meldes besøg langvejs fra, f. eks. da kapt. Johansens niece med mand og datter fra New York kom hertil fra Belgien på julebesøg og Edel Jones f. Toft med sin mand og to børn (som vi besøgte i San Francisco), der sammen med familien lærer Jørgensen fra Slesvig og Laila Rantala fra Finland kom til juletræ — det var da internationalt.Dr. Sara Ann Brown fra West-Virginia universitet var intet mindre end en oplevelse at have her på skolen — både for vinter- og sommerelever holdt hun foredrag på sin levende og illustrerende måde, så man forstod det, selv om hun talte engelsk (Bodil Lund tolkede).Husholdningsinspektør Ellis Campbell fra Australien og senere Alice M. Berry, Queensland, Australien, var her på korte visitter; spændende at høre om de store afstande, så de må flyve på inspektion. Og nu har vi lige haf t miss Charo Nevo, der er husholdningsinspektør i Israel, her en lille uge; et fint og interessant menneske, der også både har evne til at »give og tage imod«, når hun gæster skoler og mennesker. Der er ikke mere afstande mellem verdensdelene.Gæster fra venskabsbyer i foreningen Norden, Orkanger, Norge, Mönsterås, Sverige, har besøgt os i forbindelse med indvielsen af det nye rådhus.Soroptimistvenner fra England og Milano har kigget indenfor — skolebørn og lærere fra Orkanger — norske og svenske kolleger og venner — samt fru Dagbjørt Stefansen fra Reykjavik, der fortalte så interessant fra Island og forholdene der8



oppe. Alle har de været sammen med eleverne, fortalt om deres land og forhold, det har været med til at udvide horisonten.Størst og mest har dog familiebesøgene fra Amerika virket i år — vi var lykkelige for at besøge dem og deres hjem for 5 år siden. Men betagende var det at få dem herhjem. Først kom Dagmar Thompson, f. Reppien, pr. flyvemaskine — efter 40 års fraværelse —, senere Charles Reppien, der sidst var i Danmark 1920 og nu med sin amerikanskf ødte hustru Myrtle, der første gang var i Danmark. Så det var højtidsstunder at tage imod dem i Kastrup og Esbjerg — og få dem herhjem, hvor lærerinder og elever havde hittet på at danne spalier, med rød løber, flag og fest. Det blev dejlige dages samvær efter så mange års forløb, der var meget at snakke om, vise og opleve sammen. Det forårsagede jo også en del familiesammenkomster som den fornøjelige fætter-kusine-søndag i oktober. En vidunderlig oplevelse at samles efter så mange års forløb. Et skår i glæden var det, at vi netop i dette år har mistet en kær broder, Peder Reppien, og to fætre, Louis og Otto Reppien, som vi savnede meget; men vi har så mange gode minder om og med dem, som vi er taknemmelige, for — og vi ved jo, at savnet er størst i deres familie og hjem.I slutningen af august mistede vi vor prægtige skoleonkel, direktør Holger Helger efter et langt og strengt sygeleje. For hele familien føles det som et stort savn. Det var den sidste af søskendeflokken fra Dollerup mølle, som dermed gik bort.Onkel Holgers gæstfri hjem i Charlottenlund har været et enestående samlingssted for hele slægten. Han har i sjælden grad omfattet hver enkelt med interesse og omhu, altid parat til at opmuntre og sætte i gang. Onkel Holger forstod på sin beskedne måde at glæde sig inderligt over at se det blomstre og bære frugt, som han havde været med til at bygge op. — At Graasten Husholdningsskole var et af hans hjertebørn, tør vi vist sige, i forbindelse med direktør Helgers store kærlighed til Sønderjylland og Sydslesvig. — Det blev desværre kun få gange, vi havde den glæde at se ham hernede på skolen, kræfterne var ikke store. Men fra den dag, idéen om Graasten Husholdningsskole blev forelagt onkel Holger, pustede han liv i 9



den spæde tanke, så den blev til virkelighed, og det blev muligt for os at tage denne lykkelige gerning op i Graasten. — Gennem de mange år har direktør Helger fulgt arbejdet her med de unge med stor interesse — så stor, at den hvert år gav sig udtryk i den storslåede gave, som Graasten Husholdningsskoles elevskrift var, et smukt symbol på trofasthed og sammenhold mellem fortid og nutid. Intet under, at elevforeningen udnævnte vores enestående skoleonkel til æresmedlem — og at vi i stor taknemmelighed altid vil bevare onkel Holgers minde levende på Graasten Husholdningsskole.Udflugterne er jo også traditionelle med enkelte udvidelser som f. eks. Sydslesvig-turen, der i år strakte sig til Arnæs, Kappel og Egernførde — men herom fortalt andetsteds.Husmoderdagene har også præget året lidt — vi var med her i Graasten til den oplysende skotøjsdag, tre steder i Sydslesvig, og alle steder gjorde lærerinder og elever deres indsats på forskellig måde, selv om de optrædende i »Nej« og de nationale optrin nok gjorde størst lykke.I undervisningen sker der jo stadig en del — foruden det grundlæggende i alle fag, suppleres og moderniseres der med det »sidste nye« — og man har nu meget spændende og oplysende materiale, der må virke inspirerende og hjælpe i arbejdet fremover. En husmoder af i dag må jo forstå det teoretiske og praktiske — og indstille sig mere og mere også på det tekniske indenfor alle hjemmets arbejder. Sidste vinter fik eleverne den opgave at skrive: »Hvor mange tekniske, hjælpemidler har vi på G. H.?«, og det må jo stadig suppleres.Ja, kære G. H.-piger, husk stadig at være glade og taknemmelige for, hvad der findes i hjemmene; men alle nyanskaffelser bør være en forbedring efter hjemmets forhold, krav og økonomiske kår. Følg med i tidens fremskridt og viden og lad den blive til gavn og hjælp — ikke til plage og besvær, men lær at bruge tid, kræfter og penge på rette måde.Sommerskolen sluttede med det sædvanlige hyggelige forældremøde med udstilling, optræden og samvær. Som vi altid føler, knytter forældremøderne stærkere bånd med de hjem, hvis døtre vi har samarbejdet med.10



Ved sommerholdets forældrefest på GH 1954.

Mel.: Kathinka —

Vi fester, vi fester på skolen i dag, 
ja her er nok rigtigt et gilde, 
hvorfor vi har hejset vort Dannebrogs-flag, 
herom jeg berette nu ville.
Snart vender vi hjemad igen fra vor tørn, 
og vi er skam blevet helt dygtige børn, 
vi steger og braser, vi bager og syr, 
ja, vi er skam dygtige piger.

I dag har vi gæster, ja det kan I tro, 
her er både mødre og fædre, 
og nu har vi vist dem vort herlige bo, 
nu vil dem i sangen vi hædre, 
vi siger dem tak, for at de gav os lov 
at tage på skole — for det var så sjov, 
en sommer så herlig — det har vi jo haft, 
vi er bleven dygtige piger.

Se Reps og Ebs, de har jo lært os en del, 
både nålen og regnskab at føre, 
at skrælle kartofler og bage af mel, — 
hvordan man i gryden skal røre.
På ture de tog os af sted mangen gang, 
det skal også med her i denne vor sang, 
vi har set en mase i regn og i sol 
og er bleven dygtige piger.

Nu drager vi hjemad med minder i gem, 
vi tænker på sollyse tider, 
vi takker hinanden og husker på dem, 
som altid på skolen her slider.
Den opgave — ved vi, har alvoren bag, 
at uddanne unge for hjemmenes sag, 
vi siger dem tak for den sommer, der gik, 
og for — vi blev dygtige piger.

Vita S.Da oktober kom — feriemåned ja — og mødernes tid —, så slog også afskedens time for den kære amerikanske familie, som vi havde haft så megen glæde af at have hjemme en tid. Rejsen gik via Paris—Bruxelles—Ostende til England og sejlturen hjem med »Queen Mary« til USA igen. Det var vemo11



digt, men vi var taknemmelige over, alt havde formet sig så godt både her og derovre i den tid.Også lærerinderne havde uro i blodet — Johanne Brønshøj drog til Aarhus universitet til »specialkursus i økonomi« for at dygtiggøre sig endnu mere, og Ruth Storgaard og Ane Berglund for at gifte sig med deres udkårne — så de er alle godt anbragte; men vi takker dem for alt godt, dygtighed og hjælp i den tid, de var her, og ønsker dem alle megen lykke og glæde i fremtiden. Men heldigvis er der faste støtter til arbejdets gang — som vi også takker meget for trofasthed og dygtighed — og nye friske kræfter, der gror til. Således kom Ester Vorre tilbage fra England og har overtaget sy- og tilskærer- holdet igen. Signe Ravn (G. H.-elev 1946) har overtaget det store køkken, Ketty Mangor har gaskøkkenet, mens Eva Lind atter dirigerer konserveringen. Ja, der er mange gode kræfter i gang for at gøre undervisningen så god og fyldig som muligt. Vi har nu et godt, stort vinterhold i fuld gang — fuldt hus alle vegne —, og vi har allerede mortensaften o. m. a. af de gode gamle traditioner vel overstået.Sådan er det: man holder på det bestående, men skuer fremad og søger at følge med tiden, der er nok af nyt at lære, »hvis man vil holde sig ung i striden«.Efter at året sådan er gennemgået i tankerne for at fortælle alle jer kære G. H.-piger om det, så genoplever man det hele påny, tænker på hver af jer — og tænker på, hvad der er nået, og hvad der er forsømt — eller måske kan ændres det næste år. Aldrig færdig — altid på vej. Året har forhåbentlig til os alle bragt flest »lyse dage« — men vanskeligheder og sorger kan jo også give livet dybde og indhold. Vi tænker her med vemod på Helga Berg og Lis Grothe — to trofaste elever —, der gik bort i altfor ung en alder, og på deres hjem, som føler savnet dybest. Vi må prøve at få det bedste ud af det uundgåelige, og vi ved jo, at »hvor der er en vilje — der er en vej« — og vi må alle ta’ vor tørn.Efteråret har rigtig stået i brylluppernes tegn — først var vi med til Ellen Killerich Hansens festlige bryllup med pastor Jens Vind, der lige var vendt hjem fra Argentina, senere Ruth 12



Storgaard, der holdt »rigtig gammeldags, jydsk bondebryllup« med sin Søren Kring — og så Olga Pedersen, der først holdt bryllup i sit gamle hjem på Sjælland — og senere det fornøjelige »efterbryllup« eller »etterkost« i hendes nye hjem og egn her i Sønderjylland.Vi ønsker alle G. H.-elever hjertelig til lykke med alle glædelige begivenheder, bryllupper, børn, uddannelse og stillinger og alt godt arbejde, alle er gået ind til i årets løb.Vi sender så atter vore bedste hilsener og ønsker om en rigtig god og lykkelig juletid til alle G. H.-elever med deres familie og hjem, til gode venner og familien — nær og fjern. Vi takker for al god hjælp, tanker og samvær i året, der svandt — i håb om, at året 1955 må forme sig på bedste måde for 
os Ebba Drewes og Olga Reppien.

13



»Frihed er det bedste ord —«

Ja, sådan siger digteren, men lige straks, man ser det på tryk eller hører det fremsat som en påstand, synes man, at det er alt for dristigt sagt, man prøver måske på at reagere ved at tænke på ord som fred — nåde — kærlighed.Men ved en nærmere vurdering af ordene finder man dog, at man må give digteren ret, når man tager ordet i dets fulde betydning.Ordet »frihed« har en dejlig, festlig betonet klang for de fleste mennesker, når man tager det rent umiddelbart, man finder det glædesbetonet — du har din frihed — du kan gøre, hvad du vil — du kan bruge din tid, evner og anlæg til, hvad din øjeblikkelige trang og anlæg tilskynder dig under dit eget personlige ansvar.Dette vil for de fleste være en befriende følelse, som skaber en øjeblikkelig og umiddelbar glæde.Men taget på den måde bliver glæden ikke af lang varighed, man vil snart opleve, at det hele blev en skuffelse.Ordet »frihed« har sin begrænsning i jævn dagligdags betydning.Man opdager hurtigt at gå ind under dagliglivets krav, der altid begrænser vor frihed, giver større glæde og tilfredshed. Digteren forsvarer sin påstand med at sige: »det er klang fra paradis«, og det er også rigtigt.Da Gud satte mennesket i Edens have, sagde han, at Adam ’O ’og Eva frit måtte spise af havens frugter. Men den dag, du spiser af et bestemt træ, da taber du, du har din frie vilje, og du kender vilkårene.14



At Adam og Eva valgte den forkerte frugt er en anden historie med sine følger, og at vi alle er Adams børn, mærker vi kun alt for tydeligt indtil denne dag.Frihed er et godt ord, men endnu bedre for os er det, at vor Herre har talt et endnu bedre ord til os i vor dåb.Alligevel bekender vi os til den tro, at frihed er det bedste i vort samfund med mennesker.Stort set beretter hele vor historie indtil denne dag om kampen mellem dem, der tror både på værdien og berettigelsen af menneskelig og personlig frihed på såvel menneskelivets som åndslivets områder, og dem, der vil bekæmpe og undertrykke denne livsvillie til selvhævdelse.Det bliver en af ungdomsskolens opgaver at hjælpe og dygtiggøre de unge til at træffe deres personlige valg i dette for alle mennesker så afgørende spørgsmål, og det er vort håb, at I, der i dag hører til Danmarks unge, må vokse frem til at ville indtage jeres plads i rækkerne blandt dem, der tror på frihed for mennesker og vurderer det som en af Guds gode gaver til os.Glædelig jul med godt nytår. Venlig hilsen.
H. C. Hansen.

15



Hilsen fra Arnæs i Sydslesvig.

Det er mig en stor glæde at få lov at skrive en lille hilsen i dette årsskrift. Vi bor nede ved Slien i den lille idylliske fisker- og badeby Arnæs midt i en naturskøn, historisk og sagnomspunden egn og betjener herfra 12 danske menigheder.Jeg kunne tænke mig, at en og anden ville spørge, hvad en dansk præst overhovedet vil til Sydslesvig for. Er kristendommen da ikke overnational? Kan den tyske sognepræst ikke lige så godt øve den præstegerning, som er nødvendig? Del sidste spørgsmål må besvares med et nej! Sydslesvigs befolkning er stort set danskere, der ved den historiske udvikling er blevet tvunget til at tale tysk og derved også er blevet noget smittet af tysk kultur. Det synes at være en lov i menneskelivet, som bekræftes gang på gang her i grænselandet, at en menighed og dens præst må være af samme psyke og væsen og mentalitet, for at evangeliet kan nå fra hjerte til hjerte. I overensstemmelse dermed er Sydslesvig den danske kirkes naturlige arbejdsmark og den danske eller sydslesvigske præst sydslesvigernes naturlige sjælesørger, der har størst chance for at komme på bølgelængde med befolkningen og vinde dens tillid og kærlighed. Set med danske øjne ville det vist også være fattigt og forkrøblet at tilbyde Sydslesvig det danske folkeliv uden den danske kirke, der i vort fædreland lykkeligvis er blevet en organisk bestanddel af folkets liv.Hvordan går det så i Sydslesvig? Er der ikke megen tilbagegang på alle områder? I medlems- og vælgertal er danskheden gået meget tilbage, men i indre styrke er der en vældig fremgang at spore siden 1945. Vi har en stor, pålidelig kerne, som16
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styrkes, lutres og klares i sin danske overbevisning fra dag til dag gennem de forfølgelser, danskerne er udsat for hernede, og den dag kommer nok, da de mere svage og bange igen finder deres plads i vore rækker, ligesom flere og flere sydslesvigere sikkert vil finde ud af, hvor de egentlig hører hjemme. »Du kæmper en kamp imod 1000 år, og i den har du visselig tabt!«Som vi tror på den historiske ret, er vi også overbevist om, at den uret, der nu gøres mod vore landsmænd syd for grænsen ved på alle måder at søge at hindre dem i at leve deres frie kulturelle, politiske og kirkelige liv, sådan som vi er vant til det i et virkelig demokratisk land, en dag må ende med rettens sejr og frihedens dag. Hvor kunne det være skønt at opleve den!Er det for overspændt at tro på, at Sydslesvig er Guds store opgave til Danmark i vor tid, og at befrygte, at landet rådner op indefra og tilsidst udslettes af folkenes tal, hvis vi ikke tager opgaven op og derved opfylder Guds bestemmelse med os! Set i det perspektiv bliver Sydslesvig Guds store gave til Danmark, bestemt til at frelse det fra materialisme og åndelig død. Måtte det lykkes!Men lad os endelig ikke glemme, at det skal være vort ønske og vor bøn, at landsmænd hernede syd for grænsen også gennem det danske kirkearbejde må føres ind i Guds rige. Hvad hjalp alt andet, om vi glemte det ene fornødne!Så sender min kone og jeg da de bedste hilsener til Graa- sten Husholdningsskole, dens ledere og lærere, elever og venner ud over det ganske land. Vi ved, at venner af Gr aasten Husholdningsskole også er Sydslesvigs venner. Tak for trofast virke og varm kærlighed! Når vi gør dagens gerning hver på sin plads, kommer høsttiden nok engang. Deres
Hans Madsen.

Dagliglivet på Graasten Husholdningsskole, 
bemærk de 2 hold tvillinger vinteren, 1953—54.
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Til total solformørkelse i Sverige.

Hvor solen dog glitrer og ler i det lille vandløb, som har dannet sig efter nattens heftige regnskyl, og som nu baner sig vej mellem klipper, sten, blomster og græs lige forbi astronomernes telte og instrumenter her på Lyckås. En citronsommerfugl kommer flagrende som et lysende blad i solskinnet, sætter sig på en langstilket, violet blomst midt i »lillebækken«, folder de store vinger ud og indsuger solstrålernes lys og varme, uberørt af den hektiske travlhed, der er rundt omkring den.Ja, for her er spænding og travlhed dagen før den totale solformørkelse. Forberedelserne har været store, kostbare instrumenter af mægtige dimensioner er transporteret herop ad smalle og stejle veje. Thi Lyckås er et højdepunkt beliggende ved Vätterns sydøstlige bred og er en af de astronomiske stationer, der som perler på kæde ligger i det 153 km brede solformørkelsesbælte, der strækker sig fra Strömstad på Sveriges vestkyst til Oskarshamn og øerne ved østkysten. Elektriske kabler er lagt herop fra den nærmeste kraftstation, for at de astronomiske instrumenter kan gå planmæssigt. Viden- skabsmænd, som sikkert hele deres liv har forsket himmelrummet og dets kloder, stjerner og planeter, står ved deres apparater, måler, noterer og forbereder sig på i de mindste detailler at indfange morgendagens solfænomen, det eneste i vor tid; den næste totale solformørkelse på disse breddegrader indtræffer først den 16. oktober 2126. — Pressefotografer knipser, journalister interviewer, mens metronomer taktfast tæller sekunderne ved de fotografiske generalprøver. En af astro- 18



nornerne fra Lund, G. G. Hultzén, en ældre herre, har skubbet stråsommerhatten tilbage i nakken, han tørrer sig over panden, mens han skruer et lille fotografiapparat på en af de store kikkerter. Han er »institutionsvaktmåstare« ved observatoriet i Lund og har en flok unge astronomer med sig ti] arbejdet her. Så er der lejren fra observatoriet i Upsala, det er professor Malmqvist, der ikke blot leder denne lejr, men også alle de andre, der ligger i formørkelsesbæltet. Lidt længere nede har en schweizisk lejr anbragt noget, der ligner en »radarskærm«, til deres specielle målinger, her er også travlt; kun det store amerikanske, orangerøde telt ligger i ro, en videnskabsmand sidder roligt inde i skyggen på en taburet ved sine instrumenter; men han har også apparater, der kan observere gennem skydækket. Hele sceneriets ophav, solen, stråler fra en skyfri sommerhimmel, forjættende — men hvorledes i morgen? Det er det store spørgsmål, som optager alle sind. Og med et blik ned over et stykke vackert svensk natur med fjeld, gran og birk i midsommersol, forlader vi stedet med så mange kloge og forskende mennesker og ønsker, at deres møje må krones med synet af solkoronaen.For at have de bedst mulige solformørkelseschancer har vi lagt en »slagplan«, idet vi har anbragt os midt i »feltet« og derfra — efter at have hørt meteorologernes vejrberetning — vil køre hen til det sted, hvor der er størst sandsynlighed for klart vejr. Den aften tager vi op på Grånnaberget for at tage bestik af vejret. Visingsö ligger eventyragtigt med Visingsborgs ruiner midt i Vättern, der som et kæmpespejl tilbagekaster aftenhimlens varme solglød i husenes små og store ruder. Men bag Östergötlands dunkle skovrande skimtes en bræmme af mørke skyer, der synes at vokse.Og så er det den 30. juni. Solen har lyst på Grännas kirkespir og gyldne vejrhane fra tidlig morgen, men meteorologerne spår et tykt skytæppe over hele solformørkelsesområdet, kun ved kysterne og på øerne er der mulighed for nogenlunde klart vejr. Vi pakker skyndsomst vore ting og kører mod sydøst mod Oskarshamn og Öland. Nu er himlen efterhånden blevet helt overskyet, det begynder endda at regne fint. Vi farer gennem de svenske landskaber, enkelte steder står maj- 19



stangen endnu på marken, og de nydelige, rødmalede huse og gårde er pyntet med birkegrene fra midsommerfesten. — Trafikken er stor i byerne, og her ses biler alle vegne fra, mange er fra udlandet. På klipperne i de store granskove står ofte en lille gruppe mennesker samlet om en observationskikkert. Men alt er stadig gråt i gråt, og vi kører ad de uendelige landeveje gennem de mægtige, svenske skove. Vi kan mærke, at formørkelsen nu så småt er begyndt, gråvejret bliver mere intenst, og vore lyse forhåbninger begynder at svinde. Klokken er nu 12,44, og for 13 minutter siden er måne- skiven begyndt at glide ind over solkanten. Vi føler os efterhånden sultne; men det er der ikke tid til at lænke på, vi må videre; mon det virkelig ikke skulle lykkes os at nå kysten? Og er vejret klart der? Blot køre og køre — forbi graner og atter graner — i en uendelighed. Hvordan mon formørkelsen forløber hjemme i Danmark, er der mon lige så dystert og gråt som her? Kan hænde der endda er klart vejr? — Men hvad er nu det; pludselig er det, som om en jættehånd river skyerne til side netop der, hvor solen er. I forfjamskelsen og glæden kan vi ikke finde solformørkelsesbrillerne, som vi næppe har ventet at få brug for mere. Vi finder dem dog snart, og se, måneskiven har nu arbejdet sig så langt frem over solskiven, at solen nu kun ligner et gyldent horn, der ser helt østerlandsk ud bag de hvide, drivende slørtåger. Vi er standset her ganske nær Oskarshamn, og vor far skynder sig at sætte fotografiapparatet på stativ. Og smukkere svensk natur kunne vi næppe have ønsket os. Bag os hæver klipperne og granskoven sig, på den anden side af vejen er der en eng, hvor et vandløb snor sig som et silkebånd, pyntet med hvide birkestammer. Køerne har lagt sig fredeligt i skumringsmørket, og hvor her dufter sødt af hvidkløver og mjødurt! Fuglene er tavse, kun en solsorts fløjt høres ovre i skovbrynet. Jeg er i halvmørket lige ved at sætte foden i en myretue, se, hvor de har travlt med at finde hjem og kravle ned i stakken! — Så — nu er der kun ganske lidt tilbage af solskiven, ikke mere end en negl. — Klokken er 13,47, og der er kun fem sekunder tilbage, nu to, så eet — og pludselig — som et lys, der bliver pustet ud — er mørket over os, så overvældende, så fantastisk, på en gang 20



både uhyggeligt og betagende, at vi alle bliver tavse. Skydækket skifter i alle violette farvetoner fra matblå til sortlilla, kun ude mod øst over Öland, hvortil solformørkelsen endnu ikke er nået, er himlen orangerød, og uden at vi kan forklare det, ser det ud som et fata morgana, en luftspejling af en tropeø med enligtstående træer. Del er så mørkt nu, at tallene på fotografiapparatet ikke kan ses; vi kan kun lige skimte hinanden i den karakteristiske profil, sådan som vi nu står med nakken bøjet bagover, spejdende op mod det sted, hvor solen er gemt. For — se — der, hvor formørkelsen er, stråler et ejendommeligt og kraftigt lysskær bag skydækkets tynde tågeslør. Er det mon solens perlemorskinnende korona eller er det morgenstjernen, der lyser? Som i et nu forstår vi de primitive fortidsmenneskers angst, når en sådan solformørkelse overvældede dem, og tvivlen sneg sig ind over dem: »Tænk, om det aldrig mere blev lyst igen!« De 151 sekunder synes en evighed, men så kommer lyset, ikke blidt gryende, men pludseligt i sæt, hurtigere og nærmere vestfra; de natmørke skyer skifter farve til slålblåt og bliver grå og lyse i dagningen. En bogfinke begynder at synge ovre i et af træerne på engen og får svar af en solsort, først en, så flere, og til sidst er der et helt kor af fugle, der »takker for livet og lyset med fløjtende tunge«. Og nej, hvor myrerne begynder at myldre ud af tuen igen og vandre ad kendte stier ind i granskoven. Og vi andre, ja, vi står endnu betagne af det storslåede, vi har oplevet i disse evighedssekunder, hvor vi — blot strejfet af en planets kerneskygge — har fået en anelse om klodernes ufattelige spil i det uendelige himmelrum. Og lyset, som til daglig er en selvfølge, vender tilbage i al sin triumferende skønhed som en velsignet gave, en livsmagt, der betinger alt livs beståen.En frisk morgenvind kalder os tilbage til virkeligheden, det er blevet køligt, vi mærker pludseligt, at vi fryser. Jeg bøjer mig ned og plukker en lille, hvid blomst mellem græs og mos, i dens blomsterkalk hviler små, klare dråber — morgendug. o o
Hanne Dahlkild.
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Opdragelse til økonomi.

Når der tales om opdragelse i al almindelighed, mener man børneopdragelse. Det er derfor naturligt også at lade den økonomiske opdragelse begynde i barnealderen — ja, del er efter min mening det eneste rigtige og temmelig uundgåeligt i vore dage, hvor børn er så meget »med« i hverdagslivet. — Børn interesserer sig meget tidligt for penge. Til at begynde med er det kun som legetøj, og derfor er møntens størrelse det afgørende, så en femøre er mere eftertragtet end en tiøre. Senere går det op for børnene, at man kan bytte sig varer til for pengene — og at man ingen varer kan få, hvis man ingen penge har. Det havde den lille dreng erfaret, der sagde: »En penge er en flad kugle med et hul i, og hvis vi ingen har af dem, græder mor, og så får vi kun kartofler til middag.«Det er helt uundgåeligt, at hjemmets indstilling smitter af på børnene. Hvis de voksne er sløsede med penge og har en forfærdelig uorden i deres økonomi, bliver børnene nemt ligesådan. Når de små derimod, så snart de kan fatte det, får forklaret, at de penge, familien har al råde over, kommer gennem fars og mors arbejde, og at det ikke er ligegyldigt, hvordan de gives ud; og når de senere er med til at gå i byen og købe ind, vokser de op med en vis økonomisk forståelse, der kommer dem til gode senere hen. En familie med lidt større børn arrangerer sig f. eks. på følgende måde: Lønningsdagen samles hele familien omkring det runde bord. Hver får udleveret en eller flere konvolutter beregnet til de forskellige udgiftsposter. Pengene bliver så delt ud til de forskellige konvolutter — så meget til husholdningskonvolutten, så meget22



til beklædningskonvolutten, lor Peter skal ha’ et par nye bukser i denne måned o. s. v. Det er økonomiundervisning!Et vigtigt led i opdragelsen er det at give børnene lommepenge. Bedst er det at give dem med regelmæssige mellemrum og en bestemt sum hver gang. Så skal barnet også kunne klare sig med det beløb til næste »lønningsdag« — kun i julemåneden og enkelte andre perioder bør der gives ekstra tilskud, hvis det er nødvendigt, ellers kommer børnene ind i den vane, al de bare kan bede om flere, når deres penge er brugt op, og det kan de jo ikke blive ved med som voksne. Beløbets størrelse må afhænge af alderen, således at de større børn får mere at råde over. Så har de til gengæld godt af at skulle sørge for mindre beklædningsgenstande samt legetøj, materialer til husflid etc. ud af deres lommepenge, så lærer de pengenes værdi at kende og får samtidig et lille begreb om, hvor dyrt det f. eks. kan være at klæde sig på. Her må jeg minde om den efterhånden klassiske historie om drengen, der stod og så på, at en flok drenge efter tur kurede ned ad en stejl skråning på deres buksebage. En forbipasserende spurgte drengen, hvorfor han ikke var med. Han sagde: »Naj tak — for jeg har selv betalt mine bukser, nemlig!«Nogle mennesker mener, at børn kun må få penge for et arbejde, de har udført. Hvis de har en fast pligt, f. eks. at skulle pudse familiens fodtøj hver dag eller vaske op, er det rimeligt, de får betaling for det. Men det skal ikke være sådan, at de skal ha’ betaling for hver lille ting, de udfører. Så bliver det nemt til, at de kun vil yde en tjeneste mod betaling, og de får en krævende, indstilling overfor alt og alle, når de bliver voksne. Almindelig hjælpsomhed er en karakteregenskab, som verden har hårdt brug for, og som skal fremelskes hos børnene af i dag, for de er ungdommen af i morgen.Sparegrisen dukker op på et meget tidligt tidspunkt i børnenes tilværelse. Herigennem kan børnene lære, at hvis de i stedet for at købe is eller slikkepinde for alle deres penge putter nogle af dem i grisen, kan de få råd til at købe sig en fodbold, en dukkevogn, eller hvad de nu ønsker sig, og senere måske til en cykel eller en rejse. Kort sagt: Børnene skal opdrages til at spare sammen til et eller andet, ikke bare til at 23



spare, det kan føre til pengepugeri og senere gerrighed. Vi må lære børnene og os selv, at pengene i sig selv har ingen værdi, de har kun den, vi tillægger dem, og mange af tilværelsens største skatte kan overhovedet ikke købes for penge.Hvad har vi så som voksne brug for at lære? Stort set det samme som børnene. Hvis vi ønsker os en radio — en dragt — en rejse til udlandet o. s. v., må vi spare, d. v. s. give afkald på noget til fordel for andet, og det, man bedst kan undvære, bliver de luksusbetonede ting. Dermed mener jeg ikke, at man skal forsage alle glæder og fornøjelser eller holde op med at ryge, man skal bare skære ned på forbruget. Hvis man ryger een pakke cigaretter mindre om ugen, bliver det på et år omkring 170 kr., og een plade chokolade mindre om ugen bliver ca. 100 kr.Selvfølgelig kommer forretningerne med fristende tilbud om afbetaling, så vi kan få radioen ind ad døren med det samme. Der er den hage ved det, at vi ikke ejer den radio, før den sidste rate er betalt, vi skal stadig sætte et beløb af hver lønningsdag til raterne, og hvis vi af en eller anden grund ikke kan betale dem, risikerer vi, at radioen forsvinder ud af døren igen. Har man nu taget mange ting på afbetaling, giver det en utryghedsfornemmelse, der slider på det gode humør. Så er det bedre at vente med at købe tingen, til man har samlet pengene til den, og så er den ens ejendom, den dag man køber den. Her må man holde den personlige forfængelighed i ave, ofte ønsker man sig netop mage til det køleskab eller gulvtæppe, som andre har, for ikke at stå tilbage for disse andre og tænker ikke på, at de måske netop slås med alt for store afdrag — eller måske de har råd til det, og så må man se i øjnene, at det har man ikke selv.For unge, der skal sætte bo, er det meget fristende at »tage på afbetaling«. Det er dyrt at sætte bo i vore dage. Men vi må huske, at selv unge mennesker nu får ret store lønninger, så der skulle være mulighed for at spare noget op, hvis man vil, og takket være sparekassernes bosætningslån kan man nu på rimelige vilkår låne dobbelt så meget, som man selv har sparet op, dog højst 4000 kr. Ganske vist skal lånet både forrentes og afdrages. Men renten er lavere end ved køb på afbetaling, 24



afdragene skal betales til eet sted og fremfor alt — de ting, man har købt og bruger hver dag, er betalt.Den økonomiske opdragelse er ikke slut, når man har foden under eget bord — i mange tilfælde begynder den først for alvor. En meget vigtig ting er det, at konen er klar over, hvormeget manden tjener. Hvis hun ikke ved det, og manden har flotte vaner, kan hun nemt give mange flere penge ud, end der er råd til, så gøres der gæld, og så ruller lavinen. Der skal ben i næsen til at opdrage sig selv og andre til at skære ned på et for stort forbrug, og er karakteren svag hos bare den ene af parterne, kan det gå i modsat retning og ende med, at man »tager af kassen«. Mange tragedier kunne undgås, hvis mand og kone havde klarhed over den andens økonomiske stilling og sund sans i tilstrækkelig mængde til at rette indkøb efter indtægt og ikke omvendt.En uundværlig hjælp til at få økonomien i orden er det at føre regnskab. Hvis man fører regnskabet med nogenlunde ærlighed, kan det nok give adskillige chokerende afsløringer. Efter chok’et skulle følgen helst blive en nedskæring på de områder, hvor forbruget har været uforholdsmæssigt stort. Kort sagt: Lægning af et budget på baggrund af det førte regnskab, så det ligger så nær op ad virkeligheden som muligt.Mange vil indvende, at de hverken ryger eller drikker, ej heller går de i biograf eller cirkus, langt mindre på restaurant —■ men de kan alligevel ikke få pengene til at slå til, de smuldrer mellem fingrene på dem. Så kan der være grund til at se lidt på indkøbsvanerne. Køber man »på bog«, er der større risiko for, at ikke strengt nødvendige ting smutter med i indkøbsnettet. Hvor ofte går man ikke på udsalg og hjemfører i triumf diverse rester, som man slet ikke har brug for, bare fordi de var sat ned (i hvert fald på prisskiltet!). Der hører megen varekundskab til at købe ind, ligemeget hvad det er, man køber, og ikke alle kan være perfekte indkøbschefer, men så skal man ikke være bange for at spørge andre og klogere til råds, det kan ofte blive til dyre lærepenge, hvis man af misforstået stolthed »vil selv«. Vi kan bare nævne en ting som pakkevarer/løsvægtsvarer. Mange varer er akkurat lige så gode i løs vægt som i pakker og en hel del billigere, men 25



på sine steder har pakkevarerne indlysende fordele fremfor løsvægtsvarerne, og det skulle man gerne kunne bedømme.I al denne økonomi-snak må det ikke glemmes, at man ikke skal spare på det gode humør, den venlige hånd og det hjælpsomme sind. For at kunne bevare det gode humør skal man imidlertid spare på sine kræfter, for er man træt, bliver man let sur og irritabel. Der bruges ca. 4 gange så mange muskler til at se gnaven ud som til at smile — så man er altså økonomisk i dobbelt forstand, når man sætter tæring efternæring og ser glad ud dertil!
Inger Johanne Kæstel.
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Får vore unge tilstrækkelig kendskab 
til hjemmets opgaver?

Er vi ved at blive »maskinmennesker«, materialister, pengemennesker? Ja, sådan spørges der, og alle snakker om den forjagede tid.Vist er det forståeligt, at man har mødt den kolossale stigning inden for håndgerningsundervisningen med en vis skepsis og kritik, men det er en fejl, hvis man kritiserer og opfatter husgerning som madlavning alene. Husgerning omfatter en række fag, som enhver ung pige bør have kendskab til, før hun stifter, hjem.Hvad de manuelle fag angår — mon den store tilslutning ikke netop tyder på længselen efter, i vor maskinalder, at skabe noget selv, noget man kan gøre helt færdigt og glæde sig over senere, enten som brugsgenstand eller som pynt i hjemmet. Der er vel intet i vejen for, at teoretiske og praktiske fag kan samarbejde. Kulturhistorie og håndarbejde har nær tilknytning til hinanden, og sløjd og boliglære ligger på lige linje. Et samarbejde mellem disse fag vil kun gøre arbejdet mere interessant og give det større værdi.Hvordan ligger det iøvrigt med de unge pigers uddannelse til hjemmets opgaver? Ja, det vil De bedst selv kunne se af tallene. Der indgås årligt 40.000 ægteskaber, i samme tidsrum besøges husholdningsskolerne af 2333 piger. I aftenskolen deltog 1952—1953 19.855 elever, deraf var 10.172 mellem 14 og 18 år, 3205 mellem 18 og 21 år og 6478 over 21 år. Af disse var 3852 gifte og 648 mandlige elever. Yderligere kan jeg oplyse, at af de 19.855 er der kun 1586, der har gået 3 år i aftenskolen, hvilket skulle svare til et 3 mdr.s kursus på husholdnings- 27



skolen. Ta’r vi ungdomsskolen med og trækker de gifte og mandlige elever fra, kommer vi rundt regnet op på 25.000 elever med større eller mindre kendskab til del huslige erhverv, — det vil sige, at 15.000 indgår ægteskab uden særlig kendskab til hjemmets opgaver. De kan selv regne ud, hvor mange det bliver i 10 år.Men, vil en del måske sige, det huslige ligger da for enhver pige — det er noget, de er født med. Desværre nej — denne talemåde stammer fra den gang, enhver ung pige skulle deltage i hjemmets arbejder. 1 dag bliver det kun til såre lidt, for hun skal først og fremmest passe sin skole.Mange unge piger går i dag i skole til deres 16.—17. år for dernæst at komme i handels- og kontorlære, frisørlære eller lignende, og de første år er aft’nerne optaget med at gå i handelsskole, teknisk skole, til maskinskrivning eller sprog. De unge piger, som studerer, skal selvfølgelig også passe denne uddannelse først. Men lad mig give dr. med. Kirsten Ankens ord igen, fra en artikel i »Kvinden og samfundet«, »Skal Deres 
datter et år i huset?«.:»For mit vedkommende begyndte det med en drastisk opvågnen, da jeg skulle til at vise min huslige kunnen. Den var nemlig ringe, for ingen havde fortalt mig, at jeg foruden min embedseksamen også måtte sørge for at lære nogen husholdning. Jeg kunne selvfølgelig selv have tænkt på det, men det havde jeg altså heller ikke gjort, og jeg skal love for, det sved til mig. Vi var flere, der sad i samme situation, og det var baggrunden for, at foreningen »Et år i huset« startede sin virksomhed i januar 1947.«»Et år i huset« er nu nået så langt, at den har over 100 elever rundt om i hjemmene og en dagskole igang med offentlig støtte.Jeg læser i en avisartikel under »De unge pigers flugt fra 
land til bg«:»Fru Lund sagde, at når ca. 5000 unge piger hvert år tager til byerne, skyldes det ikke blot ulyst til husligt arbejde, men også frygt for at få moderens kår. De unge piger påskønner ikke arbejdet på landet tilstrækkeligt, og ofte får de urigtige forestillinger om højere løn og mere frihed i byerne.«28



En humoristisk tegning med underskiften »Da den hjemlige forsyning af giftefærdige piger ude på landet ligger meget sløjt, forårsaget af flugten til byerne, er de ugifte landmænd gået over til at importere«, viser resultatet.Og så overskriften af en trist artikel -»Mange unge piger til 
bunds i hovedstaden.« »Det er især piger fra provinsen.«Inden for aften- og ungdomsskolen spores denne flugt fra land til by ligeledes. I husholdningsaftenskolen havde man i 1948—1949 et deltagerantal på 26.583, i 1952—1953 er del faldet til 19.855 — en betydelig nedgang.Når man så læser, at Danmark ligger i spidsen med det højeste skilsmissetal, og at det er i de unge ægteskaber, skilsmissestigningen har været særlig fremtrædende, så kan man ikke andet end tænke: »Får de unge tilstrækkeligt kendskab 
til og indsigt i de opgaver, der er knyttet til hjemmet, og er de 
udrustet til at skabe gode og harmoniske hjem?«Jeg mener, at aften- og ungdomsskolen her har en stor opgave at løse, men den kan ikke løses, medmindre der kommer et samarbejde igang mellem aftenskolelærerinden i hus
gerning, håndgerningslærerinden, sundheds- eller sygeplejer
sken og aftenskolelæreren. Med andre ord - hjemmets opgaver 
er så store, at en enkelt lærer ikke har tid til at give en til
strækkelig grundig undervisning; og samarbejdet er nødven
digt for at give de unge et helhedsbillede af hjemmets opgaver.Men mens man i ungdomsskolen mere skal beskæftige sig med de unge selv, for eksempel deres egne fornødenheder, deres værelse, deres forhold til hjemmet og samfundet og deres hobbies, skal man i aftenskolen gå over til at bygge undervisningen op om de hjem, de selv skal være med til at skabe. Og man går derfra videre på husholdningsskolerne — med de mere modne unge.

Hvad hører da med til hjemmets opgaver?Der er først og fremmest 1) økonomien.De unge må kunne lægge et budget over indtægter, faste udgifter og øvrige udgifter. De må vide, hvad de har råd til og indrette lejlighed og indkøb derefter.Men det er ikke nok at kunne lægge et budget. Om det kan 29



holde, afhænger også af kendskabet til hjemmets andre opgaver. Da vi nu har nævnet lejlighed, kan vi fortsætte med2) boliglære. Her er mange ting at tage vare på f. eks.: boligens indretning, møblerne og deres kvalitet, belysning, køkkenredskaber, gardiner og meget andet. En af de vigtigste opgaver er dog vel nok3) husgerning. Den unge pige må have kendskab til madlavning, konservering, ernæringslære, varekundskab, husholdningsregnskab, redskabslære, rengøring og vedligeholdelse, indkøbslære, vask og strygning samt planlægning af arbejdet. Har de begge udeerhverv, gør den unge mand klogt i at tage et kursus i madlavning, så han kan give konen et nap med, når det tiltrænges.4) Barnepleje er noget, som de fleste unge piger får brug for. Jeg har endogså læst, at man inden for Røde Kors har arrangeret kursus i »barnepleje for ægtepar«.5) Tekstillære må der til for at kunne vælge de rigtige kvaliteter og stoffer til den rette brug. Dårlige indkøb forringer økonomien.6) Sundhedslære og samarittergerning kan heller ikke undværes, og all munder ud i eller kan samles i7) familiekundskab, et meget vigtigt fag, hvor man skal give de unge forståelse af og indsigt i familielivets betydning, forholdet mellem forældre, børn og venner, forholdet mellem ægtefæller og hjemmets forhold til samfundet, kirken og skolen.Jeg nævnte, at der skulle være et samarbejde mellem husholdningslærerinden og de forskellige lærere for at give de unge et helhedsbillede af hjemmets opgaver, og jeg vil hermed gennem nogle eksempler prøve at belyse det.Når regnelæreren f. eks. gennemgår et budget, hvor så og så meget må bruges til mad — så kan husholdningslærerinden i det praktiske arbejde vise, hvilke retter, der kan gives til den pris, og hvorledes de tilberedes.Omvendt — hvis husholdningslærerinden lader dem lave en eller anden middag, kan regnelæreren gennem en kostberegning påvise, hvad de har fået gennem den middag.30



I ernæringslære vil både dansklæreren, husholdningslærerinden og sundhedsplejersken kunne arbejde sammen.I boliglære vil læreren kunne fortælle om boligens indretning og dermed følgende udregninger, husholdningslærerinden kan gennemgå rengøring og vedligeholdelse, og håndgerningslærerinden hjemmets forskellige tekstiler, farvesammensætning og anvendelse.Inden for husgerning kan man blandt andet udmærket have samarbejde med kemilæreren, f. eks. de forskellige metallers forhold til mad, deres varmeledningsevne, gas, elektricitet, hårdt og blødt vand o. m. m.I forbindelse med vask og strygning af de forskellige stoffer kan håndgerningslærerinden undervise i og gennemgå hjemmets linnedudstyr og vedligeholdelse. Sundhedslære kan man tage i forbindelse med bakteriologi og diætmad, og hvorfor ikke under familiekundskab også i husgerning gennemgå nogle af hjemmets fester.Men denne undervisning skal selvfølgelig bygges op efter en vel tilrettelagt plan. Undervisningen må gives på bred basis, og man skal vogte sig for at bruge ord, som virker højtidelige. 
Økonomi kan f. eks. erstattes med: »Hvad får du for dine 
penge?« — boliglære: »Hvordan vil du bo?« — ernæringslære: 
»Hvad spiser du?« og alt kan sammenfattes under ordene 
»Hjemmets hvem ved hvad«.Men hjemmets opgaver er ikke pigens eller konens alene. Det er hele familiens. Visse af hjemmets opgaver er lige så vigtige for den unge mand som for den unge pige.Samfundet har allerede taget mange af hjemmets tidligere opgaver op, men det er farligt, hvis et hjem kaster alt ansvar over på samfundet. Der må være en sund vekselvirkning mellem hjem og samfund. De forældre, der ikke har tid til at opdrage børnene hjemme, fordi de begge skal tage udeerhverv, må ikke betragtes som af samfundet begunstigede, når de kan sende dem på vuggestuer eller andre hjem. Det er en nødforanstaltning, men ikke den naturlige basis for et hjem. Børn leger gerne med deres legekammerater, men kommer de ind, er det mest almindelige spørgsmål »Hvor er mor?«Eet er vigtigt for os alle — vi må være med til at højne31



det huslige erhverv. Den mand, der aldrig roser sin kone, er med til at gøre hjemmets arbejde til en trivialitet. De forældre, der, foruden anden uddannelse, ikke lader deres døtre få en huslig uddannelse, er med til at nedsætte hjemmenes værdi, og de mødre, der forkæler mand og børn ud over alle grænser, er med til at gøre hjemmets arbejder til slaveri og opdrage unge, der kun er vant til at stille krav. Jo mere hjemmets arbejde og fester løses sammen, des større glæde og sammenhold. Som det hedder i »Husmorsangen«:
Det gælder at virke med flid og fornuft, 
så intet af godt går til spilde, 
så hver får sin ret og for glæden får luft, 
så hjemmet må hygges med kærligheds duft, 
for jeg ved, det engang er for silde.Alt det, som yderligere gi’r hjemmet værdi — åndsliv, kunst, kultur, udveksling af meninger og ideer, kort sagt det, som skaber et godt og harmonisk samliv, vil jo forstyrres, hvis man fusker i de mest elementære ting. Derfor må vi være med til at give de unge en god start.Hjemmets værdi for den enkelte kan der siges meget om. Aakjær udtrykker det enkelt og jævnt i det lille vers:

Hvad var vel i verden det fattige liv, 
med al dets fortærende tant, 
om ikke en plet med en dal og lidt siv 
vort hjerte i skælvinger bandt, 
om ikke vi drog fra det yderste hav, 
for bøjet og rynket at stå 

og høre de kluk, 
de mindernes suk

fra bækken, vi kyssed’ som små.

Gedske Jacobsen.
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Glimt fra en Italiensrejse.

Atter i år har vi været ude i den store verden, og vi vil gerne . i korte træk tage Dem med på denne vidunderlige rejse til kunstens rige — Italien.Den 23. maj samledes i Padborg en snes danske sor- optimister på vej til kongres i Florens. Rejsen var fornøjelig og bekvem med sovevogn Hamborg—Basel. Schweiz — et af vore længslers mål — lå nu foran os. Vi indsugede rigtig den friske bjergluft og nød de smukke landskaber, der glinsede i solskinnet, mens vi kørte gennem landet — langs Vierwald- ståttersøens dybblå vand, de sneklædte alpetoppe og grønne dale. Over St. Gotthardspasset kørte vi ind i Italien ved Como- søen. Snart gik farten over den flade Poslette med de oversvømmede rismarker mod syd til Appenninernes spredte bjergkæde mod Florens, som vi nåede ved aftentide.Fem spændende kongresdage lå foran os. Det begyndte med en strålende modtagelse på byens største hotel »Baglioni«. Her samledes ca. 300 soroptimister fra 14 forskellige lande på den skønne tagterrasse, som kun syden kender mage til. — Ja, snakken gik livligt, og gamle venskaber blev opfrisket, og nye blev stiftet i disse interessante dage — der lover godt for international forståelse i fremtiden. Programmet var meget righoldigt med vel tilrettelagte udflugter i Florens’ smukke omegn og en heldagstur til den gamle bjergby Siena, berømt for sine store hestevæddeløb.En gallaforestilling i byens opera var en stor oplevelse og ligeså modtagelsen på Palazzo Veccho af byens borgmester33 
Fra »Nej« og det nordiske optrin. — Tora Hagens bryllup i Orkanger. 
Laila på børnehjem og G.H. Pigers børn fra nord og syd.



(cocktail party). Helt enestående var besøget i Villa Fontallito i Marie Teresia Rasponis smukke hjem; hun var selv sor- optimist. Festsalen kunne rumme alle gæsterne til »stående middag« — og elegante tjenere vartede op. Til slut blev der opført en lille nydelig ballet. — Villaen lå på een af højene uden for Florens, natten var lun og varm og spændende. Ildfluer glimtede i mørket omkap med alle lysene nede i byen. — Florens er på størrelse med Århus og ligger smukt på begge sider af Arnofloden i provinsen Florens. Gamle broer fører over det grumsede vand og forbinder de 2 bydele. Særlig spændende er Ponte Veccho, der er tæt besat med butikker på begge sider af selve broen. Der er ellers brede boulevarder og smukke parker, men også gamle, snævre gyder. Særlig på tagetagen udfolder der sig liv og røre med planter, kanariefugle — og høns. Vi havde fra vort hotel »Porta Rossa« rig lejlighed til at studere denne idyl. Det var vældig fornøjeligt at gå på indkøb; specielt på »Loppetorvet« var der fine chancer for at gøre en god handel og lade sig friste af de smukke italienske broderier.De mange palæer og pragtbygninger, der præger Florens, knytter sig til huset Medici. Denne berømte slægt, der begyndte som dygtige købmands- og handelsfolk, kom efterhånden til at dominere hele Europas bank- og pengevæsen. Medi- ciernes slægtsvælde varede i flere hundrede år fra omkring 1400—1739. Ved deres hof samledes tidens bedste videnskabs- mænd og kunstnere og fandt der både forståelse og rundhåndet beskyttelse. Således er bl. a. Petti-paladset, Uffizigalleriet med de berømte kunstsamlinger og det skønne San Marco Kloster grundlagt af Medicierne.Det, der betog os mest, var de mange besøg på disse vidunderlige kunstsamlinger. Hvor man forstår, at kunstnere fra hele verden i årevis har slået sig ned i Italien for at hente inspiration og tage ved lære af den overdådighed af skønhed, som de gamle mestre har skænket verden.Vi almindelige mennesker, der kun havde få dage til rådighed, følte os unægtelig lidt overvældede af de uendelige rækker af madonnabilleder i alle udviklingstrin — kunstnerisk set — som man stødte på næsten overalt. Men såre betagende 34



var det at stå ansigt til ansigt med vidunderlige mesterværker af verdens fineste kunstnere — Michelangelos skønne skulpturer og malerier, Rafael, Leonardo da Vinci, Rubens, Rembrandt og mange andre. — Ja, man siger, at denne atmosfære af kunst og skønhed fostrede kunstnere i så stort omfang, at man var nødt til at udvise dem fra provinsen Florens.Intet under, at Florens kaldes »Kunstens Perle«. Man følte sig hensat til en højere verden og ønskede kun, man kunne gå her i måneder og fordybe sig i disse enestående samlinger.Men fem korte dage får alt for hurtigt ende, så rejsen måtte fortsættes. At besøge Italien og ikke se Rom burde være utænkeligt, sådan følte vi det også og havde beregnet en uge til dette formål.Rom er noget helt for sig selv. Her møder man nutidens pulserende liv samtidig med, at fortiden, ja, oldtiden træder lyslevende frem og taler sit stærke sprog. Man oplever en mere end 3000 år gamle kultur, at riger, der blomstrer op, forgår på grund af overkultur og afløses af nød og krige: »Sie transit gloria mundi« (således forgår verdens herlighed). Ja, de ord er en god illustration til Roms historie. Fortid og nutid går i et, det er, som om tiden står stille; man kommer til at tænke på de kendte linier i den islandske nationalsang: »For dig er én dag som tusinde år, årtusinder dage, vor Gud.«Vi lå ikke på den lade side i Rom, men opdagede snart, at tiden skulle tages i agt for at få så meget som muligt ud af denne dyrebare uge.Det bliver for omfattende at gå for meget i enkeltheder. Men på en turisttur med hus oplevede vi at stå midt i Roms centrum fra oldtiden: Forum Romanum. Det var anlagt af kejser Trajan, og der var velbevarede rester af templer, søjler og paladser fra kejsere og stormænd samt prægtige kvarterer opbygget af Nero efter den store brand. Turen gik nu til det store, berømte amfiteater: Colosseum, der har været 4 etager højt med 150 indgange og plads til 80.000 tilskuere. Det blev bygget af Vespasian og senere udvidet af Cæsar til at rumme 200.000 mennesker. Det var meget betagende at stå der i de mægtige ruiner og tænke på de blodige kampe, der her er fore35



gået — og særlig på de kristne martyrer, der har knælet på arenaen, før de blev sønderrevet af vilde dyr.En anden interessant tur gik til »Via Appia« — »den hellige vej« og vel nok den mest berømte vej i verden. Den blev grundlagt 312 f. K. Langs dens sider ligger gravkamre og gravsten kilometer efter kilometer og rummer støvet af over 20 generationer af Roms fornemste rigmænd. I nærheden ligger de mægtige katakomber, de kristnes underjordiske familiebegravelsespladser, hugget ind i tufstenvægge, her fandt de til slut et trygt hvilested! Vi besøgte en af de største, San Sebastian og blev af munke ført igennem en labyrint af snævre mørke gange, hvor man i det dårlige lys svagt kunne skimte gravkamre og knogler, der lå deri. Det var alt andet end hyggeligt!Engang standsede vor fører og tændte et ekstra lys for at vise os det sted, hvor man havde fundet de jordiske rester af apostlene Peter og Paulus. Derfor er der over denne katakomb bygget en prægtig basilika over disse to apostle, og talrige pilgrimme har valfartet hertil gennem århundreder. Disse store udgravninger er langt fra afsluttet, både staten og private folk stiller store summer til rådighed for at komme til bunds i dette interessante arbejde.Roms smukke skulpturværker, der i høj grad præger byen, stammer hovedsagelig fra oldtiden og kun få fra moderne kunstnere. Man støder på dem overalt som springvand, på gadehjørner, på pladser og broer.Vi oplevede pinsedag i Rom og glædede os over pludselig at se det danske splitflag hænge uden for det danske konsulat som en kærkommen hilsen hjemmefra.Om eftermiddagen opholdt vi os på Peterspladsen blandt tusinder af mennesker, der med sydlandsk begejstring ventede på, at paven skulle komme til syne for at velsigne dem. Det skete hver dag kl. 12 og kl. 18. — Kort efter stod vi i den vældige Peterskirke — den største i Europa — der på grund af pinsen var fuldt oplyst og strålede i al sin pragt og højtid, det var meget betagende! En stadig strøm af mennesker vandrede ud og ind, det virkede unægtelig forstyrrende, men det var nu deres form for gudstjeneste. Tidens fineste kunstnere 36



har ledet kirkens opførelse og smykket den, bl. a. Rafael og Michelangelo. Under hovedalteret er apostlen Peters grav.Der findes ialt 7 store basilikaer i Rom, der stammer fra de ældste kristne menigheder, og som har stor kirkehistorisk interesse.Vatikanet, pavens residens ligger lige overfor Peterskirken med det berømte Vatikanmusæum, der rummer en sådan overdådighed af kunstskatte og kostbarheder, at man knap kan fatte det. Den katolske kirke er i sandhed rig på jordisk gods! Men det står i skærende modsætning til al den fattigdom og usselhed, man ser omkring sig på gader og stræder. Det er en lykke at høre hjemme i et land, »hvor få har for meget og færre for lidt«.Her tilbragte vi adskillige timer og nød især den kostelige perle, som det Six linske Kapel er med Michelangelos vidunderlige freskomalerier. Ja, sådan kunne man blive ved, men jeg må vist ikke trætte Dem med flere oplevelser fra Rom, »den evige stad«.Man forstår udtrykket, at »Rom blev ikke bygget på een dag«, og at man aldrig kan blive færdig med at studere dens vidundere.På hjemvejen gjorde vi ophold et døgn i Assisi, ca. 4 timers rejse nord for Rom. Her i den hellige Frans’ skønne stad oppe i bjergene åndede alt fred og harmoni. Man mærkede, at Frans af Assisis gode ånd stadig svævede over egnen, og at man holdt hans navn højt i ære. Her ville vi gerne have slået os ned nogle dage og samlet de mange indtryk, vi var sprængfyldt med, før rejsen gik hjemad til det kære Gr aasten og den travle hverdag.
Ebba Drewes.

37



Sommerturen til Sydslesvig.

Lidt om den dejlige tur. vi G. H.-piger i sommer havde til< Sydslesvig. Vi startede tidlig om morgenen med godt humør, selvom vejret ikke var strålende solskin. Men vi var spændt på, hvad de to dage ville bringe os af oplevelser og gode minder.I Kruså kom vi temmelig let over grænsen, fortsatte videre mod Flensborg. Der så vi »Duborgskolen« lige fra kælder til kvist, hypermoderne og kønt alle vegne. Den gamle Flensborg byport kørte vi igennem. Vi så byen og handlede lidt. Atter videre mod syd.I Slesvig blev vi modtaget af en dansk lærer, Jørgensen, der var vor storartede leder. Vi så domkirken, den er stor og imponerende og har den sjældne altertavle i træsnit. Videre kørte vi med storslået udsigt langs Slien til Gottorp slot, hvor man føler sig hensat i historien på gammel dansk grund. Den smukke kirke rummer en dansk indskrift på altertavlen. Slottet er indrettet til museum, som vi måtte gå let hen over.På Dannevirke (dronning Margrethes vold) havde vi glædet os til et længere ophold, da bestemmelsen var, at vi skulle nyde den medbragte chokolade dér, men da regnen silede ned, måtte det foregå i bilen. Men volden skulle indtages, og vi løb alle mand, og det lykkedes.Vort mål var Arnæs og Kappel, som vi nåede henimod aften. I Arnæs blev vi hjertelig modtaget af præsteparret og deres to søde, små piger. Præsten fortalte den ejendommelige gamle bys og omegnens historie. — Til vor glædelige overraskelse havde »den gode fe« (frk. Brønshøj) alt imedens 38



sørget for varm aftensmad, som vi nød, inden halvdelen skulle i kvarter i Kappel. Begge steder samledes vi med husholdningsforeningen, hvor vore forstanderinder holdt foredrag, lærerinderne foreviste konservering og pletaftagning, G. H.- pigerne sluttede aftenen med at opføre »Nej« og andre optrin.Vi blev indkvarteret i private hjem, jeg tror, det var en stor oplevelse for os alle. — Næste dag samledes vi ved skolen og tog derfra til Arnæs for igen at være sammen alle. Pastor Madsen holdt morgenandagt for os i den lille, gamle kirke. Arnæs er en meget gammel by med små huse, smalle gader.Videre mod Egernførde, hvor vi var med til det store husmoderstævne. Der blev holdt tysk og dansk foredrag, de små og store Egernførdebørn underholdt. G. H.-piger sluttede med et nationalt optrin, som var en fin afslutning for den store dag, og den gjorde sikkert stor lykke.En dejlig og ualmindelig smuk tur, ikke mindst da vi kørte hjem om aftenen. Det var det dejligste måneskin, som var meget smukt langs fjorden fra Kruså til Gråsten. I bilen var der ikke stille, vi sang af hjertens lyst og glædede os over, hvad vi havde set og oplevet. Men vi var glade over atter at være hjemme i Gråsten.Kære veninder.Kan I mærke, at »det lysner af solskin i sindet« efter sådan en dejlig sommer, godt kammeratskab, altid fest og glæde i både arbejdstiden og fritiden.Tak, kære forstanderinder, lærerinder og veninder.Med venlig hilsen
Else Marie Aagaard.
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Det 22. elevmøde den 29. august 1954.

Efter at indbydelseskortene var sendt afsted, har jeg gået og tænkt på: »Mon regnen nogensinde får holdt op i år, så vi kan holde elevmøde i solskin, som vi plejer?« Jeg har opdaget, at I allesammen har trykket »o e tommeltot«, og derfor blev vejret så strålende fra morgenstunden.Det glæder mig hvert år, at I kan få revet jer løs fra de hjemlige sysler og komme hertil tidligt på dagen. Ja, enkelte kunne da også få tid at komme om lørdagen. Vi begyndte som sædvanligt dagen med at hejse flagene og generalforsamlingen med at synge »Den signede dag------- «. Lisbeth Hansen overrakte forstanderinderne 33 nelliker med tak fra elevforeningen.Dirigent blev i år Inger Schønau (f. Krull), der var 20 års jubilar.Inden beretningen mindedes formanden 2 G. H.-piger, som ikke mere var iblandt os: Helga Berg, født Hedelund, elev sommeren 1934, og Lis Grothe, elev sommeren 1946, og udtalte: »Vi vil tænke på dem, der savner dem allermest, og takke for den tid, vi har kendt dem.«Og i sidste uge døde direktør Helger, vor skoleonkel, der de sidste 20 år har givet os årsskriftet som en storslået gave. De fleste af os har aldrig set ham, men vi har følt det varme hjerte, der også kunne rumme Graasten Husholdningsskole og dens elevforening.Forsamlingen rejste sig og mindedes direktør Helger, foreningens æresmedlem.Elevforeningen tæller nu 938 medlemmer, en tilgang på 70 medlemmer, en tilbagegang på 43 medlemmer.40



Der er stadig mange årsskrifter, der kommer retur. Der er nogle, der har været gift i mange år, men årsskriftet går stadig til forældrene.
Husk at forandre adressen på opkrævningsblanketten eller 

send et kort til Hanne Dahlkild, Frøslevvej 29, Padborg.Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder.I oktober drøftede vi årsskriftets trykning.For at gennemføre økonomien i fremtiden, er det nødvendigt at forhøje kontingentet.På generalforsamlingen blev det vedtaget at forhøje kontingentet til 5 kr.Da vi havde et reservefond, som Hanne Dahlkild foreslog for nogle år siden, kunne vi klare udgifterne i år.Det andet bestyrelsesmøde havde vi i juni og drøftede elevmødet. Vi var heldige at få seminarielærerinde Johanne Kæstel fra »Ankerhus« til at give os en interessant »time« i »Opdragelse til økonomi«. Den blev givet efter amerikansk mønster med flonelstavle og forskellige udklip.Hanne Dahlkild takkede formanden for 20 års arbejde i elevforeningen og overrakte 2 fine sølvgafler (hjertelig tak for dem 1).Sluttelig fik eleforeningen et hurra med ønsket om stadig fremgang.Hanne Dahlkild aflagde regnskabet, som var blevet revideret og blev godkendt af forsamlingen.Ved bestyrelsesvalget afgik efter tur: Lisbeth Hansen, Musse Kolmos og Alma Jakobsen, som alle blev genvalgt. Men Lisbeth Hansen ønskede ikke at fortsætte. Vi takker da Lisbeth Hansen for 11 års trofast »slid« i elevforeningen. I stedet blev Olga Pedersen valgt.Frøken Drewes aflagde elevfondets beretning.Der var det sidste år blevet uddelt ialt 500 kr. til 4 sommerelever og 4 vinterelever.Under eventuelt blev det foreslået at søge forskellige institutioner i Graasten om støtte til elevfondet for at hjælpe flere unge piger, der ønsker at blive elever på Graasten Husholdningsskole. Vi er taknemmelige for, at der på denne måde indkom 350 kr. til elevfondet. Desuden indkom der på selve 41



elevmødedagen 65 kr. som gave bl. a. fra jubilarerne, der gav de 5 kr., de sparede ved at være skolens gæster, til fondet — tak!Under »det sidste nye« talte frøken Reppien om »suset« fra den store verden. Hendes familie fra Amerika var for tiden hjemme i Danmark. Forstanderinderne havde selv været til sor-optimist-kongres i Florens og frøken Reppien og Alma Jakobsen til nordisk, pædagogisk husholdningskursus i Helsingfors.Af »nyt« til køkkenet vistes: termostat til elektrisk ovn og gasovn, stopur, varmtvandsbeholder med gas til styrtebad, fejebakke med langt skaft, skraldespand med pose til, gryde med lange »ører« til franske kartofler eller grønsager, fladtrykt gulvspand, opvaskebakke af hærdet gummi, bøjle betrukket med plastic (til at hænge våde bluser eller andet på), plastic til omslag på sangbøger og kogebøger, til gardiner, til låg til sylteglas og flasker, 1 råkostmaskine, Klaus = Stoffers efterfølger, 1 florentinerhat, 2 broderede silkebluser fra Assisi og Florens, broderede kaffeduge fra Florens, 1 hjemmevævet dug fra Finland med de karelske mønstre og farver på.Ved middagsbordet blev der som sædvanligt sunget og holdt taler. En lærerinde, fru Arndt, fra frøken Ehrenreichs tid, kom som 25 års jubilar og opfriskede gamle minder fra den tid.Der var 10 20-års jubilarer og 8 15-års jubilarer. Alle blev hyldet og pyntet med nelliker.Dagen sluttede med lystspillet »Nej« og et nordisk optrin.Ca. 160 gamle G. H.-piger havde en dejlig og hyggelig dag sammen, og mange gode og morsomme minder fra opholdet på G. H. blev opfrisket.Efter denne regnfulde sommer længes man snart efter klar frost og sne. Og med sneen tænker jeg på en hvid jul. Når lysene er tændt på juletræet, ønskes I, alle G. H.-piger med familie og venner, en rigtig glædelig jul og et godt og solfyldt nytår. Tak for året, der svandt.
Bestyrelsen og Alma Jakobsen.
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Hilsner til og fra gamle elever.Lige en lille hilsen til gamle G. H.-piger. Efter en oplevelsesrig sommer i England er jeg vendt hjem til Danmark og er altså havnet her i Graasten igen.Anne Marie Johansen, som jeg rejste derover sammen med, foretrak at opleve den engelske vinter også, så hende efterlod jeg derovre; men hun bad mig bringe alle jer, hun kender, de bedste hilsener. Vi har haft en dejlig sommer, selvom den vist har været ligeså regnfuld, som I har haft den herhjemme. Trods det har der været utallige oplevelser; det kan ikke være anderledes, når man kommer til en verdensby som London.Det var ikke det meste — 17 dages ferie gav os lejlighed til at opleve en stor del af Storbritannien, først og fremmest Skotland, som vi kom til at elske, ikke alene fordi det er så naturskønt; men også den skotske befolkning greb os om hjertet, de var så ovenud flinke, at vi flere gange måtte sige til os selv, om det virkelig var rigtigt.Videre gik turen til Lake distriktet og Nord-Wales, det forunderlige land. — Vi besøgte også Stratford-on-Avon, Shakespeares gamle by og var endda så heldige, at vi fik lov at opleve en aften i det berømte teater og så »Romeo og Julie«, en oplevelse, vi aldrig vil glemme.Det er kun i korte træk, der kunne blive meget mere at skrive om; men det vil fylde for meget.Tilsidst vil jeg sende alle kendte og ukendte G. H.-piger de bedste ønsker om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. „ ,0 J Ester Vorre.Jeg sender her de allerbedste julehilsener samt ønsket om et godt og lykkeligt nytår til alle. Venlig hilsen.
Bodil Lund.
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Personalia.
Gifte:

Ruth Storgård, lærerinde, gift ni. landmand Søren Kring, Haastrup.
Ane Berglund, lærerinde, gift m. Jens Bang, København.
Karen Fischer, v. 53—54, gift m. Gunner Petersen, Haderslev.
Solvejg Christensen, v. 53—54, gift m. lærer Brodersen, Nr. Hostrup.
Helga Sørensen, s. 43, gift Andersen, Sønderborg.
Jenny Olsen, s. 53, gift Petersen, Aabenraa.
Gisela Held, s. 53, gift Plett, Sønderborg.
Olga Petersen, s. 53, gift m. landmand H. C. Clausen, Ullerup.
Vera Glenski, s. 53, gift m. Aksel Christensen, Højer.
Annelise Jørgensen, s. 44, gift m. bygningskonsulent Thorsgård, 

Hobro.
Ellen Killerich Hansen, s. 37, gift m. cand, theol. Wind, Haderslev.
Inga Michelsen, s. 52, gift m. landmand Kastbjerg Johansen, Kastvrå.
Agnete Clausen, s. 50, gift m. Bent Bonefeldt, Mommark.
Gerda Koberg, v. 50—51, gift m. Gösta Nelsson, Bolderslev.
Erna Røpke, v. 50—51, gift m. cand. jur. Jessen, Aarhus.
Ester Jepsen, v. 44—45, gift m. Hellesøe Hansen, Ødis.
Karen Sams, v. 50—51, gift m. landmand Porskrog, Stepping.
Sofie Højrup, v. 51—52, gift m. landmand Petersen, Nørre Hostrup, 

Rødekro.
Grete Engedal, v. 45—46, gift m. Jørgensen, Nyborg.
Marry Andersen, v. 48—49, gift m. Kirchner, Søndergård, Højer.
Ellen Jessen, s. 49, gift m. Schmidt, Genner.
Helga Mathiesen, s. 47, gift m. Bønning, Genstrup, V. Åby.
Lydia Møgelgård, s. 48, gift m. Jensen, Skatborg.
Misse Bertram, v. 47—48, gift m. Christensen, Traasbøl.
Inge Marie Bonde, v. 50—51, gift m. Hansen, Hajstrup.
Kathrine Bundgård, v. 50—51, gift m. Clemmensen, Smedager.
Signe Brogård, v. 48—49, gift m. Tarp, Vorbasse.
Ruth Hansen, s. 44, gift m. Frederiksen, Avnbøl.

Børn:
Annemarie Nydahl, f. Mahler, s. 47, fået en søn.
Inge Thomsen, f. Mahler, v. 52—53, fået en søn.
Kathelene Eriksen, f. Andresen, s. 43, fået søn nr. 2.
Maria Phister Ritter, f. Christensen, v. 48—49, fået en datter.44



Margrethe Olesen, f. Hansen, s. 51, fået en datter.
Christine Skau, f. Jørgensen, v. 46—47, har tre raske drenge,

5, 2 og % år.
Else Hammerslund, f. Hønholt, v. 44—45, fået en datter.
Ruth Jensen, f. Jørgensen, s. 44, fået en søn.
Olga Skov, f. Lorenzen, s. 43, har tre børn — to piger og en søn.
Marie Platz, f. Skov Madsen, s. 52, fået en datter.
Annedora Andersen, f. Schmidt, s. 50, fået en datter.
Elitta Wintherskov, f. Petersen, v. 41—42, fået en søn (fire børn) .
Christa Støckel Nielsen, s. 50, fået søn nr. 2.
Misse Drewsen, f. Christensen, s. 44, fået søn nr. 3.
Musse Hansen, f. Tychsen, v. 50—51, fået en datter.
Annemarie Johansen, f. Sibbesen, s. 49, fået en datter.
Kis, f. Andresen, s. 49, fået tvillinger (2 piger).
Kis Magnussen, f. Jakobsen, v. 45—46, har fået en datter, Mary-Brit.
Inge Østergaard, f. Fich, v. 45—46, har fået en søn.
Bodil Rindom, f. Junker, v. 50—51, har fået en søn.

Beskæftigelse:
Ester Vorre, håndgerningslærerinde, er kommet på G. H. igen.
Johanne Brønshøj, lærerinde, Husholdningsfakultetet, Aarhus.
Ellen Nielsen, v. 46—47, barneplejerske i Humlebæk.
Anita Kranse, s. 52, er i Schweiz.
Vibeke Vinther, s. 52, kontorist, Toldkammeret, Odense.
Karla Østergård, s. 46, husbestyrerinde i Thy.
Harriet Johansen, v. 51—52, Biblioteket, København.
Karin Johannesen, v. 53—54, på Fagskolen, Sønderborg.
Birthe Jessen, v. 53—54, elev, Kunsthåndværkerskolen, København.
Christel Warweg, v. 52—53, lærlingehjem i København.
Randi Jensen, v. 53—54, laborant, Statens Seruminstitut, Københ.
Helen Petersen, v. 53—54, elev, Teknologisk Institut, Aarhus.
Henrietta Vind, Crookston, s. 50, er blevet student.
Lise Hansen, s. 54, sy- og tilskærerkursus på G. H.
Bodil Kræmer, s. 54, sy- og tilskærerkursus på G. H.
Vita Knudsen, s. 54, sy- og tilskærerkursus på G. H.
Signe Ravn, s. 46, er lærerinde på G. H.
Annemarie Johansen, v. 46—47, er i England.
Marichen Thomsen, s. 34, er oversygeplejerske på Sønderborg 

Statshospital, M-afdeling.
Gurli Rasmusen, syelev v. 53—54, syerske på »Kofa«, Aabenraa.
Elke Ottens, v. 52—53, syerske på »Kofa«, Aabenraa.
Anne Marie Bech, v. 53—54, har plads i England.
Barbara Lund Jensen, f. Schultz, v. 34—35, er ansat som distrikts

jordemoder i Graasten og Rinkenæs.
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Elevfortegnelse.
Sommeren 1.954.

Aagaard, Else Marie, Aalkjær pr. Gabøl.
Andresen, Hildegard, Flensborg.
Clausen, Agnes, Jægerslyst, Rejsby.
Danielsen, Edith, Flensborg.
Duns, Kirsten, Haderslev.
Echmann, Ella Melitta, Flensborg.
Hansen, Lise, Rønshoved.
Hansen, Louise Marg., Hovshind.
Hvid, Inger Johanne, Løgumkloster.
Hiibbe, Inger, Haderslev.
Jensen, Karen Magna, Bagsværd.
Jessen, Dagny, Varde.
Jessen, Inger Marie, Jaruplundmark.
Jessen, Mary, Varde.
Koch, Bodil, Slesvig.
Mayland, Brodine Andrea, Avntoft.
Muhl, Magdalene, Bydelstoft.
Møller, Ane Katrine, Bæk, St. Nustrup.
Olesen, Ruth Krista, Kiding, Graasten.
Pedersen, Marie, Hjørring.
Pedersen, Olga, Hovshind, Ribe.
Pentz, Anne Marie, Arnæs.
Petersen, Adele, Hjordkær.
Petersen, Kjerstine, Ringtved, Vojens.
Rantala, Laila, Finland.
Rasmussen, Karen, Refsvindinge, Fyn.
Roth, Ursula, Flensborg.
Schmidt, Karen Anna, Flensborg.
Schmidt, Rosalie, Nørballe, Felsted.
Skjoldemose, Karen, Knarreborg.
Søndergaard, Anna Mørch, Hennebjerg, Nr. Nebel.
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Sørensen, Ingeborg, Arnæs.
Sørensen, Vita, Vordingborg.
Wind, Hanne, Haderslev.

Vinteren 1954—55.
Andersen, Ingeborg, Avntoft.
Aalling, Anna, Silskær, Sommersted.
Bolvig, Margrethe, Nørgaard, Hyrup pr. Øsby.
Budde, Christel, Ballaststrasse 18, Flensborg.
Christensen, Jytte, Kolding Landevej 126, Vejle.
Christensen, Karen Margrethe, Brøns.
Christiansen, Toni, Fregde pr. Mandal, Norge.
Clausen, Gurli, Bjerndrup pr. Løgumkloster.
David, Ilse, Gallberg 33, Slesvig.
Eriksen, Othillia Berta Marie, Flensborg.
Good, Ellen Margrethe, Himmark, Svenstrup, Als.
Geburek, Elfrida, Fyrrevej 3, Flensborg.
Hansen, Dora, Berlinergade 66, Slesvig.
Jacobs, Frieda Marie, Karting pr. Tønning, Ejderstedt.
Jakobsen, Helga, Holtegaard, Svenstrup, Als.
Jakobsen, Liselotte, Bisum pr. Landholm.
Jensen, Jutta, Brøndstræde 10, Haderslev.
John, Marie Louise, Winning.
Jørgensen, Asfrid, Flensborggade 3, Slesvig.
Jørgensen, Christel, Godshavgade 50, Nibøl.
Kraft, Inge Kjølseth, Forstallé 26, Aabenraa.
Langhans, Gertrude, Adelbyhah 2, Flensborg.
Lauridsen, Lise, Hostrupskov, Aabenraa.
Madsen, Grethe, Stauled pr. Vamdrup.
Madsen, Ursula, Hesterberg 12, Slesvig.
Marquardt, Ingrid, Spættegade 10, Flensborg.
Michelsen, Karen Marie, Sommersted.
Munk, Merete, Gartnervænget 5, Sønderborg. 
Nicolaisen, Ingeborg Marie, Hynding pr. Bavsted. 
Nissen, Edith Elisabeth, Nørby, Løjt-Kirkeby.
Petersen, Aase Jepmund, Aarøsundvej 53, Haderslev.
Petersen, Christine Johanne, Feldgade 7, Bredsted.
Petersen, Hannelora, Sørupskovby, Flensborg.
Petersen, Ingrid E., Uge pr. Tinglev.
Petersen, Marie, Stokkebro pr. Møgeltønder.
Petersen, Meta Louise, Lund pr. Bylderup Bov.
Pokorny, Christa, Harmark, Kappel.
Poulsen, Ingeborg, Passteleigade 14, Frederiksstad.
Sander, Inger Marie, Neustadt 1, Tønning.
Schultz, Bita, Felsted. 47
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