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Aaret 1957.
H. C. Andersen siger i et af sine Eventyr: »De 12 med 

Posten«, der foregaar Nytaarsaften: »Naar et Aar er omme, 
skal jeg sige dig, hvad de 12 har bragt dig, mig og os alle
sammen — nu ved jeg det ikke — for det er en underlig Tid, 
vi lever i.«

Ja, der sker mange mærkelige Ting i Verden i Dag, vi 
lever jo paa Tærskelen til Atomalderen og maa undre os over 
dens vældige Fremtidsmuligheder og de Vidundere, det men
neskelige Snilde kan frembringe. Men ogsaa med Ængstelse 
følger vi Videnskabens dristige Forsøg ud i Verdensrummet 
og tænker paa Babelstaarnet — spændes Buen mon ikke for 
højt, kan de mægtige Kræfter mon tøjles, saa de ikke bliver 
til Ødelæggelse og Udslettelse? Lad os ikke tro, at Mekanik 
og Atomkraft nogen Sinde kan fortrænge Aandens Verden, 
den virkelige Verden, men mindes Chr. Richardts lille Vers:

»Lær os da, Jord, paa Aandens Ørnevinge, 
trofast som du,

os om vort høje Himmellys at svinge, 
trøstig i Hu,

hente fra ham alt Lys, som vi begære, 
hente fra ham Livsvarmen i vort Bryst, 

grønnes Gud til Ære, 
gyldnes til Høst.«

Naa, tilbage til vores egen lille Verden, til Livet her paa 
Graasten Husholdningsskole, hvor Aaret 1957 har givet os 
mange rige og gode Oplevelser, som vi gerne vil dele med 
gode Venner og kære G. H.-Piger rundt om i Landet. -— Vi 
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tænker paa den gode og glade Ungdom, der i Aarets Løb har 
samlet Viden og Visdom her til Fremtidens Hjem, og paa de 
mange interessante Mennesker, der er gaaet ind og ud gen
nem Skolens Døre og hver paa sin Maade har sat sit Præg 
paa Livet og Arbejdets Gang. — Selv om der naturligt bliver 
en vis Gentagelse i Hverdagenes og Festdagenes Forløb, er der 
altid nye Oplevelser og Problemer, altid noget nyt i de gamle 
Rammer, inspireret af den levende Ungdom, vi er saa lykke
lige at have vort Virke iblandt.

Det store Vinterhold 1956—57 var paa mange Maader et 
Rekordhold, baade hvad Antal og Kvalitet angaar. Sjældent 
har vi haft saa god og interesseret en Flok unge med et for
træffeligt Sammenhold, der kom os alle til Gode.

I en Tid, hvor der tales saa meget om afsporet Ungdom, 
er det en stor Opmuntring, at der findes saa mange prægtige 
unge paa vore Skoler, der maalbevidst gør en Indsats for at 
dygtiggøre sig til en Husmoders Gerning. Det er nemlig ved 
at gaa op for de unge, at det i høj Grad vil komme dem selv 
til Gode at tage den huslige Uddannelse, før de lærer et Er
hverv — eller at bryde deres Arbejde af som Ekspeditrice, 
Kontorassistent el. lign, for i 5 Mdr. at hellige sig den kon
centrerede Undervisning, en Husholdningsskole kan give dem, 
saa de har et godt Grundlag at bygge paa, naar de senere stif
ter Hjem.

Fættergildet i Slutningen af Februar var som sædvanlig 
Vinterens Højdepunkt. De travle Forberedelser til »Foraar i 
Skoven« omdannede Skolen til en sand Myreture, hvor der 
var Brug for alle gode Ideer og flittige Hænder. Vinteren var 
saa mild, at vi i samlet Flok gik til Skovs og hentede spæde 
Anemonespirer hjem til Bordpynt. Festlige Tegninger, hjem
melavede Bøgegrene, Mos og Foraarsblomster, Bordkort med 
smaa Bambier eller Peter Pan, Behnkes gode Musik og læk
ker Fættergildemad — alt gav Rammen om en dejlig og ufor
glemmelig Fest med højt Humør.

Tiden gik rask med selvstændige Opgaver, Udflugter m. m. 
og afsluttedes med et festligt Forældremøde med en flot Ud
stilling af Bøger og Haandarbejder baade i »Tilskærernes« Af
deling og i Gaskøkkenet med Børnetøj. Vi haaber, dei- ogsaa 
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maa være opnaaet gode Resultater fra den øvrige Lærdom, 
som ikke saadan kan udstilles, men skal staa sin Prøve i 
Livets travle Tilværelse.

Vinteren blev paa sin Maade præget af det nye spændende 
Byggeforetagende: Maskindemonstrationslokalet. Den 22. No
vember havde vi Licitation med Arkitekt Surlyk og de for
skellige Haandværksmestre, der hver kom med deres Tilbud. 
Det var spændende, da Arkitekten oplæste Resultaterne, og 
Arbejdet kunde gaa i Gang. Nybygningen skulde ligge i Til
slutning til Villaen, saa det gamle Vaskehus blev revet ned, 
Grunden blev udgravet og støbt (se Billedet). Den 17. Januar 
1957 holdt vi Rejsegilde, meget festligt med Hot Dogs, 01, 
Taler og Sange midt i Vinterens Hjerte, mens mange mor
somme Rejsekranse viftede for Vinden. Eleverne sang: »Vi vil 
rejse nye Huse, nye Hjem fra Strand til Strand«, og vi hyl
dede vore flinke Haandværkere.

Smaabesværligheder og Forhindringer blev overvundet, og 
vi synes. Resultatet er godt, men herom senere.

Til Maj rejste to af vore flinke Lærerinder, Inge Holst Jen
sen, der i Sommer har været Lærerinde paa Odense Hus
mandsskole, og Martha Petersen, der drog til København for 
at lede Køkkenet i Pigespejderhuset. I Stedet fik vi Bodil 
Lund tilbage som Lærerinde — hyggeligt -— efter at hun i et 
halvt Aar havde luftet sig i Spaniens Sol. Da hun skulde over
tage Undervisningen i det nye Demonstrationslokale, deltog 
hun i April i et Maskinlærekursus paa Hammerum Landbrugs
skole, saa hun stod godt udrustet til den nye Opgave. Marie 
Meedom Paulsen fra Haderup ved Skive kom lige frisk ud
sprunget fra Ankerhus og faldt godt ind i Flokken og Arbej
det her.

April Maaned er jo Udlængslernes Tid, Lærerinderne fløj 
skiftevis ud til forskellige Oplevelser, Kursus o. a.

Ebba Drewes var en fin Tur i Stockholm sammen med 
sin Søster Esther Drewes, og Olga Reppien og Fru Lilly Bjerre 
rejste paa en spændende Paasketur til Paris, hvor Vibeke 
Bjerre, der er ansat i NATO dernede, var en fortræffelig Fører 
og Tolk. Der blev set og oplevet utrolig meget interessant paa 
den korte Tid. — Signe Ravn rejste med gode Venner til 



Italien, saa vi var alle forfriskede til at tage fat paa Somme
rens Arbejde.

Til Maj stod Elleygade 1—3—5 nykalkede, Haven fint i 
Orden efter Vinterens Rod og Byggeri, saa alt var lyst og fest
ligt, parat til at modtage Sommerholdet. — Glade Sommer
piger, lysegrøn Bøgeskov og festlige 4. Maj Lys, ja, saadan fik 
vi godt begyndt som sædvanlig.

Desværre blev det ikke til fuldt Hus, det er et Tidens 
Tegn, at mange unge Piger skal hjælpe derhjemme om Som
meren i Hus og Have, paa Mark og paa Traktor — saa kan 
Hjemmene bedre undvære de unge om Vinteren.

Maskindemonstrationslokalet, populært kaldet »Studiet«, 
var unægtelig Sommerens Clou. Der blev arbejdet paa Høj
tryk for at faa det helt færdigt i alle Enkeltheder og for at 
faa det udstyret saa kønt og hensigtsmæssigt som muligt. 
Mange gode Kræfter og Tanker er lagt i dette Ønskehus, og 
der var Forventning og Glæde, naar Fragtmanden holdt for 
Døren med store Kasser og Pakker, der indeholdt dejlige Ma
skiner og Redskaber til vort Kælebarn. Også de ydre Rammer 
omkring »Studiet« blev fikset op, den smalle Smøge mellem 
Villa og Mellembygning, nu kaldet »Studiestræde« blev belagt 
med Fliser og tilplantet langs Siderne og festligt oplyst med 
en af Sønderborgs gamle Gaslygter, en værdig Indgang til 
»Studiet«!

Lad os ikke glemme at fortælle om den nye aabne Kamin 
midt for Mellembygningens Nordvæg, den har vi vel nok haft 
Glæde af i denne Sommer til Hyggebaal og til at bage luft
vendte Pandekager ved. Havearkitekt Fru Misse Vistoft har 
fremtryllet det nydeligste Arrangement af Buske og Planter 
omkring »Studiet«s For- og Baghave.

Endelig den 4. Juni 1957 stod Maskindemonstrationslokalet 
klar til Indvielse. Det er et lyst og venligt Lokale med de 
mange fine, nylakerede Maskiner og i Dagens Anledning for
skønnet af et Hav af dejlige Blomster og Gaver, der var strøm
met ind. Hjertelig Tak for den smukke Sølvklokke, som Hanne 
Dahlkild overrakte fra Elevforeningen!

Det var faktisk en Mærkedag i Graasten Husholdnings- 
skoles Historie. Gamle Huse har vi gennem Aarene føj et til 
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Skolen og repareret og forbedret efter bedste Evne, men for 
første Gang fik vi Lov til at bygge et nyt, moderne Hus, der 
paa en smuk Maade forener Skolens forskellige Bygninger til 
en Helhed.

Kl. 11,30 samledes i »Studiet« en indbudt Kreds af Gæster, 
som paa forskellig Maade havde vist Interesse og Velvilje for 
Sagen med Raad og Daad eller direkte Støtte. Sammen med 
Skolens Elever og Lærerstab sang vi Henriette Reppiens lille 
Vise til »Studiet«s Ære:

Mel.: Nu er Dagen fuld af Sang.
Flaget har vi hejst i Dag, 
for Studiet vi fester, 
og i muntert Vennelag 
vi hylder vore Gæster, 
som med Raad og Daad stod hi, 
hjalp med nyt Maskineri, 
Hjemmets Kvinders Virke.

Unge Kvinder af i Dag, 
jert Liv er Dans paa Roser. 
Storvask er saa let en Sag 
med Nylon Kjol’ og Hoser. 
Vask og Rulning, Strygeri 
fikst og hurtigt klarer I 
med de ny Maskiner.

Gaar I Ægteskabets Vej, 
skal lækker Mad berede, 
Hjemmets Pligter trykker ej 
Maskinerne staar rede. 
Kylling-, Gaase-, Svinesteg, 
Svedsketærte, Bolledejg 
El-Komfuret klarer.

Maa det nye Studie her 
med Lyst benyttet blive, 
unge Kvinder fjern og nær 
en nyttig Lærdom give; 
røre Fars og Kagedejg, 
fryse Jordbær og Postej, 
danske Hjem til Støtte.

Olga Reppien bød den store Forsamling hjertelig velkom
men og udtrykte bl. a. i sin Aabningstale Glæde over, at 
dette Maal nu var naaet, og ønskede Lykke for »Studiet«, at 
det maa komme mange Elever og Husmødre til Gode. En hjer
telig Tak blev udtalt til Arkitekten og de flinke Haandværkere 
for godt og solidt Arbejde samt til Fabrikanterne for de dejlige 
Maskiner, som de saa velvilligt har stillet til Raadighed. Mot
toet for dette Demonstrationslokale maa være: »Aldrig færdig, 
altid paa Vej«.

Fru Rigmor Pinstrup, Formand for Landbrugsministeriets 
Produktivitetsudvalgs Husholdningsudvalg, gjorde Rede for 
Ideen med Demonstrationslokalet og ønskede til Lykke med 
det smukke Resultat. Fru Hinrichsen fra Trøjborg lykønskede 
paa de sønderjydske Husholdningsorganisationers Vegne, og 
Sogneraadsformand Koch paa Byens Vegne.



Efter den egentlige Indvielse af »Studiet« var der jo meget 
at betragte og studere, men snart efter samledes alle Gæster til 
Frokost i Spisestuen, hvor Taler og Sange vekslede ved et 
hyggeligt Samvær.

Den nye Gæstebog i »Studiet« fortæller om mangfoldige 
Besøg i Sommerens Løb af Foreninger, Lejrskoler, gamle 
Elever og Venner, der med Glæde og Interesse har hentet 
Inspiration derovre.

Sommeren gled alt for hurtigt med sine mange Oplevelser, 
Udflugter og Gæster af forskellige Nationaliteter, bl. a. stude
rede en jugoslavisk Husholdningslærerinde her en lille Tid, og 
vi havde Besøg af baade en hollandsk og en schweizisk Hus
holdningsinspektør. Et Drengekor fra Tyrol tog os alle om 
Hjertet med deres klare og friske Stemmer, 4 af dem var ind
kvarteret her og til megen Fornøjelse.

Kongemodtagelsen paa Slotsbakken og Gardernes Indtog 
i Graasten var festlige Oplevelser. Men Højdepunkterne for 
Sommerpigerne var alligevel Garderfesten paa Palæet, saa 
fornem og festlig i den lune Sommeraften — og Tak-for-sidst- 
Festen her paa Husholdningsskolen.

Efter Kaffebordet i Spisestuen blev der danset for første 
Gang i Studiet. Det var morsomt at se, hvor de flotte Gardere 
var interesserede og hyggede sig ved Kaminilden i Haven, 
ved Klaveret, ja enkelte havde endog travlt med at tage Da
gens Opskrifter med sig hjem fra Køkkenet.

Vejret svigtede os helt til Elevmødet i Aar, men takket 
være »Studiet« klarede vi det fint med Pladsen. Det var som 
altid dejligt at se alle jer kære G. H.-Piger. Vi glædede os 
over ogsaa at have Johanne Brønshøj med, der netop var 
hjemme paa Ferie fra Grønland.

I Aar var det for en Gangs Skyld Lærerinderne, der klarede 
Underholdningen. Alma Jakobsen, Bodil Lund og Solveig Ma
thiasen gjorde stor Lykke i det gammelkendte Stykke: 
»Store Bededagsaften«. Senere maatte de gentage det ved den 
sydslesvigske Husmoderdag i Flensborg og til Høstfest i Kværs 
Forsamlingshus. Den trofaste »Mila« glædede os atter i Aar 
med en Elevmødesang:
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Mel. Den glade Vandrer.

Naar Rønnen med sin Klase rød 
tungt hælder over Vej, 
og Rugen blevet er til Brød, 
da mødes du og jeg.
Falderi, faldera ....

Vi sad engang ved samme Bord, 
kaldt af Gongongens Klang, 
og var det ikke sidste Aar, 
saa var det dog en Gang.

Hver Dag da gned og skrubbed vi 
og bagte — kogte Grød, 
fra Morgen syv til Aften ti 
der Snak og Latter lød.

Den sidste Dag da loved vi 
at mødes her hvert Aar, 
men Løftet blev ej holdt, fordi 
det oftest saadan gaar.

Paa Manden kneb det at gi’ slip, 
da han var meget ny, 
selv for et ganske lille Trip 
til Mindets glade By.

Og Børnene, de ganske smaa, 
ku’ ej undvære Mor:
»Jeg kan nok først til Mødet gaa, 
naar lille Jens bli’r stor!«

Tit Høsten kaldte paa enhver, 
der kunde ta’ et Greb, 
saa der blev ikke Tid til mer’, 
naar det med Vejret kneb.

Og Aarene de randt forbi, 
og Dage kom og gik, 
og Livets haarde Alvor vi 
vel ogsaa mærke fik.

Dog hvert et Aar en Strøm af Pi’er 
ta’r Turen til Graasten, 
og efter som vi ældre bli’r, 
vi kommer hver og en.

Til Skolens Ledere en Tak 
skal lyde i vor Sang, 
for Visdomsord og munter Snak, 
en Tak for denne Gang.
Falderi, faldera ....

En Jubilar.

I Midten af September, Dagen efter et vellykket Forældre
møde, fik vi atter en Flok Haandværkere til Huse, — og tænk, 
Skorstenen i Midten af det store Køkken, som vi saa ofte har 
ærgret os over, er faldet! Det har givet mere Plads og Over
blik, selv om det var nødvendigt med en mindre Pille til Støtte.

Taget over Langelinie mod Øst blev samtidig fornyet med 
et Skifertag, og endelig blev Loftet over det elektriske Køkken 
sænket og en Altan lagt ovenpaa, som kommer Lærerinde
værelset til Gode. Men til November var alt fint i Orden, og vi 
nyder at have disse nødvendige Reparationer fra Haanden.

Skolens gode Ven og trofaste Lærer fra den første Dag, 
Graasten Husholdningsskole blev grundet, Skoleinspektør 
H. C. Hansen rundede den 2. Oktober 75 Aar. Mange gode 
Ønsker og taknemmelige Tanker er sikkert gaaet til Fødsels
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dagsbarnet, naar I G. H.-Piger har læst i Aviserne om Skole
inspektørens (Overlærerens) store Indsats i det genvundne 
Land. Vi ved, at vi har faaet vores Part af den her, og er tak
nemmelige for de mange gode Ord, der er blevet og stadig 
bliver indpodet vore unge. Vi fryder os over H. C.’s friske og 
ungdommelige Tanker, som vore Elever sandelig forstaar at 
værdsætte!

Til November blev Skolen atter fyldt med Liv og Munter
hed, en ny Flok unge har taget den i Besiddelse, en dejlig 
blandet Skare fra hele Landet. Et friskt Pust fra den store 
Verden giver 7 sydslesvigske Elever, 1 Nordmand, hvis Hjem 
ligger nær Polarkredsen, og en ung engelsk Pige fra Trinidad 
(Sydamerika). Det lover godt for Vinteren!

Heldigvis fortsætter vi med Sommerens dygtige Lærerstab 
og er taknemmelige for dens Indsats og gode Præg paa Under
visningen.

Det er godt at være Ven med sit Arbejde, at staa i et saa- 
dant Forhold til det, at man hver Dag glæder sig til det, ikke 
blot fordi det giver en det daglige Brød, men ogsaa fordi det 
kræver ens bedste Kræfter, Initiativ og Omsorg!

Nu nærmer vi os stærkt den kære Advents- og Juletid, og 
i Tankerne følger vi alle de mange G. H.-Hjerns travle Færden 
for at hygge og gøre det festligt for Mand og Børn.

En hjertelig Tak for alt godt i det gamle Aar til Elever og 
Medarbejdere, til gode Venner og Familie med de bedste Øn
sker for Julen og et velsignet 1958.

Olga Reppien og Ebba Drewes.
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Fru Magdalene Lauridsen, Ankerhus, 
til Minde.

Budskabet om, at Fru Magdalene Lauridsen den 5. Juli var 
gaaet bort, blev modtaget med Sorg og Vemod rundt om 

i vort Land, ikke mindst i de Tusinder af Hjem, der havde 
sendt deres unge til Uddannelse paa Ankerhus i mere end 
50 Aar.

Hvad har Magdalene Lauridsen ikke betydet som Hushold
ningssagens Grundlægger, og hvad har hun ikke givet af 
lysende Ideer og Inspiration! Hvad enten det gjaldt Hushold
ningsskolernes Trivsel, Uddannelsen af Husholdningslærer
inder og Skolekøkkenlærerinder eller Aften- og Ungdoms
skolernes Sag for ikke at glemme de danske Husmødre og 
Hjemmenes Økonomi m. m. — altid kæmpede Fru Lauridsen 
uegennyttigt med Ildhu for Fremgang og bedre Kaar.

I 1895 oprettede Magdalene Lauridsen, kun 21 Aar gammel, 
sammen med Eline Eriksen Danmarks første Husholdnings
skole, den nuværende Sorø Husholdningsskole. Men allerede 
1905 rykkede hun sine Teltpæle op og flyttede lidt uden for 
byen for at grundlægge Ankerhus. Fru Lauridsen skrev saa 
kønt ved sit 35 Aars Jubilæum: »35 Aar er det siden, det blev 
mig forundt at faa Ejendomsret til den Banke og den Jord ude 
ved den skønne Kongebro, ved den fredelige Pedersborg Sø, 
med den hvide gamle Borgkirke i Baggrunden, — som jeg 
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havde higet imod, og hvor jeg i Haab og Bæven søgte al 
finde en Ankerplads, skabe et Fristed, et Hjem, et Arbejds- 
centrum. Med ydmyg Tak ser jeg tilbage til, da jeg for 36 Aar 
siden fik min egentlige Livsgerning betroet, idet de samvir
kende sjællandske Landboforeninger opfordrede mig til at 
nddanne Vandrelærerinder til deres Husholdnings-Aftenskole- 
Undervisning.«

Herude paa den nøgne Banke blev gamle Ankerhus, som 
det første bygget op, og under primitive Forhold begyndte 
Uddannelsen af Lærerinder, disse unge Vandrelærerinder, 
som siden fik det Skudsmaal, at de var som dyppet i Ynde. 
Ogsaa en Flok Husholdningselever blev knyttet til denne Af
deling.

I Aarenes Løb blomstrede det Ankerhus op, som vi kender 
og elsker, under Mor Magdas formende Hænder og fremsynede 
Tanker, selv var hun Livet og Sjælen i den store Virksomhed: 
»Gaarden«, endnu en Afdeling for Husholdningselever, den 
senere »Regens« for II års Lærerindeelever, Peter Dams Biblio
tek, den flotte Seminariebygning i 1922, Sognekøkkenet, det 
skønne Modelkøkken med Indskriften: »Kvinder til Ære« og 
Dr. Steens Villa, der blev omdannet til Skolehjem. Fru Laurid
sen var ikke bange for at bygge nyt og forbedre og udvide de 
gamle Huse og selv dirigere og lede Haandværkerne.

Magdalene Lauridsen havde en sjælden Evne til at vælge 
de rette Medarbejdere og lægge Ansvaret i deres Hænder, saa 
der ogsaa blev Tid til at virke og arbejde for Husholdnings
sagen udadtil, hun var en Del Aar Undervisningsministeriets 
Raadgiver og Konsulent m. h. t. Ungdoms- og Aftenskolen.

Maalet for Magdalene Lauridsens Virke var: Dygtiggørelse 
af den danske Husmor og at vække Elevernes økonomiske An
svar, siger hun engang i et Interview og tilføjer de Egenskaber, 
der har hjulpet hende i den store Gerning: »At jeg har haft 
Tro paa min Sag, haft et godt Humør, været nøjsom, søgt at 
finde den bedste Form for de Opgaver, der forelaa, og at jeg 
har søgt at faa begyndt i rette Tid: fra Morgenstunden af! Det 
økonomiske har været min Kæphest.«

Hvor Fru Lauridsen hentede Styrke til sin Gerning, forstod 
man af Indskriften paa Talerstolen i Gymnastiksalen: »Alt af 

12



Naade«, og hver Dag sluttede Morgenandagten med Salmen: 
»Alt staar i Guds Faderhaand«.

Vi, der har været saa lykkelige at have haft vort Virke en 
Del Aar paa Ankerhus — midt i Magdalene Lauridsens travle 
Arbejdsdag til 1933 — er uendelig taknemmelige for disse rige 
Aar. For mit vedkommende har det haft særlig Betydning. 
Fru Lauridsen besøgte, som min Mors Kusine af og til mit 
Hjem og udtalte ofte, at hun gerne vilde have mig som Lærer
inde til Ankerhus. Derfor havnede jeg dernede en skønne Dag 
efter endt Fagiærerindeeksamen uden rigtig at ane, hvad jeg 
gik ind til. Der aabnede sig nu en ny og underfuld Verden, der 
faktisk blev skelsættende for mig. Undervisningen af de unge, 
det glade Skoleliv i de skønne Omgivelser, Højskoleaanden og 
alle vore gode Sange gjorde et stærkt Indtryk. Det var værdi
fuldt daglig at lytte til Mor Magdas Visdomsord og geniale 
Ideer og at nyde godt af hendes Lune og fine Menneske
kundskab.

Det var Fru Lauridsen, der tilskyndede os til at overtage 
Gr aasten Husholdningsskole efter Frøken Ehrenreichs Død i 
1933, den sydligste Husholdningsskole dernede ved Grænsen 
maatte ikke nedlægges. Vi har været meget taknemmelige for 
gode Raad og mange smaa kære Besøg i Aarenes Løb.

De fleste af vore Husholdningsskoler er smaa Knopskud 
fra Ankerhus; vi forstaar, hvad godt vi der har faaet indpodet, 
og føler os forpligtet til at være tro imod Mor Magdas Idealer 
som en ringe Tak.

Efter at Magdalene Lauridsen i 1943 havde gjort Semi
nariet til en selvejende Institution med Folmer Dam som For
stander, helligede hun sig mest Husholdningsskolen »Gamle 
Ankerhus« sammen med Margaret Lauridsen. Dog i mange 
Aar endnu omfattede Fru Lauridsen hele sin store Virksom
hed med den største Interesse, ja, saa sent som i Marts i Aar 
ved Husholdningslærerindernes Demission overrakte hun de 
nye unge Lærerinder Ankerhus’ Adelsmærke, den fine Bronce- 
medalje med Ankeret og Navnetræk.

Ofte har vi i Aarenes Løb standset op i Sorø og aflagt et 
Besøg paa Ankerhus hos gode Venner, men først og fremmest 
hos Fru Lauridsen. Disse smaa Glimt var dyrebare Stunder i 
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Mor Magdas lille Kontor, hvor Snakken gik om gamle Dage og 
Familien i Dollerup Mølle, men ogsaa aktuelle Husholdnings- 
problemer blev drøftet.

Magdalene Lauridsens varme Hjerte kunde rumme os alle, 
og altid gik man glad og opmuntret fra disse Besøg.

Vi er meget taknemmelige for, at vi fik Lov at være med 
den skønne Sommeraften, da Magdalene Lauridsen blev stedet 
til Hvile og ført fra Ankerhus til Skrænten paa Pedersborg 
Kirkegaard, fulgt af en stor Skare hvidklædt Ungdom, alle 
med Blomster og Kranse — et Syn saa skønt — Mor Magda 
værdigt!

Vore Tanker gaar ofte med Tak til Ankerhus, hvor Savnet 
er stort, men hvor Magdalene Lauridsens Aand af Kærlighed 
og Frihed altid vil leve hos dem, der fortsætter hendes Livs
værk.

Mange smukke Mindeord har man kunnet læse rundt om 
i vore Blade, men skønnest var den Mindekrans, der blev flettet 
til Magdalene Lauridsens Ære til Elevmødet paa Ankerhus
den 7. September af en Kreds af taknemmelige Venner og Med
arbejdere.

Ebba Drewes.

Mindekrans om Fru Magdalene Lauridsen 
ved Elevmødet 7. September 1957 paa Ankerhus.

Husholdningssagens Moder har man med Rette kaldt Mag
dalene Lauridsen — og hvor har Fru Lauridsen altid 

været en klog og forudseende Kvinde — fuld af Hjertevarme 
og Initiativ — der aldrig gik paa Akkord eller sparede sig selv, 
naar det gjaldt en Opgave eller en Sag, som hun mente var til 
Gavn for Hjemmene og det danske Samfund.

Fru Magdalene Lauridsen oprettede ikke blot den første 
Husholdningsskole, men man kan ogsaa sige, at hun har 
været med eller staaet bag Oprettelsen af de fleste Hushold
ningsskoler her i Landet — med Raad, Daad eller gode Vejled
ninger — og dermed ogsaa været Husholdningsskolernes Mo
der og ukronede Dronning.
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I Husholdningsskolernes Arbejde — i Undervisningen ind
adtil og dets Virkninger udadtil — har Magdalene Lauridsen 
med sine klare Tanker og geniale Ideer været det Centrum, 
hvorfra Impulserne udsprang.

Men al Begyndelse er jo svær, og Fru Lauridsen maatte 
kæmpe i Aarevis og sætte al sin Ildhu og ukuelige Vilje ind 
paa at opnaa Forstaaelse for Sagen, som hun troede paa. »Det 
gør jo ikke noget, at det er svært, naar det bare er rigtigt,« 
har Fru Lauridsen ofte sagt og bevist — ogsaa overfor os, 
der har haft den Lykke at være hendes Medarbejdere. Ingen 
Vaklen paa Vejen frem mod Maalet. Vi ved, at Fru Lauridsen 
har brugt mange Kræfter og slidt mange Trapper for at vinde 
Forstaaelse for sit Arbejde, men Afslag gav fornyet Mod, og 
meget har hun naaet. Der var givet Tilskud til Skoler og Elever 
fra 1907, men Myndighedernes officielle Anerkendelse op- 
naaedes først ved Loven af 31. Marts 1931, da den første Lov 
blev gennemført om Statstilskud til Husholdningsskoler — og 
dermed delvis Ligestilling med Høj- og Landbrugsskoler (først 
fuldbyrdet 1956).

S. A. Lundgaard skrev en Gang om Fru Lauridsen:

Hun gik ad nye Veje — og sejred Fjed for Fjed, 
nu følger 1000 efter — og synger »vi er med«.

Ja, det var netop det, Fru Lauridsen gjorde — banede 
Vejen, kæmpede og stred, indtil hun sejrede for sin Idé — 
var Banebryder for sin og Hjemmenes Sag.

Husholdningsskolerne har altid søgt tilbage til Fru Laurid
sen og Ankerhus om Bistand, naar større eller mindre Ideer 
eller Problemerne skulde løses, og Fru Lauridsens Dom og Syn 
paa Sagen blev ofte afgørende; hendes Tanker og Ord har 
været en Ledestjerne for mange af os.

Det var ogsaa Fru Lauridsen, der i 1906 tog Initiativ til 
Oprettelsen af Foreningen af Husholdningslærerinder og 
-lærere — nu Foreningen af Husholdningsskoler — hvis For
mand hun var i en Aarrække, og udrettede overordentlig me
get der.

I den Mindekrans, vi i Dag har faaet Lov at flette for
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Magdalene Lauridsen, falder det naturligt at bruge hendes 
gode Ven Pastor Bjerres Ord:

Altid ivrig — aldrig trættet, 
altid op og aldrig ned, 
altid mod det gode rettet, 
altid — det er Salighed.

Ja, Magdalene Lauridsens Liv og Virke har været en Lykke 
for Husholdningsskolerne og for de danske Hjem, derfor vil vi 
i Ærbødighed, i Beundring og med Tak for hendes uvurderlige 
Indsats mindes Magdalene Lauridsen. Olga Reppien.
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Sådan er der så meget------

Der er igen gået en sommer ■— en dejlig sommer med 
mange gode dage, som vi så tit glemmer over dage med 

regn og blæst, sådan som vor danske sommer er.
Men det er ikke blot gode sommerdage, vi har så let ved 

at glemme, også festlige og solskinsrige dage, som vi oplevede 
sammen med venlige mennesker, uden at vi fik givet hjerte
ligt udtryk for vor taknemlighed.

Denne lille artikel er skrevet til Graasten Husholdnings
skoles årsskrift. Den skal derfor begynde med tak til skolen 
for sol og megen glæde, som den har ladet lyse også lier på 
Ahlefeldvej gennem året, der nu atter går på hæld.

Endnu er det sommeren, der mest levende er i tankerne 
med de mange gode oplevelser. Blandt dem vil sikkert nogle 
af forhenværende elever tænke på en tidlig morgentur i sko
ven for at høre den festlige såvel kor- som solosang af våg
nende fuglestemmer.

Det er nok en sådan morgentur, digteren til følgende 
smukke lille sang har oplevet:

»Jeg gik mig ud en sommerdag at høre 
fuglesang, som hjertet monne røre,

i de dybe dale
blandt de nattergale, 

blandt de andre fugle små, som tale.«

Det her citerede vers er meget gammelt, ingen ved, hvor
når eller af hvem det er skrevet. Det blev først trykt og ud
givet i en digtsamling af Knud Lyhne Rahbek 1813. Men da 
den national-folkelige bevægelse gik hen over landet i 1840erne, O O 'O
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blev ovenstående vers taget op til gendigtning af Johan Ludvig 
Heiberg og Grundtvig.

I Højskolesangbogen har Grundtvigs gengivelse af verset 
sammen med hans tilføjede vers en »fodnote«, der siger, at 
den gamle form er »tillempet«. Den ukendte digter, der har 
skrevet det her citerede vers, har været fyldt af ungdommens 
lyse og glade romantiske følelser, da han en tidlig sommer
morgen er gået ud i skoven for at nyde de glade fugles friske 
morgensang.

I det stille buskads slår nattergalen endnu sine triller, og 
alle de andre småfugle synger og fløjter med i en frydefuld 
hilsen til den nye dag. Digteren er sikkert gået ud med sindet 
fyldt af forventningens glæde, og han har oplevet den i en 
grad, han næppe havde drømt om.

Forhenværende elever på husholdningsskolen kan sikkert 
her med en lignende forventningsfuld glæde selv være med i 
et glad mangestemmigt kor gennem skolens hele arbejdsrytme 
og oplevelse af nye perspektiver for dagene fremover, sammen 
med »andre fugle små, der tale«. — Glædelig jul.

Magda og H. C. Hansen.
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Gi’ mig et sted at stå på------

Gi’ mig et sted at stå på, og jeg skal bevæge jorden! sagde 
den gode, gamle græker, Archimedes, ham med nedfalds

æblet og tyngdeloven. — Det kunne han sagtens sige, for der 
var jo ingen fare for, at den plads ude i rummet skulle blive 
anvist, hvor han kunne få lejlighed til at eksperimentere og 
spille bold med kloden.

Archimedes måtte kønt blive på jorden, og det må vi andre 
med. Man skal gå på jorden, om også den er gloende, er der 
en fra vor tid, der har sagt. Raketter og rumfart og måne
rejser ændrer ikke billedet, — det er blot vor horisont, der 
bliver udvidet med nogle tusind kilometer, men mennesket 
bliver i sin verden, d. v. s. tid og rum bliver ikke ophævet, vi 
vil aldrig betragte en genstand uden i relation til andre ting 
eller uden et tidsforløb, og vi vil heller ikke selv blive gen
stand for en andens betragtning, uden at det kan godtgøres: 
På det sted og på det tidspunkt optrådte han. Vi går og tror 
om os selv, at vi er frie og selvstændige, og i virkeligheden er 
vi nogle højst begrænsede væsener.

Vi har ikke engang selv bedt om at komme til verden; men 
nu er vi her og må indrette os under de vilkår, verden byder os.

Og så er der alligevel mennesker, der tror, at de så at sige 
kan holde sig udenfor, melde pas, slippe for at spille med i 
denne omgang. Det er ikke verden, de søger at slippe ud af, 
for den kan skam yde meget godt til dem, der forstår at ud
nytte situationen, og man skal jo gå på jorden o. s. v., så kan 
man lige så godt se at få det bedst mulige ud af den.
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Nej, det, som mennesker tror, de kan slippe for, det er at 
tage standpunkt, engagere sig i livs-dramaet. I stedet for vil 
de bestige tilskuertribunerne og i ro og mag se til, mens de 
andre, som er belemret med noget så gammeldags som en 
overbevisning eller høje idealer, tager livtag med hinanden 
nede på arenaen. Det er sikrest at holde sig udenfor, når 
nogen mener eet og andre noget andet; den, som ikke har 
taget standpunkt, har jo ikke forpligtet sig og har ikke sagt 
for meget. — Kanhænde, han har sagt for lidt!

Ingen har Ivst til at dumme sig og udlevere sig selv til 
latter for tilskuerne; og det kan jo ikke nægtes, at der blandt 
dem på arenaen undertiden er pudsige figurer, eller nogen, 
der bukker under og taber og så må begynde forfra med en 
ny indsats. Men der er en forskel i kvalitet på det liv, der 
leves på arenaen, og det, der leves på tilskuerpladsen. For 
tilskuerne er livet noget temmelig betydningsløst og ligegyl
digt, al den stund den ene dag går med den anden uden alt 
for store rystelser. For aktørerne i livs-dramaet er livet der
imod meningsfyldt og værdifuldt, om også det standpunkt, 
der skal forsvares, kun er uklart og famlende tænkt og følt.

Der findes selvfølgelig også gudsfornægtere på arenaen. 
De ordentlige, krasse gudsfornægtere er efterhånden kun få. 
I slutningen af det forrige århundrede, på Brandes’ tid, var 
der dem, der ofrede tid og penge og deres gode navn og rygte 
på den ærlige overbevisning, de var kommet til, at der ikke 
fandtes nogen Gud. De var i virkeligheden fremmende for 
den kristne tro og moral, fordi de skærpede modstanden og 
æggede til kamp. De var værdige modstandere for dem, der 
var overbeviste om det modsatte, og som var rede til at ofre 
lige så meget i kampen om livsanskuelse.

På tilskuerpladserne findes der ingen gudsfornægtere. For 
dér findes hverken fornægtere eller bekræftere, — dér findes 
kun gæs, der er lige glade, om man slår vand på dem. På til
skuerpladserne tænker man (og man tænker sjældent højt, 
for tænk om man blev nødt til at holde fast ved et stand
punkt!): »Det kan såmænd godt være, at der er en Gud til, 
— og det kan da også godt være, at han har en mening med 
menneskelivet; men det kan lige så godt være, at det mod- 7 O O ’ 
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satte er tilfældet. Vi får aldrig nogen sikkerhed for, at vi væl
ger det rette standpunkt, så vi lader være med at vælge, før 
sagen er blevet lidt klarere, og de lærde er blevet mere enige. 
Bedst at sidde lunt og godt og hyggeligt på tilskuerpladsen 
lidt endnu!«

Spørgsmålet om Gud og tilværelsens mening og mål er 
imidlertid fundamentalt, og mennesket er bundet hertil, lige 
så vel som det er bundet til tid og rum. Det spørgsmål vil stille 
mennesket ind i en personlig afgørelse. Lunkenhed og neu
tralitet er ret beset en umulighed. Det ville være som at igno
rere en skjult bombe i det hus, hvor man bor, og sige: »Det 
er ikke godt at vide, om den er der eller ikke, for vi kan ikke 
se den, og vi kan heller ikke nå at finde den, inden den mulig
vis eksploderer; så lad os hellere blive siddende og afvente, 
hvad der sker.«

Det ville være temmelig tåbeligt at reagere på den måde, 
som jo slet ikke er en reaktion. Men det er jo i virkeligheden, 
hvad alle tilskuerne gør, passivt og ubeslutsomt. Og dermed 
har de valgt deres egen undergang ved at sætte sig selv uden 
for livet med dets risiko og ansvar og usikkerhed.

Hvis Gud virkelig er GUD, og ikke bare et fantasifoster 
eller mig selv og mine ønsker, så har han ret til at spørge 
efter mig på sin måde, uden at tage hensyn til, om det mulig
vis passer mig. Min frihed som menneske ligger ikke i at 
holde mig neutral og uengageret i livs-dramaet, men i at er
kende min begrænsning og bundethed til vilkårene for dette 
liv, og så søge min bestemmelse på arenaen, hvor meningerne 
brydes og livet leves, i stedet for at flygte fra det og blive 
tilskuer.

Gi’ mig et sted at stå på! Ja, kom bare ned og stå på
arenaen. Eskil Rasmussen.
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Plej dit sind.
(Tanker fra foredraget på elevmødet den 25. august 1957.)

Et glad hjerte er godt for legemet,« står der i et Salomons 
ordsprog (kap. 17, vers 22). Og et andet sted skriver 

han: »Nedbøjet sind suger marv af benene«. Med andre ord: 
Det er sundt for legemet at være i godt humør; det virker 
legemligt nedbrydende at være i dårligt humør. Det er noget, 
man helt siden Salomons tid har været klar over, men det er 
først i vor tid, at denne sammenhæng mellem det legemlige 
og det sjælelige er blevet gjort til genstand for videnskabelig 
forskning gennem den moderne psykologi og psykoanalyse. 
Herigennem er man kommet på sporet af, at sammenspillet 
mellem det legemlige og det sjælelige giver sig mange andre 
udslag, end man tidligere forstod. Man regner nu med, at en 
meget stor procentdel af de såkaldte medicinske sygdomme, 
der behandles på vore hospitaler, som inderste årsag har en 
eller anden sjælelig konflikt, der kan være opstået for år til
bage og efterhånden er »sunket ned« i underbevidstheden, 
hvorfra den øver sit tryk på nervesystemet og derigennem 
videre ud i legemet, uden at den syge selv kender sygdommens 
sande årsag.

Vi kan ikke hindre sjælelige konflikter og skal det vel 
heller ikke. »Kamp må der til, skal livet gro.« Men vi må være 
på vagt overfor de uløste konflikter, overfor alt det i sjælelivet, 
der i givet fald kan føre til sygdom i nerver, sind og krop. Vi 
må lære at pleje vort sind, ligesom vi plejer vort legeme for 
derved at forebygge sygdom og forgiftning af sindet og for at 
styrke vore indre kræfter.

Hvordan griber man denne pleje af sindet an? Ved at blive 
livskunstner, kunne man ganske enkelt svare. Kunsten at 
pleje sit sind er cn del af selve livskunsten og er derfor noget, 
som mange rent ubevidst praktiserer. Men man når sikkert 
længst, når man helt bevidst arbejder med det. Og det kan 
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man gøre f. eks. ved at overføre nogle af de regler, der gælder 
for legemets pleje, på sindet og forsøge at praktisere dem også 
på dette område, naturligvis i overført betydning.

For at udvikle de legemlige kræfter så vidt, at vi kan holde 
til det arbejde, vi påtager os (eller dyrke en eller anden form 
for sport), må vi bruge disse kræfter. En muskel, der ikke 
bruges, sygner hen og bliver kraftesløs. For at udvikle vore 
sjælelige kræfter så vidt, at vi kan holde til det, de kommer 
ud for, må vi også bruge dem. Det gør vi bl. a. ved ikke at 
gå udenom livets vanskeligheder og modgang, men ved at 
arbejde os igennem dem, modigt se tingene i øjnene og tage 
vor tørn, der hvor vort bedre jeg føler sig forpligtet til det. 
Taget på den måde vil det, der møder os af vanskeligt og svært, 
udvikle vore indre kræfter. »Det kommer ikke nær så meget 
an på, hvordan vi har det, som på, hvordan vi ta’r det,« siger 
et gammelt ordsprog. Det er ikke tingene i sig selv, der gør 
os noget, men den måde, vi tager dem på. Det er de tanker, vi 
tænker om det, der hænder os, der afgør, om det skal blive 
noget, vi vokser under, eller noget, der giver os »sjælelige kon
flikter«. Vore tanker betyder så umådelig meget både for os 
selv og andre. Derfor hører der til sindshygiejnen en vis 
tanketræning og selvdisciplin — og en ærlig selverkendelse. 
Man kan bruge et andet ord for »sjælelige konflikter«, som er 
lettere at sætte i forbindelse med legemsplejen, nemlig ud
trykket sjælelige sår. Der er vel ingen mennesker, der undgår 
sår på krop og sjæl. Drejer det sig om sår på kroppen, så ved 
vi, at det først og fremmest gælder om at holde såret rent, så 
vil kroppens naturlige lægekræfter lidt efter lidt sørge for, at 
såret læges. Det gælder også om at holde vore sjælelige sår 
rene, så der ikke indtræder sjælelig sårforgiftning. De ting, 
der alt for ofte får lov til at forgifte et sjæleligt sår, er ting 
som f. eks. misundelse, nag, vrede el. lign., og det kan være 
frygtelig svært at rense den slags ting ud. Men det kan læres, 
hvis man har lært at tilgive. Albert Schweitzer siger et sted: 
»Jeg må vise grænseløs tilgivelse, fordi jeg, ved ikke at tilgive, 
vil være usandfærdig mod mig selv.« Vi ville nemlig i så fald 
lade, som om vi var bedre end den, vi mener, har forsyndet sig 
imod os. Men i virkeligheden har vi selv, siger A. S., så ofte 
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tilgivelse behov, så det at tilgive andre må være noget, der sker 
ganske stilfærdigt, uden at vi lader os mærke med, at den 
anden havde tilgivelse behov. Den, der ikke formår at tilgive 
en virkelig eller indbildt uret, går rundt med et inficeret sår. 
At kunne tilgive er et meget vigtigt led i kunsten at pleje sit 
sind. Som der er sammenhæng mellem legeme og sjæl, er der 
en sammenhæng mellem sindelag og sindstilstand. Det sinde
lag, der er præget af stræben efter at være venlig, hensynsfuld, 
forstående, hjælpsom, tilgivende, giver helt andre tanker end 
det modsatte sindelag og virker derfor ind både på vort eget 
og andres sind — og nerver — på en helt anden måde end et 
mere egoistisk præget sindelag.

Professor Løgstrup siger i sin bog »Den etiske fordring«: 
»Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden 
at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget 
lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at 
visne, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også 
være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, 
om den andens liv lykkes eller ej.« Dette sidste er jo især 
tilfældet mellem forældre og børn, og kan også være det mel
lem voksne, hvad det ydre liv angår. Men vort indre liv må vi 
prøve på selv at blive herre over. Barnet er udleveret til den 
voksne og må som oftest helt lade sin verden forme af de 
voksne. Men som voksne står det til os selv at bestemme, 
hvordan vi vil reagere overfor den indgriben, som andre uaf
vendelig øver i vor sjæls verden. Vi kan ikke unddrage os den 
gensidige indgriben i hinandens verden, men vi bestemmer til 
en vis grad selv, hvad der skal komme ud af det; vort sindelag 
bestemmer det. Eller kan lære at bestemme det, og det er bl. a. 
det, sindshygiejnen fortæller os. Samtidig med at den lærer 
os at være varsom med den indgriben, vi uundgåeligt øver i 
andres sind og skæbne.

Overfor store skæbneslag må vi i første omgang bøje os 
for så siden at finde vor vej påny. Overfor hverdagens små 
konflikter må vi lære at bevare sindsroen og det gode humør. 
Vi må ikke lade andres surhed og gnavenhed puste dårlig luft 
ind i vor sjæls verden. Eller — hvis det i et øjebliks uagtsom
hed er sket, at vi har ladet os smitte af en andens surhed — 
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sørge for hurtigst muligt at få renset ud igen, at få pudset sjæ
lens vinduer og lade frisk luft strømme ind både i lunger 
og sind.

Der er mange måder at rense ud på, og det gælder blot om 
at finde den, der passer bedst til en selv. Et par verslinjer, som 
f. eks. disse:

Munterhed og mildhed, flygt ej fra mit sind, 
lad ej gamle gnavhas få lov at slippe ind,

kan gøre underværker, hvis man formår at fastholde dem og 
blive ved at gentage dem for sig selv længe nok.

Gennem selverkendelse og selvopdragelse kan man nå 
langt i denne retning. Men både overfor de små og store 
skæbneslag gælder det, at »det er for sent at lære sin sjæl at 
bære modgang, når man står midt i den« (Seneca).

Sindets styrke opbygges ikke blot ved »øvelser«. Disse 
øvelser får kun ringe virkning, hvis man ikke samtidig sørger 
for at give sin sjæl den nødvendige næring, akkurat som 
legemsøvelser for at virke rigtigt kræver et sundt ernæret 
legeme. Legemet tilhører den fysiske verden og må have sin 
næring derfra. Sindet, sjælen, tilhører en sjælelig-åndelig ver
den og må have sin næring derfra. Den kan ikke leve og trives 
alene af døgnets ydre hændelser. Den vantrives og forkrøbles, 
hvis vi ikke giver den anden næring, end hvad vi tilfældigt 
falder over.

Det ydre liv trænger sig på, vælter ind over os og truer ofte 
med at lamme vor evne til at leve som et helt menneske, som 
et menneske, der tager alle sine væsensled i betragtning. Men 
det gælder om aldrig at tabe denne helhed af syne, aldrig at 
glemme, at mennesket også er et åndsvæsen. Paludan-Müller 
skriver et sted i Adam Homo:

»Det gælder om, at livets møl og rust 
ej svækket har vort indadvendte øre, 
så midt i larmen det formår at høre 
en åndestemmes æterlette pust.«

Ja, det gælder om at bevare evnen til at lytte indad (eller 
opøve den igen, hvis den er gået tabt), hvis vi helt skal lære at 
forstå, hvad der i dybeste forstand gavner vort sind og vor 
sjæl bedst. Anna Jørgensen.
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E Sandhee sejrer —

Graasten har haft en omskiftelig Skæbne. Den ganske lille 
By, der i sin Tid langsomt voksede frem i Ly af Slottet, 

blev i 1920 stillet over for en ny Opgave: at skulle gøre sig 
stærkere gældende. Og det har den forstaaet.

Vore Dages Graasten, der med en beundringsværdig Ihær
dighed breder sig over et stadig større Omraade, har faaet et 
virkeligt Opland at betjene, er blevet Midtpunkt i en stor 
Sognekommune (hvor længe vil det mon vare, inden der bliver 
Tale om Købstadrettigheder?), i en Politikreds med Tingsted, 
i et Statsskovdistrikt, og den er blevet Sæde for det danske 
Grænseværn (det tidligere Gendarmeri), har faaet Realskole, 
Landbrugsskole og Husholdningsskole, Spædbørnshjem, Gigt
sanatorium, Sportshal o.m.m. Og samtidig har Erhvervslivet 
arbejdet sig ind i en stor Udvikling. Man behøver kun, for at 
nævne et Eksempel, at pege paa el enkelt Pengeinstitut, der 
fra en yderst beskeden Tilværelse er arbejdet frem til et blom
strende Foretagende, hvis Virke kan spores ud i en stor Om
kreds.

Og Graasten er blevet »Residensby«. Her tilbringer Dan
marks Kongepar hver Sommer en lykkelig Ferietid, under 
hvilken Konge, Dronning og Prinsesser lærer hele den genfor
enede Landsdel stadig nøjere at kende og paa en jævn og ene- 
staaende smuk Maade vokser sig mere og mere inderligt sam
men med den sønderjydske Befolkning. Nu kan man se 
Garden, iført de festlige Bjørneskindshuer, under klingende 
Spil gennem Graastens Gader trække op til det fornyede og 
forskønnede gamle Slot.

Men over alt dette maa man ikke glemme det, der var; 
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for »Fremtid gror af dyre Minder«. Den fredelige Egn med de 
dejlige Skove og stille Vige, med idylliske Smaasøer og ynde- 
fulde Bakkedrag, virker nu som før dragende paa enhver. Og 
midt i alt dette ses Skikkelser tone frem, der var med til hver 
paa sit Omraade at forberede »den største Stund, vort Folk 
har oplevet«. Trofast og ukueligt øvede de deres danske Ger
ning, tit yderst stilfærdigt, uden at kunne øjne noget haand- 
gribeligt Maal. Men derved var de med til at skabe en tryg 
Grund til den store Omskiftelse, der skete med Aaret 1920.

En af dem, Pastor N. J. Jensen fra Ringenæs, var i højeste 
Grad følsom og lydhør over for Naturens Røst; han elskede 
hele denne Egn. Og med denne dybe Kærlighed forbandt han 
en anden stærk Trang: at være en uforfærdet Stridsmand for 
det danske Sprogs Ret i vor Hjemstavn; han førte sin Kamp 
ikke alene ved selv at pleje og dyrke Maalet, give det den næn- 
somste Velklang, men tillige ved en mandig og maalbevidst 
Optræden over for Datidens prøjsiske Myndigheder.

Pastor N. J. Jensen døde den 5. Marts 1906 i sin bedste 
Alder lige uden for Graasten, paa Vej hjem fra et Kirkens 
Ærinde. Som Valdemar Rørdam skrev:

De fandt ham som et Korn, et Blomsterfrø 
midt paa den friske Jord ved Foraarstide.

Det Foraar, som han ligesom mange andre havde været 
med til at forberede, oplevede han ikke. Men han lagde, uden 
at vide det, ved hele sin Færd Sten til en Række frodige Vokse
steder for dansk Sprog og Kultur, saaledes en Skole til Dygtig
gørelse af unge Landmænd, en Husholdningsskole i Graasten, 
der ogsaa — og med stor Glæde — søges af mange unge Kvin
der syd for Statsskellet, som her fuldt ud møder, hvad de 
trænger til, og en Ringenæs Ungdomsskole, hvor tillige Kir
kens Tone lyder klart.

Og naar Ringenæs Korskirkes Røst lyder ud over denne 
sjældent skønne Grænseegn, fornemmer Danske, der kendte 
hin gode, milde Præstemand, hans Ord paa Folkemaalet:

E Sandhee sejrer. , „ ,L. P. Christensen.
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Totus albus grandiflorus.

En oktoberdag, mens der endnu er gylden sol i træernes 
farvestrålende blade, sorttunge hyldebærklaser ved hus- 

hjørnet, rødglinsende hyben i havehegnet og spindelvæv, 
smykket med klare dugperler, i vindueskrogene, kommer 
postbudet i sin røde frakke cyklende op gennem den efterårs
farvede allé og afleverer med dagens post: en bestillingsliste 
over forårsblomsterløg.

Det er med en egen stille glæde, jeg læser blomsternavnene 
igennem. Som i et drømmesyn ser jeg dem for mig, i form, 
i farver, i haven, enkeltvis eller i grupper, i forårssol med de 
første travle bier, men allerskønnest i vore vinterblege stuer, 
hvor de står i skåle eller høje glas foran ruder, frostgrå af 
fantasifulde isblomster, som ikke engang et barns ånde kan 
tø op. Og mens frosten binder alt levende derude, og sne
driverne smyger sig om husgavlen, vokser hyacinter, tulipaner, 
narcisser, krokus, gækker og eranthis langsomt og støt — et 
lille stykke for hver dag — og indfrier vore hemmelige længsler 
efter det lyse forår — måske ubevidst, men stærkere og klarere 
for hver dag, der bliver længere og lysere.

Min interesse fanges af en tazet, hvor der står: »kan drives 
i blomst til jul«. Det må prøves — tænk at have selvdrevne 
blomster på julebordet! Vi bestiller nogle stykker, og snart 
bliver de på sædvanlig måde lagt i skåle med sand eller kom
postjord, sat i børnenes sandkasse, til den første frost melder 
sig, og fortsætter i kælderen med et kræmmerhus over de gul
blege spirer. Når de skal vandes, kan vi ikke lade være med 
at kikke under »hatten«. Spirerne bliver hurtigt større dag for 
dag, »hatten« bliver ligefrem skubbet op af de længste lancet- 
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formede blade, og to lange stilke med en rund, buttet knop har 
en vældig lyst til at skyde særlig kraftigt i vejret. — Dagene 
går, bliver til uger, nu er der kun fem dage til jul; mon det 
lykkes at se dem i blomst, mens julelysene tændes, og hvordan 
mon blomsten eller blomsterne ser ud? Af den latinkyndige 
kan der gættes lidt. »Totus albus grandiflorus«, hed den jo, 
men alligevel. Spændingen vokser fra dag til dag. Den står i 
den julepyntede stue, lysegrøn og hemmelighedsfuld. Så følger 
endnu nogle dage, juletravle, med duft af bagværk og gran, 
ivrige barnehænder, der klipper, pakker og pynter, julesalmer, 
der nynnes, og snefnug, der falder stille og tæt som bløde dun, 
svæver forbi ruderne og lægger sig som et hvidt tæppe udenfor. 
Næsten glemt står tazetten stilfærdig på sin plads — og gror. 
Den slørgrønne knop forvandler sig til en næppe gennemsigtig 
lille »cellofanpakke«, hvori man på de perleformede konturer 
aner flere blomsterknopper. Lillejuleaftensdag kommer der en 
revne i »posen«, og morgenen efter er en kraftig blomsterklase 
af lukkede grønhvide knopper kommet til syne. Vi tæller dem. 
Der er otte—ni i forskellig størrelse; den største er mere 
hvidlig i kronbladene end de andre. Julemorgen, da en klar 
decembersol lyser dybt ind i stuen og bringer lys og varme 
med sig, kommer den yngste ivrig og glad hen til mig: »Mor, 
mor, kom og se, blomsten er sprunget ud, og den ligner de 
hvide stjerner, der hænger på juletræet!« Og jeg vil næppe 
tro mine egne øjne, så yndig en blomst jeg ser, kridhvid, skær 
og fin med glitter af sneglans i kronbladene, stjerneformet, 
den skønneste form til julen, uberørt som den første sne og 
med en fin duft af lilje, fresia og narcis. Det er, som om julen 
får noget skært og skønt over sig netop med denne blomst som 
symbol, sneens renhed, fredens farve og stjernen — Bethle- 
hemsstjernen lysende over den hellige nats snehvide engle
skarer med fredsbudskabet — et under midt i vintersolhver
vet — en forjættelse om tiden, der skal komme. »Hvad hedder 
den, mor?« — »Ja, den har et langt latinsk navn, som er lidt 
svært at huske, men hvad skal vi kalde den?« — Han står lidt 
og ser betaget på den, prøver sig lidt forsigtigt frem: »Jule
stjerne er et kønt navn til den, men vi kunne måske kalde den 
»jule-lilje«, for vi har jo osse påske- og pinselilje?«
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Familiekundskab.

I efteråret 1956 indbød Danmarks Lærerhøjskole til det før
ste kursus i familiekundskab. — 2 dejlige uger på den 

internationale højskole i Helsingør. — Hver dag kom mindst 
2 ofte 3 dygtige og inspirerende mennesker op fra København 
(læger, jurister, pædagoger, theologer etc.) for at sætte os ind 
i det emne indenfor faget, som de hver især havde specielt 
kendskab til.

Vi kursusdeltagere gjorde vore notater og holdt daglig 
gruppemøder for i fællesskab at blive enige om, hvor meget 
ordet familiekundskab egentlig dækker. Til tider syntes vi, det 
næsten var lettere al klare, hvad der ikke skulle med, for 
hvor er der meget de unge bør være orienteret om, hvis de i 
dag skal klare skærene og i fællesskab nå frem til et har- 
monisk familieliv til glæde og gavn for både far og mor og 
børn.

Et blev vi hurtigt enige om: Som ledere må vi gå meget 
varsomt frem, når vi vil prøve at hjælpe forældrene med at 
bygge bro fra barndomshjemmet til de unges fremtidige hjem. 
Er vi ikke konstant på vagt, kommer vi let til at såre, for barn
domshjemmene har jo slet ikke alle været, som man kunne 
ønske det. Havde de det, ville forældrene i dag ikke have brug 
for hjælp udefra.

Og har de så det?
Statistikken fortæller i hvert fald, at ca. 30 % af de unge 

ægteskaber i København opløses indenfor de første 10 år, og 
ca. 16000 små børn i Danmark bliver hvert år dræbt, mens de 
ligger under mors hjerte; det sted, der burde være det trygge
ste af alle. Det betyder, at alle disse mødre og unge ægtepar
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ikke har fundet det muligt, hverken for sig selv eller deres 
børn at skabe et lunt og trygt hjem, som modvægt imod atom
frygten. De jager nu videre måske dog stadig med håbet om 
at finde et sted, hvor de kan høre til, nogen at være noget for 
i et varmt fællesskab, der kan styrke og give mod til at stå 
fast og erkende sit ansvar.

Og her er vi vel ved kernen i familiekundskaben i dag. 
Lederne af vore husholdningsskoler behøver vi i hvert fald ikke 
at minde om alle de praktiske emner indenfor faget: hushold
ning, varekundskab, boliglære, indkøbslære, budgetlægning, 
hygiejne, barnepleje osv. De har i mange år stået på deres 
program, og det er derfor også naturligt, at vi blandt pione
rerne for det nye fag familiekundskab finder mange hushold
ningseksperter. To har som de første her fra landet været i 
Amerika for at lære, hvad dette fag indebærer, og den ene af 
dem, frk. Astrid Stoumann havde sammen med Kirstine Niel
sen, Danmarks Lærerhøjskole, tilrettelagt det omtalte kursus 
i Helsingør, og det var gjort aldeles fortræffeligt.

Vi deltagere, der alle hver især havde arbejdet med nogle 
af hjemmenes problemer, enten i undervisning eller foredrags
arbejde, fik her et overblik over situationen og et indblik i pro
blemerne, hvad vi i høj grad havde brug for. I den sidste uge 
prøvede vi hver dag i gruppearbejdet at finde frem til, hvordan 
alt det gode, vi lærte, kunne lægges ind i undervisningen.

Der blev talt om grundbøger, vejledninger etc., men samtidig 
hørte vi, at en amerikansk pædagog under et besøg her i landet 
havde udtalt: Hos os i Amerika lærer vi familiekundskab, men 
her i Danmark lever I det.

Er det da ikke så galt fat, som vi tror? tænkte vi.
Er der stadig kun enkelte familier i hvert sogn, der har 

brug for hjælp?
Ak nej, desværre var aviserne efter sommerferien i år fyldt 

med lange spalter om læderjakker og anderumper, der både 
over for os og omverdenen erkendte, at de store børns op
dragelse er blevet et samfundsproblem i Danmark.

En landmand læste højt af aviserne for sin kone efter 
aftensmaden, men trøstede hende med, at det nok kun var i 
byerne, det står så galt til. Pludselig overdøvedes han af en

Morgenridt i Gråsten. — Lærerinderne »slapper af«. — Garderf est 
under palæets hvælvinger. — De tre fra st. bededagsaften. — Fætter
gildet efter kotillonen •— og under middagen (det sidste billede af 
den store skorsten). — Der prøves i systuen. — Vor nye lærerinde 
Marie Meedom Poulsen. — Fra kamin og Per’s hus.







knallert, der blev startet i gården, og et øjeblik efter gik den 
vilde jagt frem og tilbage på landevejen og forstyrrede land- 
livets fred, indtil musikken spillede op til bal på kroen.

De lo ved avisen kikkede på hinanden og rystede på ho
vedet. De behøvede ikke at sige højt, hvad de tænkte: Er det 
mon ikke lige så galt herude hos os? Vil vore unge forstå at 
skabe et hjem i tryghed og fred, hvor alle der kommer, kan 
mærke den stille varme, der binder, styrker og giver mod til 
at gå imod strømmen. For der må desværre gå en stærk strøm 
den gale vej: Hver eneste af disse anderumper har som små 
ligget i deres lille vugge eller mors seng og kikket oplagt ud 
i verden, der dengang var begrænset af et hvidt loft og 4 vægge: 
barndomshjemmet.

De blev gennem de første 15 år formet af hjemmel og 
skolen. De to første samfund, der i fællesskab har ansvaret for, 
hvordan børnene senere opfører sig, når de efter konfirmatio
nen rykker ud som borgere i det store samfund. Er man skuf
fede over de unge, falder hovedansvaret på forældrene, der 
har haft % af døgnet i 15 år til i familiesamfundet at give dem 
gode vaner og vane til gode tanker. 15 år gamle vaner sidder 
godt fast, hvad enten de er gode eller dårlige. Men er sam
fundet skuffet er forældrene det sandelig også selv. De føler 
sig som hønen, der har fået ællinger i stedet for kyllinger, og 
forskrækket løber frem og tilbage på bredden af gadekæret 
ude af stand til at hjælpe og værne ællingerne, der kåde og 
oplagte boltrer sig ude midt i vandet. Hvis nu vandrotten 
kommer! Ak! Hun kan ikke komme ud til dem, og der var 
så meget hun ikke fik advaret dem imod, inden de stak af. 
Det kom helt bag på hende.

De forældre, der føler det sådan, trænger til hjælp, men 
faren for os, der skal forsøge at hjælpe, ligger bl. a. i, at for
ældrene i dag har så travlt, at de altfor let trøster sig med, 
at nu tager skolen sig heldigvis også af det.

Der må vi ikke havne med familiekundskaben. Et sam
arbejde mellem forældrene og skolerne vil måske kunne gavne, 
men målet for os, der vejleder, må være at hjælpe de unge 
vordende forældre til at se farerne og prøve at undgå dem ved 
at sørge for tilstrækkelig indsigt i de forskellige problemer.

Nogle af årets brudepar: Britta Hansen—Kæstel, Lis Reppien—• 
Lundgaard Hansen, Edith Terkelsen. — Sommerglimt fra spædbørns
hjemmet. — Ester Bertelsens datter Jette. — Leg ved dukkehus og 
Studie.



Vi kan forsøge at hjælpe nu i denne nødsituation, hvor tiden 
med alle de forandringer, den i dag fører med sig, har taget 
magten og modet fra forældrene, men det må være vort mål 
at gøre os selv overflødige. Om det så vil lykkes, er naturligvis 
en anden sag. Men det vil altid være af mindre værdi, når 
fremmede fortæller, hvordan hjemmet og familielivet burde 
være i modsætning til, at børnene oplever det i selve hjemmet. 
De unge må lære at være på vagt, så deres kyllinger ikke bliver 
til ællinger.

Siden jeg i 1947 af forældrene ved en skole blev sat til at 
hjælpe dem i dette arbejde, har jeg følt behovet for hjælp, 
men også en udbredt vilje hos forældrene til selv at tage fat, 
blot de kunne finde formen for kontakt med børnene.

Jeg opgav mit skolearbejde og står nu i et landsomfattende 
foredragsarbejde skabt af behovet. Snart er det forældrene, 
snart de unge selv, er sender bud efter mig.

Rygtet kom også til Graasten Husholdningsskole, og frk. 
Reppien bad mig komme og fortælle pigerne om familiekund
skab, men da man dér, som jeg begyndte med at nævne, arbej
der med en stor del af faget til daglig og desuden sender bud 
efter foredragsholdere, pædagoger og jurister, til at tale om 
familiens økonomi og ægteskabslovens forskellige paragraffer, 
må min opgave blive den samme dér som i mit foredrags- 
arbejde, at prøve at give gode råd om, hvordan man kan bevare 
familiefællesskabet, børnenes tillid og fortrolighed, så kon
takten stadig er der i overgangsalderen, når broen fra barn
domshjemmet til det fremtidige hjem skal bygges, og hvor 
bl. a. forholdet mellem mand og kvinde nødvendigvis må klar
lægges, så de ved, at det afhænger af deres egen indstilling, om 
det forhold bliver en positiv eller negativ faktor i deres til
værelse. Er de uvidende om de faktiske forhold føres de let 
på vildspor af tilfældige følelser og skader hinanden, hvorefter 
det vil blive endnu sværere på det punkt at finde frem til det 
rette grundag for et livsvarigt ægteskab.

Hertil og til de øvrige forhold indenfor familiens etik, som 
jeg omtaler i disse timer, behøver vi ledere ikke at vente på 
grundbøger. Vi husker endnu tydeligt enten vores eget eller 
andres lykkelige barndomshjem, hvor radio, fjernsyn og teknik 
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endnu ikke havde taget magten fra forældrene, og vi har en 
stærk fornemmelse af den melodi, der er grundtonen i dette 
og lignende hjem. Kendingsmelodien er den uselviske kærlig
heds følgesvende: Frihed under ansvar, tryghed, varme og 
fællesskab på en sådan måde, at din sag er min sag, men kan 
og vil du selv, holder jeg mig tilbage.

Det er en smuk melodi, men den spilles altid piano og 
bliver derfor let borte i travlhed og maskinlarm. Vi, der ken
der den, vil prøve at fortælle 3. generation om den, inden det 
er for sent, prøve at få dem til at lytte efter den, så de 
selv oplever, at den eksisterer.

Et lykkeligt barndomshjem giver forudsætninger for nye 
gode oplevelser, men et lykkeligt barndomshjem er ikke noget, 
man selv kan tage. Derfor ved vi også, at ingen har ret til at 
bebrejde de unge deres manglende forudsætninger til at søge 
de sande værdier, blive sig selv bevidst som menneske, men vi 
der var blandt de heldige, har et moralsk ansvar til at forsøge 
at hjælpe disse unge i kontakt med sådanne oplevelser, så de får 
forudsætninger for en personlig udvikling og mulighed for at 
finde vejen til et harmonisk familieliv.

Det må være vort mål, og midlet bliver tillid, fortrolighed og 
kontakt — men under ansvar. „Grethe Ebbesen.
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Demonstrationslokaler
ved Husholdningsskoler.

Det vil sikkert være af Interesse for mange at høre lidt 
nærmere om Ideen og Baggrunden for disse Maskindemon- 
strationslokaler, som er opstaaet rundt om ved en Del af vore 
Husholdningsskoler i Løbet af det sidste Aarstid.

Da der gennem Landbrugsministeriets Produktivitetsudvalg 
var givet Tilskud til ved Landbrugsskolerne at oprette 

Maskindemonstrationslokaler, for at de unge Mænd kunde faa 
Indblik i Brugen af alle nye Maskiner, mente man fra Hus
holdningsorganisationens Side, at det ogsaa var rimeligt, de 
unge Kvinder paa Husholdningsskolerne blev oplært i at ud
nytte alle de tekniske Hjælpemidler, der efterhaanden bliver 
nødvendige, naar det skorter paa huslig Medhjælp i Hjem
mene. Man kan med Sandhed sige, at ogsaa Husmødrene tager 
deres Tørn og har Andel i Landbrugets Produktivitet og Frem
skridt, i hvert Fald indirekte, da det ofte er en Husmoders 
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Dygtighed og Indsats, der er med til at opretholde et Hjems 
Økonomi og hele Velvære.

Der blev efter Henstillingen oprettet et Husholdningsudvalg 
- under Landbrugsministeriets Produktivitetsudvalg — til 

at videreføre Arbejdet. Fru Rigmor Pinstrup er Formand for 
dette.

Efter en Del Forhandlinger og Møder blev der givet Hus
holdningsskoler Tilbud om et Tilskud paa 8000 Kr. med Krav 
om at bygge eller indrette et Lokale paa 80—100 m2 til De
monstration af alle Husholdningsmaskiner og andre tekniske, 
praktiske Hjælpemidler. Der var givet Tilsagn fra en Del fø
rende Firmaer om, at de ville stille Maskiner til Raadighed til 
Demonstration og Laan med Løfte om at vedligeholde og ud
skifte dem, naar nye Typer kom paa Markedet.

Deri laa jo en Chance — men ogsaa Betingelser og Krav 
til Skolerne, og det var da ogsaa et begrænset Antal Skoler, 
der var interesserede, idet man jo paa de fleste Husholdnings
skoler har haft de fleste af de Maskiner i Brug i Undervis
ningen i mange Aar. Der var en Del andre Skoler med Hus
holdningsundervisning, der meldte sig, saa der nu er indviet 
ca. 15 Demonstrationslokaler over hele Landet.

Man skal have en speciel maskinuddannet Lærerinde 
(Lærer), og Lokalet skal være til Raadighed for Hushold
ningsorganisationernes Medlemmer, der i større eller mindre 
Grupper skal have Adgang til Forevisning, Foredrag og Under
visning i forskellige Emner og Typer, f. Eks. Komfurer, Bage
ovne, Vaskemaskiner, Trykkogere, Rengøringsmaskiner o. a.

Skolernes Elever undervises selvfølgelig ogsaa i Lokalet i 
Brugen af de Maskiner og Redskaber, man har faaet samlet, 
og denne Form for Undervisning er vi meget glade for.

Den 4. Juni indviede vi Demonstrationslokalet — kaldet 
»Studiet« — her paa Graasten Husholdningsskole, som det 
nærmere er beskrevet i »Aaret, der gik«. Store Forhaabninger 
og Forventninger er knyttet til dette nye Lokale og den nye 
Undervisningsform, der her kan gives ud fra Mottoet: »Aldrig 
færdiq — altid paa Vej.« „' J r j Ol^a nepplen_
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Lidt om »Studiet« og mit arbejde.

Så er jeg atter kommet tilbage til Gråsten efter et års ud
flugt. Jeg kom til Danmark allerede 1. december 1956 fra 

Spanien og fandt et job fra 1. januar til 1. april. — I april 
måned var jeg 14 dage på et maskinkursus på Hammerum 
Landbrugsskole sammen med 36 husholdningslærerinder; og 
den 1. maj kom jeg herned for at starte det nye demonstra
tionslokale, som vi har døbt »Studiet«.

Jeg vil lige fortælle jer, der ikke har set »Studiet«, hvordan 
det er indrettet. — Det er en helt ny bygning, der ligger omme 
bag villaen. Selve lokalet er 80 m2, og desuden er der en entré, 
et hyggeligt lille kontor samt et toilet holdt i grønt.

Selve »Studiet« består af en vaskeafdeling, der optager 
ca. % af lokalet, resten er til køkkenindretning og forskel
lige maskiner.

Først er der et modelkøkken, bestående af et teaktræsbord 
med rustfri vask, og i tilslutning til det et andet bord med 
plastic-bordplade, der er på hjul og som følge deraf kan flyttes, 
hvilket er meget praktisk særlig i et stort køkken. Hele gulvet 
er belagt med Vinyl-plader, de er grå og meget lette at ren
holde. Der er også et dejligt skab med mahognilåger. I midlen 
af det er der indbygget et køleskab; i den ene side er der plads 
til porcelæn og i den anden til rengøringsredskaber. I det køk
ken er der desuden 2 el-komfurer, et el-varmeskab og en frit
stående ovn.

I et andet hjørne er der endnu et køkkenskab med plads til 
røremaskine og et fikst lille skydeskab med fastsiddende brød- 
og pålægsmaskine.

Så har vi også et flaskegas-komfur med plads i selve kom-
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furet til gasflasken, og desuden en fritstående gasovn med glas 
i ovnlågen. Et par enkelte el-kogeplader og mange forskellige 
praktiske håndredskaber har vi stillet op på et langt bord i 
den ene side, for naturligvis kan vi ikke undvære den slags, 
selv om vi lever i en mekaniseret tidsalder. Det er redskaber 
med de nye former og farver, og forøvrigt har vi prøvet på at 
holde de fleste af redskaberne i grønt, selv tøjklemmerne er 
grønne.— Ved siden af bordet har vi to el-varmeapparater og 
en el-stråleovn.

På den anden side er der en stor frysebox samt to køle
skabe, nemlig el-kompressor og el-absorbtionsskab. Et par af 
de nyeste strygebrætter, hvor der er plads til benene, når man 
sidder ned og stryger, står ved siden af. Flere forskellige typer 
på strygejern findes også; der er et dampstrygejern, et termo
statstrygejern og et lille rejsestrygejern. Og så har vi en dejlig 
stor el-strygemaskine.

Der er også en bonemaskine med forskelligt tilbehør, og 
til den er lavet et specielt håndtag, hvor den kan hænge, så 
børsterne ikke bliver ødelagt. To støvsugere af forskelligt 
fabrikat har vi, også med alt tænkeligt tilbehør.

Så er vi nået til vaskeafdelingen, her er gulvet af terrazzo 
og er sænket en smule. Af vaskemaskiner er der to vaskestok- 
typer, en lille rotormaskine og en centrifuge. I den afdeling er 
der desuden en el-vandvarmer og en gas-vandvarmer; og for at 
få damp og evt. madlugt ud af lokalet er der indbygget en 
køkkenventilator med røgfang.

I sommer har der været mange foreninger for at se lokalet, 
og nogle har fået demonstration af forskellige maskiner. Også 
sommerpigerne har haft fornøjelse og udbytte af »Studiet«, 
idet de gruppevis kom over for at prøve de nye maskiner.

»Studiet« er dejligt og interessant at arbejde i; det vil nok 
være lidt vanskeligt for jer at få et helhedsindtryk af det efter 
beskrivelsen, så jeg vil i stedet anbefale jer at komme ned og 
se det. I kan bare spørge efter »Studiestræde«, det har vi kaldt 
den gang mellem mellembygningen og villaen, der fører til 
»Studiet«.

Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. Bodil Lun^
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Spar tid — spar kræfter — 
men sør det ristist.

Hvor har vi ofte travlt idag for at nå så meget som muligt.
Vi snakker om teknikkens tidsalder og det forjagede 

liv, om at det er svært at følge med og svært at finde sig selv. 
Sputnik 1 har omkredset Jorden mange gange, og lige nu er 
Sputnik 2 sendt afsted med en levende hund. Man taler om 
rejser til Månen og Mars som fremtidsperspektiver inden for 
50 år. Man eksperimenterer med så vældige kraftkilder som 
atomenergien, — i sandhed en mærkelig tid, vi lever i. Ikke 
underligt, at en tid med så mange omvæltninger skaber uro.

Og dog tror jeg, at hver tid har sin mening og sit indhold, 
det gælder for os bare om at finde det og vurdere det rigtigt. 
Vor tids største fare er det vældige opbud af alle ting, det 
meget, der søger at fange ens opmærksomhed, — det vanske
lige for os er at kende begrænsningen. Overvurderer vi os selv 
og vore kræfter, kan det medføre en overfladiskhed, som gør 
os usikre, utilfredse og rastløse. Det skaber følelsen af magtes
løshed og utilstrækkelighed.

Jeg tænker så tit på, om vore unge piger er tilstrækkelig 
udrustet til at varetage hjemmets opgaver, for vel har vi 
mange gode hjælpemidler idag, men de kræver også kendskab 
og viden for at kunne udnyttes rigtigt. Der er intet i et ægte
skab, der er så vigtigt som at få rigtigt begyndt. Hvad nytter 
det at gifte sig tidligt, når det meste er købt på afbetaling — 
hvad nytter det, om man har moderne lejlighed og hjælpe
midler, når man af mangel på kendskab ikke forstår at ud
nytte dem rigtigt, og hvor mange ægteskaber — særlig unge — 
er ikke gået i stykker på grund af økonomien!
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Der er intet så vigtigt som at være godt udrustet. En ung 
pige idag må ikke blot have kendskab til madlavning og ren
gøring, men også til tekstillære, varekundskab, ernæringslære 
og boliglære, til plan og økonomi i arbejde og husførelse, til 
hjemmets vedligeholdelse, børnenes og familiens behov, og love 
der varetager familiens og hjemmenes tarv. Først da har hun 
mulighed for at gribe tingene rigtigt an som husmor og mor, 
og særlig da når hun også har udeerhverv. Vi må ikke glemme, 
at selvom hjemmets opgaver for hustruen ikke er et betalt 
erhverv, er det uvurderligt for familiens trivsel og velbefin
dende. Kvinder, der både vil giftes og have selverhverv, må 
derfor uddanne sig til to erhverv for at kunne varetage begge 
dele. En undervurdering af dette fører let ind i et lotterispil, 
hvis udfald kan blive skæbnesvangert. Det er derfor mit håb 
og ønske, at vore husholdningsskoler må fyldes med mange 
unge piger, fremtidens husmødre, mødre og kvinder, der kan 
være med til at løfte hjemmets og samfundets byrder og højne 
det gode familieliv. Deres viden og kunnen skal hjælpe dem 
mod at ødsle livet væk og give dem tid til det, der giver livet 
større værdi.

Vi skal, som Grundtvig siger, være vågne for det store og 
skønne hernede, men også velkendt med de dybe længsler, der 
kun fyldes af glansen fra evigheden.

Glædelig jul og godt nytår. Gedske Jacobsen.
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Tanker ved novembertid.

I vore dage må landhusmoderen for at følge med i udviklin
gen give sig tid til at deltage i husholdningsforeningernes 

møder og forskellige kursus, det være sig vævning, syning, 
porcelænsmaling, eller hvad der ellers står på programmet af 
lærerige ting.

Men hvad så med hjemmet? Det må ikke gå ud over familie
livet. Der skal være ledige stunder til al tage sig af mand og 
børn og til at give en hånd med, hvor der ellers trænges til en 
hjælp i bedriften.

Ja, så er det, vi siger »rationalisering«. Det er nemt at sige 
det, men hvordan skal vi begynde?

Det er ingen sag at rationalisere, når man har penge nok, 
men har man ikke det, gælder det om nøje at regne ud, hvor 
der virkelig kan spares.

Vi kan vel gå ud fra, at de fleste hjem i dag har indlagt 
vand og lys. For at begynde med renligheden: En vaskedag i 
vore dage går faktisk som fod i hose. Hvor vi før tog 2—3 dage 
om en storvask, klarer vi den nu på 1 dag, og kan endda være 
heldige at få en del af tøjet helt færdigt til skabe og skuffer. 
Det skyldes vaskemaskinen, centrifugen m. m., for ikke at 
tale om andelsvaskerierne, som vinder mere og mere indpas 
alle vegne.

Så er der slagtningen. Kan det betale sig at slagte grisen 
hjemme? Det giver en masse ulejlighed. Der skal koges vand, 
slagteren har man på kost, og der er megen rengøring bagefter. 
Derefter skal man stå og partere, rense tarme o. s. v. Nej, så 
er det en lettelse, når slagtningen foregår i slagteriet, og man 
selv kan komme og være med ved parteringen. Er man så 
medlem i et andelsfryseri eller endnu bedre har en frysebox 
hjemme, da går det hele som en leg.

Før i tiden var det også noget koldt om fingrene at komme 
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ud og hente grønkål, for den skal jo helst have fået frost for at 
smage rigtig godt. Nu tager vi blot og koger en stor portion i 
gruekedlen en ledig dag, hakker den og lægger den i frysebox 
i passende portioner. Ligeledes er det dejligt med suppevisk 
og persille i boxen. Persillen hakkes og pakkes i små portioner, 
som passer til ens husholdning.

Så har vi det specielle sønderjyske problem: de store kaffe
borde. Er det dog ikke alt for gammeldags og usundt med alle 
de mange slags kager, hvor man næsten kappes om at overgå 
hinanden. Det er både dyrt og arbejdskrævende. Jeg mindes i 
den forbindelse et sådant »kaffegilde«., hvor husmoderen 
havde slidt i det med bagning i flere dage og nu stolt bød gæ
sterne ind til det bugnende bord. De indbudte, vel især ko
nerne, tog et overblik over bordet og begyndte diskret at tælle 
op, hvor mange »slags« der var. Så sagde værtinden: Ja, I 
behøver såmænd ikke at tælle, for der er 16 slags foruden 
bollerne. — Her må vi lære at nøjes med lidt mindre, og en 
aftenkomsammen bliver lige så hyggelig for det.

Når der bages franskbrød, lad os så tage en ordentlig por
tion ad gangen, når vi alligevel er i gang. Blot brødet lægges i 
plasticposer, når det er bagt, er det sidste stykke lige så frisk 
som det første.

Så er der den daglige rengøring, for ikke at tale om hoved
rengøringen. Man skal lære at indrette sig — ikke for meget på 
een gang, dag for dag og lidt ad gangen, så bliver man ikke så 
træt og sur, og en rengøringsdag bliver ikke så uhyggelig for 
omgivelserne. Der er nok endda i vor tid, som man kan blive 
sur og gnaven over. De flestes mismod er vel fremkaldt af del 
voksende økonomiske tryk. Dette mismod er utåleligt, for det 
ødelægger meget og virker hæmmende på arbejdslyst og ini
tiativ. Livet er da andel end slid, slæb og bekymringer. Det 
vigtigste er dog, at vi har et godt familieliv og god sundhed, 
og lad os så nyde de gode dage, der er os givet. Bekymringer og 
modgang kommer for os alle, men de er til for at overvindes. 
Og kommer vi ud for de virkelig store sorger, vil alt det, vi 
ellers har gået og ærgret os over, blive til småting.

Ja, så vil vi ønske alle vore kolleger en rigtig god jul og et 
velsignet nytår. Tre landmandskoner (tidl. GH-piger).
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Elevmødet 1957.
Det 25. elevmøde den 25. august 1957.

Mens kraftige byger fik de regnvåde nordiske flag til at 
smælde i blæsten, ankom mange GH-piger til Graasten 

Husholdningsskole for at deltage i det årlige elevmøde den 
sidste søndag i august, en dag, der var imødeset med glæde og 
forventning.

Generalforsamlingen holdtes i år i det nye demonstrations
lokale og indledtes med »Den signede dag ....«; ganske uven
tet faldt solen ind ad de mange store vinduer og gav en lys og 
festlig optakt til mødet. Formanden bød velkommen til alle og 
takkede forstanderinderne for deres gæstfrihed og for den 
varme interesse, de altid viste elevforeningen og dens med
lemmer.

Som tak fra elevforeningen overrakte Musse Kolmos de 
traditionelle røde nelliker, én for hvert år, skolen har bestået.

Til dirigent valgtes husholdningslærerinde Gedske Jacob
sen, der takkede for valget og gav ordet til formanden. Inden 
beretningen mindedes formanden Cathrine Jørgensen, f. Peter
sen, fra Nybøl Mark og takkede hende for den trofasthed, hun 
havde vist skolen og elevforeningen, mens hun levede. Lige
ledes mindedes fru Magdalene Lauridsen med følgende ord: 
»Vi vil gerne her på Graasten Husholdningsskole i dag mindes 
fru Magdalene Lauridsen, Ankerhus, husholdningssagens pio
ner. Vi siger hende tak for den hjertevarme, hun viste Sønder
jylland; vi mindes hendes egne ord ved skolens 25-års jubi
læum i 1946, om hvorledes hun betaget rejste gennem det gen
vundne land og stod ved frøken Ehrenreichs side, dengang 
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skolen blev stiftet i 1921. Jeg tror også, vi kan takke fru Mag
dalene Lauridsen for, at frøken Reppien og frøken Drewes 
kom her til skolen i 1933. Lad os vise vor taknemmelighed ved 
at rejse os: Æret være hendes minde!«

Foreningen tæller nu 902 medlemmer, hvoraf 149 er ud
lændinge. Det er ialt en lille tilbagegang på 11 medlemmer; 
71 nye er blevet meldt til, og 82 er faldet fra. Det forholdsvis 
store tal skyldes de mange adresseforandringer, som elevfor
eningen ikke bliver ført å jour med, så det vil spare elevfor
eningen tid og unødvendige udgifter, hvis de nye adresser bli
ver sendt til Ruth Warming, Rådhuset, Gråsten, helst inden 
oktober, før kuverterne til elevskriftet skrives. Der har været 
to bestyrelsesmøder, et i oktober for at drøfte elevskriftet og et 
i juni for at planlægge elevmødet.

Af »Moder- og Datterfondet« har vi haft den glæde at over
række tre GH-nåle til døtre af forhenværende elever: Birthe 
Hansen, datter af Cathrine Hansen, f. Jensen, Nejs, sommer 
1934, Lilly Nissen datter af Midde Nissen, f. Johansen, Bovrup, 
vinter 1936—37, Else Marie Matzen, datter af Kristine Matzen, 
f. Andersen, Vester Sottrup, sommer 1935, og på sommerholdet 
er der Inger Marie Johansen, datter af Kristine Johansen, 
f. Sørensen, Faarhus, vinter 1935—36, som fik overrakt nålen 
under generalforsamlingen.

I juni måned blev det nye demonstrationslokale indviet. 
Også elevforeningen var repræsenteret og forærede skolen en 
dirigentklokke til de mange møder og forevisninger, der skal 
holdes der.

Da valget af formand og kasserer foregik inden for besty- 
sens rammer ved sidste års elevmøde, benyttede formanden 
lejligheden til ved generalforsamlingen at takke med følgende 
ord: »Ved denne lejlighed vil jeg gerne sige tak for den tillid, 
der blev vist mig, og håber, at vi alle — hver især —- må være 
med til at løse og løfte de opgaver, der måtte komme. Jeg vil 
byde vor nye kasserer, Ruth Warming, velkommen inden for 
bestyrelsen, hun er gået til opgaven med lyst og energi. I året, 
der er gået, vil jeg sige forstanderinderne tak for den støtte, de 
altid giver elevforeningen, og tak til bestyrelsen for det gode 
samarbejde, vi har haft.« Formanden sluttede sin beretning 
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med de bedste ønsker for elevforeningen og udbragte et leve 
for dens fremgang og trivsel.

Derefter oplæste kassereren det reviderede regnskab, som 
godkendtes af forsamlingen. Af overskuddet fik elevfondet 
200 kr. og reservefondet 100 kr. Frøken Drewes takkede på 
elevfondets vegne og oplæste dets årsregnskab.

Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelse; det 
blev genvalg af formanden Hanne Dahkild, næstformanden 
Karen Withen og suppleanterne Gedske Jacobsen og Bothilde 
Sahl, samt revisoren Gerda Christensen.

Under »Eventuelt« drøftedes forstanderindernes 25-års 
jubilæum næste år, og det blev vedtaget, at jubilæet og elev
mødet skulle slås sammen lil en fest den 3. maj 1958, hvor 
også »svigersønner«, både mænd og forloveder, var inviterede. 
En del af underholdningen skulle være en »jubilæumskaval
kade«, hvor gamle elever selv skulle optræde i deres »glans
numre« fra skoletiden. — (Vi vil gerne bede jer henvende jer 
til skolen i begyndelsen af det nye år og håber, l kommer efter 
denne opfordring. Gerne modtager vi billeder af søstre og 
»Moder og datter« til jubilæumsskriftet.) — Formanden viste 
det nye kartotek og anbefalede medlemmerne at huske at 
skrive det nummer, der står på elevskriftkuverten, ved even
tuel henvendelse til formand eller kasserer.

Af »sidste nye« viste frøken Reppien det nye demonstra
tionslokale, »Studiet«, med alle dets moderne, fikse redskaber 
og inventar, en fryd for mange husmoderøjne. Alma Jakobsen 
gav en interessant og belærende gennemgang af forskellige 
kosttavler; det var god viden, som var værd at lægge sig på 
sinde i de daglige kosttilberedninger i hjemmene.

Ved 12-tiden samledes vi alle ved festligt dækkede og pyn
tede borde, frøken Reppien læste hilsener op fra gamle elever, 
og frøken Drewes hyldede jubilarerne med små dekorative 
nellikebuketter.

Eftermiddagsmødel blev også holdt i »Studiet«; der var 
fyldt til sidste plads, da fru Anna Jørgensen, Middelfart, trådte 
op på skolens smukke talerstol og talte over emnet: »Plej dit 
sind«, kloge og gode ord, der kunne vække til eftertanke —- 
også i vor daglige gerning derhjemme.
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Ved aftensmaden fyldte vi godt ved bordene, vi hyggede 
os med kammerater, talte om gamle minder og viste billeder 
af børnene — snakken og sangen gik godt til Olgas musik og 
Milas verslinier. Formanden mindede endnu engang om jubi
læet i 1958 og takkede forstanderinderne, skolens lærerinder 
og elever for deres store forberedende arbejde og den festlige 
dag, de havde været med til at skabe for alle »gamle GH-piger«.

For første gang i mange år var der ikke opholdsvejr ude, 
blæst og regn hindrede al udendørs optræden; men også det 
var der råd for. I det store, rummelige demonstrationslokale 
oplevede vi »Store Bededagsaften«, så fornøjelig og stemnings
fuld, som sent glemmes. Mens stearinlysene blev tændt og 
kastede et varmt skær over skuespillere og tilskuere, og træ
grenenes mørke silhuetter udenfor ruderne fortonede sig i 
aftenskumringen, inviterede stykkets »helt«, bagersvend Beck, 
en af de tre gæve husholdningslærerinder, os alle på varme 
hveder og kryddere i spisetuen — en festlig afslutning på en 
god og indholdsrig elevmødedag.

Så vil jeg da slutte denne beretning med at sende alle de 
hjem, hvortil elevskriftet finder vej som en ventet »julegæst«, 
vore bedste ønsker om en velsignet jul — og et på gensyn i 

11 ’J Bestyrelsen og Hanne Dahlkild.
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Tanker ved et meget Hot Set. Hansbaal.

Prøv at følge denne sammenligning mellem et baal og et 
stort og glædeligt arbejde:

Gnisten, der tænder baalet, er at ligne ved Ideen til det 
gode arbejde. — Begge kortvarige, blændende lys, der fænger.

Luen, den varmende, lyse bavn, skøn at skue, betagende i 
sin vælde og styrke — det er Begejstringen, der skal bære 
arbejdet frem, uden den bliver arbejdet træls og trist som et 
lille, osende baal.

Gløderne, den varmende, ulmende hob, det, der kan udføre 
arbejde, som kun ilden kan gøre det — prøv at komme den 
bunke nær uden ærinde, og du forbavses over, hvor den kan 
bide fra sig — men kun gløderne kan udføre rigtigt arbejde 
uden at ødelægge. Derfor er gløderne at ligne ved selve det 
alvorlige Arbejde. Deri kan du forme skønt, hvad ideen fore
gøglede, men det giver sved og rindende øjne.

Asken af et godt baal er ren og hvid og luftig — bortvejres 
let af vinden og forsvinder. — Saadan maa det gode arbejde 
være, der maa ikke være stinkende eller modbydelige rester — 
arbejdet maa ikke genere andre. Det skal være et godt arbejde 
i sig selv uden uheldige bivirkninger, hverken for den arbej
dende eller for naboen.

Om kort tid er asken væk — og vi har kun mindet tilbage 
— mindet om en flot opstilling, som en gnist har tændt, som 
luende flammer har fortæret, en bunke gløder, som sved, om 
man kom nær — men nu er det væk altsammen — selv asken.

Fryd dig — om bare een af dine ideer baaret af begejstring 
giver frugt i et godt, solidt og skønt arbejde — selv om du 
kun har den rene aske, Mindet tilbage. Tro ikke, at et nok 
saa godt arbejde vil leve evigt. — Men glæd dig, hvis du selv 
og andre kan mindes. „ „s O. R.

23. juni 57. (ham, Væveren).
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Hilsen fra sy- og tilskæreafdelingen.

Systuen her på skolen har kun været til i ca. 5 år, så måske 
er der mange elever fra tidligere tid, som ikke rigtig ved, 

at man nu også kan lære kjolesyning på husholdningsskolen. 
Det er ikke husholdningseleverne, som kommer i systuen, de 
syer stadig »kun« børnetøj. Næh, eleverne på systuen har ude
lukkende tilskæring, syning og dertil hørende teorifag — samt 
almendannende fag sammen med husholdningseleverne.

Kan man da virkelig få 5 måneder til at gå med syning 
alene? vil nogen måske spørge.

Men ser I, allerførst er der noget, der hedder at tage mål, 
derefter lære at tegne en grundform, hvorpå man senere kan 
tegne alle mulige modeller op, som man nu har brug for og 
lyst til at sy. Vel er det godt at lære, hvordan man klipper en 
krave eller rier et ærme i o. s. v. — men der er endnu ting, som 
eleverne gerne skulle få opmærksomheden henledt på; og det 
er at vælge en model, som ikke blot tager sig godt ud i mode
bladet, men som også passer for netop ens egen skikkelse.

Mange af os har jo »små figurproblemer«, som det kaldes; 
og dem har man lov til at skjule, så godt som det nu lader sig 
gøre. Er man f. eks. lidt fyldig eller ikke særlig høj, vil striber 
på langs eller lodrette linier i modellen være særdeles virk
ningsfulde i bestræbelsen for at syne højere og slankere — og 
hvor mange af os trænger ikke til det? Modsat kan nævnes, at 
er man tynd eller kun har en liden buste, vil rynker, folder 
eller bløde læg ligesom polstre og dermed gøre underværker. 
Uh, det er ikke klædeligt, at en fyldig dame trækker i en kjole:
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ildringet og uden ærmer; men kønt er det heller ikke med en 
sådan model for den magre. Næh, gem den kraftige overarm 
eller det fremstående kraveben — selv om der iklædes til fest.

Man må forstå, at det ikke er nok med at tænke på selve 
kjolen, men faktisk på alle klædningsstykker — om disse pas
ser sammen stofmæssigt og farvemæssigt. Vinteren nærmer 
sig, derfor: de farvede crepenylonstrømper eller gamacher er 
en både praktisk og fiks opfindelse; men hvor ofte ser man 
dem ikke anvendt ved f. eks. weekend-rejser sammen med høj
hælede sko og knitrende taft-balkjole. Man bestemmer selv, 
om man vil være fint (måske tyndt) klædt, eller om man vil 
være varmt og praktisk klædt (hvilkel udmærket kan ske på 
raffineret måde).

Flere klædningsstykker skal bruges sammen og dermed 
passe sammen i farve. Det er ikke klogt at have alle farver 
repræsenteret i klædeskabet; meget bedre er det at holde sig 
til een allerhøjest to farvegrupper. F. eks. er der mange ting, 
der i farve skal passe til vinterfrakken; bl. a. den pæne kjole, 
nederdelen og de forskellige bluser, den uldne trøje, halstør
klæderne og endelig hat og handsker. Tilmed skal flere af 
disse ting også indbyrdes passe sammen.

Har man nu fundet frem til den eller de farver, der bedst 
klæder een, giver en et friskt udseende, må man holde sig til 
dem og ikke lade sig forlede af, at en helt anden farve siges 
at være den absolutte modefarve. Det at få alle klædnings
stykker til at passe sammen er ikke noget, man pludselig kan 
ordne (hvis man ikke har skænket sådant en tanke før), nej 
lær at bygge din garderobe op! Men tænk derpå, når I herefter 
køber nyt. Det bliver ikke dyrere af den grund, tværtimod bil
ligere, da man kan klare sig med mindre udvalg i klædeskabet, 
hvis alle dele passer sammen.

Det var vist et sidespring, men alligevel næsten ikke til at 
undgå, når emnet er tøj.

På systuen drøfter vi farve og modeller, maler farvecirk- 
ler, sætter stofprøver sammen, klipper og klistrer forskellige 
typer, modeller m. m.

Endelig behøver eleverne ikke kun at sy til sig selv. Det er 
bedst at prøve så meget forskelligt som muligt. Der syes barne- 
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kjoler, drengebukser med alt, hvad der hører til. Det sker, at 
faderen får pyjamas, broderen en badekåbe, kæresten en 
skjorte og søsteren en kjole. Så tiden kan man sagtens få til 
at gå. Tilmed har vi haft den fornøjelse på systuen at sy ad
skillige brudekjoler, og det er jo særlig spændende (selvom vi 
ikke ser dem med myrter og slør som prikken over i’et).

Jeg håber, I har fået et lille indblik i, hvad vi tager os 
til på systuen. I vinter har vi fuldt hus; blandt eleverne er 
4 forhenværende husholdningselever, så velkommen, hvem
der har lyst! Solveig Mathiasen.
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Hilsener fra lærerinder og elever.
Hermed sendes de bedste ønsker om en god jul og alt godt 

i det kommende år. VenIig hHsen

Signe Ravn.
Se op! det er englenes skarer, 
der tilbyder glæde enhver, 
og tusinde arner svarer: 
»Vi trænger til glæden her.«

Mon ikke mange af os i de senere år, når vi er nået ind 
under jul, har følt noget af det, ovenstående linjer giver ud
tryk for — og mangen en stille bøn er kommet frem i ønsket 
om, at den jul, som vi nu snart skal gå ind til, måtte blive ind
ledning til bedre forståelse mellem landene og deres folk.

Om det nye år må bringe lindring i al den nød, der findes 
ud over jorden, trods de mange års arbejde for fredens sag.

Når man skal skrive lil årsskriftet, er det jo naturligt, man 
lader tankerne gå tilbage til året, der er gået, og vi har her på 
skolen grund til at være taknemlige, fordi vi har haft dejlige 
piger fra det ganske land.

Dejligt var det også i sommer til elevmødet at se så mange 
gamle elever og mærke, der er en flok, der står bag skolen og 
følger den med interesse, men når elevmødet er forbi, og alle 
er rejst, og jeg tænker det hele igennem, ønsker jeg altid, der 
havde været mere tid til at tale med hver enkelt, men dagene 
flyver af sted, og pludselig er det hele forbi, alle er igen 
spredt over hele landet, og vi er et dejligt minde rigere.

Her på skolen har året været fuldt af arbejde og oplevelser. 
Mange små kærkomne besøg har vi haft af gamle elever.
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Vore traditionelle fester er løbet let og morsomt af stabe
len — sommer- og vinterudflugter har været meget vellykkede 
— gamle elever kan blot tænke på »dengang de var med«.

Hvor er det rart at arbejde med en sådan flok, som vil 
dygtiggøre sig for livet. Det er jo en gerning, enhver ung pige 
burde lære •— både for sin egen og for deres skyld, som hun 
engang skal sørge for.

En dygtig ungdom — sund på legeme og sjæl — vil til 
enhver tid være sit lands største aktiv.

Med disse linjer vil jeg gerne sende de bedste ønsker for 
julen og det nye år. ßhthe Hnnsen_

Kære sommerpiger!
Når vi nu skal til at fejre jul og snart glider ind i et nyt år, 

tænker vi uvilkårligt tilbage på det forløbne år.
Jeg tror, I med glæde ser tilbage på skoletiden samt kam

meratskabet og mindes mange hyggelige stunder her på sko
len og dejlige ture i omegnen.

I håb om, at I alle har det godt, og det, I her lærte, må være 
jer en god støtte, sender jeg de bedste ønsker om en glædelig 
jul samt et godt og lykkeligt nytår. Med hilsen

Marie Meedom Poulsen.

Kære GH-piger! Egedesminde i oktober.

Ja, så er vi igen nået til oktober, sneen ligger som et fint 
hvidt lag overalt og får en til at tænke på jul. Sidste chance 
er det også for at få en hilsen med i elevskriftet. Mærkeligt at 
tænke sig, at de breve, vi skriver heroppe nu, kan vi ikke nå at 
få svar på før i vinter.

Og hvordan gik så året? Ja, det gik på alle måder godt. 
Julen godt overstået gik vi mod de lysere tider, og det var 
betagende, da vi første gang vandrede af sted, hele skolen, 
for at få et solglimt fra den højeste bakke. Netop samme dag 
kom flyveren og smed sække med post ned over byen, og vi 
kunne næsten ikke vente, til den stakkels postmester fik delt 
brevene ud. —
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Men tro nu ikke, her er bælgravende mørkt, og man van
drer rundt med en lygte i hånden altid. Her er gadebelysning, 
så man nemt kan se, men på nogle udsteder og bopladser må 
det være forfærdelig trist og ensomt i den mørke tid.

Hvor er det dog dejligt sådan at få luftpostbreve midt om 
vinteren, når man ikke har hørt nyt i flere måneder. Vinteren 
gik med dejlige, lange skiture i fritiden og også tit slædeture. 
De fleste danske lærere anskaffede sig hunde, og så fik jeg jo 
af og til en tur med. I år har jeg selv fået hunde, 5 dejlige 
store hvalpe, og deres mor. Slæden er også i orden, så nu glæ
der jeg mig til at komme i gang.

Arbejdet går det naturligvis endnu lettere med i år, hvor 
jeg er kendt med det hele. Eleverne er søde og flinke, og alt 
tegner godt for det næste år. Provianten er jo noget forskellig 
fra dansk; sidste år købte vi blandt andet 150 lam, 2500 edder
fugle og 1000 kg hvalkød. Det blev ordnet og lagt i frysebox, så 
vi har kunnet tage af det hele året. Grøntsager har vi også haft 
rigeligt af, og nu i sommer har jeg dyrket salat, kål, spinat, 
radiser o. a. i en lille have.

Jeg har i sommer været en tur rundt i hele Diskobugten 
med en lille skude, der sejlede med gods til koloniens udsteder 
og bopladser. Det var dejligt at se noget nyt, og vi vendte hjem 
godt solbrændte og fulde af en masse nye indtryk, — der er 
også dejligt andre steder end i Egedesminde! Det foregik på 
primitiv vis med sovepose og spritapparat, så det var en billig 
tur; maden var det så som så med. Det blev mest til kaffemik, 
for allevegne skulle man hilse på elever og forældre.

Og så kom jeg hjem, eleverne begyndte at komme — ikke 
på een eller to dage, men fordelt over 14 dage, og det er egent- 1 O 7 o 7 o o
lig den vanskeligste tid, hvor man går og venter og ikke rigtig 
kan komme igang, før alle er samlet. Men nu er både efter- og 
husmoderskole i fuld gang med alle senge optaget, og vi glæ
der os til vinterens arbejde.

Også alle jer, der er spredt over hele landet, vil jeg ønske 
et godt arbejdsår og en rigtig god og glædelig jul.

Mange hilsener o
Ketty Mangaard.
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Paris, den 30. september 1957.
Kære GH-piger!

Da jeg engang i sommer blev spurgt, om jeg ikke havde 
lyst til at give et indlæg i elevforeningsbladet om mit ophold i 
Paris, blev jeg ærlig talt lidt betænkelig, da jeg overhovedet 
ikke ejer journalistiske evner; men efterhånden som tiden er 
gået, og jeg har fået spekuleret lidt over det, synes jeg, at det 
egentlig kunne være helt sjovt at fortælle lidt løst og fast om 
unge danske pigers vilkår og levevis i »byernes by« Paris.

Jeg kom herned i oktober 1956, i huset hos en amerikansk 
familie. Stillingen havde jeg fået ved at henvende mig til den 
danske kirkes sekretær hernede. Det er egentlig ingen garanti 
for, at den stilling, man får, er noget helt enestående, men man 
er sikker på, at det er en velanbefalet familie, man kommer 
ind i, og bare man ikke rejser herned med hovedet fyldt af 
søde drømme om, at man inden en måned er mannequin hos 
selveste Dior eller Balmain, men i stedet for tænker det 
positive og negative godt igennem inden afrejsen og rejser ud 
med den beslutning, at man vil gøre et stykke arbejde for at 
få noget ud af opholdet hernede, er jeg sikker på, at man ikke 
bliver skuffet.

Paris er en vidunderlig by, men har som alle andre stor
byer sine vrangsider, som man først rigtig opdager, når man 
har sin hverdag hernede. For det første er her vanvittig dyrt, 
så man bliver hurtig klar over, at kufferten ikke er fyldt med 
parisermodeller, når man rejser hjem, men tværtimod med 
tøj, der trænger til rensning og reparation. Arbejder man her
nede på studenterbasis, og får mellem 10 og 12000 francs om 
måneden, lærer man hurtigt at finde ud af, hvor man kan 
købe billigst. Det er ligefrem en sport blandt de unge hernede 
at finde frem til små restauranter med billige priser og sam
tidig god mad, hvor man kan spise på sine fridage. De fleste 
har 1% fridag om ugen, dertil kommer de eftermiddage, hvor 
der er kursus, det er for de flestes vedkommende fem dage 
om ugen, hvis man da ikke er så dygtig i forvejen, at man tør 
melde sig ind på Sorbonne, hvor det kun er tre dage om ugen. 
Dersom der ikke eksisterede den såkaldte metro hernede, 
kunne jeg ikke se, hvordan man skulle komme rundt i Paris, 
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der jo er en millionby og har kæmpestore afstande. Metroen 
spinder sig som et edderkoppenet over hele byen og er et uhyre 
nemt system, som selv de fleste turister kan finde ud af. Man 
har indtrykket af, at pariserne tilbringer det halve af deres liv 
i metroen, der altid er stuvende fuld af mennesker til og fra 
arbejde, teater, biografer eller promeneren på Champs-Elysées.

Vil man rigtig opleve Paris, kende den ud og ind, ikke kun 
turiststederne, men også den almene befolknings Paris, nytter 
det ikke noget kun at tage herned på et 14 dages besøg, man 
skal mindst være her % år. Så finder man ud af, at der er 
andet og mere ved Paris end bare Eiffeltårnet og Triumfbuen, 
og man kommer til at holde af byen, trods dens snavs, og jeg 
er sikker på, at man vil vende tilbage gang på gang og opfriske 
gamle minder og suge nye indtryk til sig. Selvom Frankrig og 
Paris er for franskmændene, så bliver vi udlændinge alligevel7 o O

godt modtaget hernede, og vi kan lære en masse i det gamle
kulturland Frankrig.

Kære allesammen!

Med venlig hilsen 
Helen Petersen.

Moorlands, den 14. oktober.

Det er med stor fornøjelse, jeg giver et lille bidrag til års
skriftet, som jeg altid er glad for at læse.

Julen 1956 blev holdt hos en tømmerhandler i Ådalen i 
Norge; i år skal den fejres på engelsk måde.

Jeg er i huset hos en norsk-engelsk familie i Englands 
femtestørste by Leeds. Jeg har nu været her 5% måned og er 
meget glad for det hele her. Selve Leeds er absolut ikke nogen 
skønhed, en stor kulby! Men omegnen derimod. Familien her 
har taget mig med ud på mange dejlige ture til forskellige 
interessante steder. Her er så mange gamle skønne byer i 
England.

I min sommerferie var jeg i Lake-district. Det ligger ikke 
så langt fra Skotland og minder en hel del om Norge. Store 
indsøer og høje fjelde. Sommeren har været kold og regnfuld, 
men til gengæld fik vi nogle smukke efterårsdage. Det er mæg
tig interessant at tage plads i huset i de forskellige lande. Man 
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lærer og ser en masse nye ting. Hvert land og hvert hus liar 
jo sine skikke.

Til sidst vil jeg ønske alle GH-piger og lærerinder en rigtig
glædelig jid og et godt nytår. Joan Laumann 

(Rønshoved).

Grausten Spæd børnehjem

sender Graasten Husholdningsskoles elevforening en hilsen.
Her står alt vel til. Børnene har rigtig nydt sommeren, 

mest i haven, men de har også flere gange været på skovtur, 
som jo var meget spændende, særlig for Leif og Marie.

Anne Wilhelmsen, som jo er gammel GH-elev, er kokkepige 
herovre, og hende er håde små og store glade for.

Vi glæder os til at hilse på de nye »barnepiger«, og vi er så 
småt begyndt at forberede os til julen. Venli« hilsenVenlig hilsen 

Karen Mortensen.

Alle elever, især tilskærerne, fra de sidste 2 år sendes her
med de hjerteligste hilsener og ønsket om en god julefest.

Solveig Mathiasen.
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Personalia.
Gifte:

Eli Lund, Hellerup, s. 55, gift m. stud. med. Asger Jacobsen, Kbh.
Annegrethe Møller, s. 57, gift m. gdr. Frederik Christensen, Nybøl.
Ellen Margrethe Mathiasen, s. 57, gift m. postbud Lloyd Koefoed, 

Graasten.
Christa Erichsen, gift m. landm. Erwin Ehmsen, Store Dannevirke. 
Lis Reppien, s. 56, gift m. gdr. K. A. Lundbjerg Hansen, Solbjerg.
Astrid Sibbesen, s. 56, gift m. forp. H. E. Küseler, Bøgeskov, Graasten. 
Annelise Iversen, gift m. landmand Chr. Petersen, Als.
Anna Christiansen, gift m. Lorensen, Varnæs.
Ingrid Madsen, v. 56—57, gift m. gdr. Bonde, St. Elholm, Tandslet, 

Als.
Astrid Kyhn, gift m. skomager Langendorf, Graasten.
Marie Lydiksen, v. 56—57, gift m. Jensen, Kolding.
Magna Frøslev, v. 56—57, gift m. forpagter Tage Mikkelsen, Brand

bjerg v. Silkeborg.
Anne Bothilde Petersen, v. 52—53, gift m. landm. Beuschau, Gejlaa, 

Faarhus.
Brynhild Bjørseth, Norge, gift m. Borge i Drammen.
Bodil Jensen, s. 56, gift m. bankass. Nørskov Jensen, Sønderborg.
Anne Johannsen, gift m. Brynielsen, Lille Ohsgaard, Hellevad.
Else Hønholt, v. 44—45, gift m. Hammerslund, Upsala, Sverige.
Rita Jensen, s. 51, gift m. Nielsen, Frederikshøj Mark, Smidstrup.
Ester Wahling, gift m. Albertsen, Vestergade 17, Varde.
Gerda Johansen, v. 46—47, gift m. Ehlers, Perlegade 41, Sønderborg.
Karen Olesen, v. 52—53, gift m. Jepsen, Eggebækmark, Faarhus.
Anne Johansen, s. 52, gift m. Brandt, Vestergade, Toftlund.
Marie Holm Hansen, v. 51—52, gift m. Nielsen, Stormgaard, Ravsted. 
Annemarie Christensen, gift m. Rebsdorf, Padborg.
Ingrid Doose, v. 56—57, gift m. landmand ??, Sydslesvig.
Anni Voigt, v. 56—57, gift m. landmand H. J. Friis, Rishjarup.
Edith Terkildsen, s. 57, gift m. disponent Callesen, Varde.
Else Fischer Hansen, gift m. Wegener Kirkhorn, Drammen, Norge.
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Børn:
Ruth Warming, f. Schlüter (48—49), har fået datter nr. 2.
Katleen Eriksen, f. Andreasen (s. 43), 1 datter.
Harriet Bernhard Hansen, f. Johansen, 1 søn.
Aase Hansen, f. Jepmund-Petersen, 1 datter, Jette.
Inger Thomsen, f. Mahler, 1 søn, nr. 3.
Doris L, f. Koch (Norge), 1 søn.
Anna Madsen, f. Jacobsen (v. 44—45), 1 datter.
Bodil Rindom, f. Junker, 1 søn.
Else Nissen, f. Paach, 1 søn.
Mari Larsen, f. Pedersen (s. 54), 1 søn.
Anne Lisbeth Berg, f. Nørgaard (s. 44), 1 søn.
Vita Blandebjerg, f. Sørensen, 1 datter, Lisbet.
Anne Rudolf, f. Nissen, 1 søn.
Ester Bertelsen, f. Vorre, 1 datter, Jette.
Ruth Kring, f. Storgaard, 1 datter.

Beskæftigelse:
Joan Laumann har plads i huset i England (Leeds).
Ellen Køster, s. 57, har plads i huset i England.
Birthe Garp, s. 57, barneplejeelev, Lyshøj, Sønderborg.
Elna Hansen, s. 57, barneplejeelev.
Frauke Petersen, s. 57, syning og tilsk. på Graasten Husholdningssk.
Anke Majland, syning og tilsk. på Graasten Husholdningsskole.
Ilse Frahm, v. 56—57, syning og tilsk. på Graasten Husholdningssk.
Edel Kaad, s. 56, syning og tilsk. på Graasten Husholdningsskole.
Irene Benedichtsen, s. 56, lægesekretær i København.
Anne Wilhelmsen, v. 56—57, kokkepige på Graasten Spædbørnehj.
Bente Poulsen, s. 56, damefrisørelev i Assens.
Christa Petersen, s. 56, plads i huset i Sverige.
Hanne Suhr, v. 56—57, lærerindeelev på Haderslev Seminarium.
Anne Marie Johansen (lærerinde), Fredehjemmet, Sønderborg.
Asfrid Jørgensen, v. 55—56, læser til børnehavelærerinde i Kbh.
Karen Johansen på Kerteminde Husflidsskole.
Alma Petersen, v. 56—57, oldfrueelev på Augustenborg Hospital.
Birthe Madsen, v. 56—57, har plads i huset i England.
Anne Marie Jensen, v. 56—57, har plads i huset i England.
Lis Sahl, s. 56, vævekursus på Als Husholdningsskole.
Hanne Bregendahl, s. 55, barneplejeelev på Sjælland.
Christine Petersen, plads i huset i England.
Odrun Buer, s. 47, underviser på Østfold Sygeplejeskole, Frederiks- 

stad.
Inge Duns, v. 56—57, sygeplejeelev i Svendborg.
Inge Holst Jensen er aftenskolelærerinde på Nordfyn.
Edel Møller Thomsen, sygeplejeelev i København.
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Elevfortegnelse.O
Husholdningselever vinteren 1956—57:

1551 Svennesen, Christa, Barsø pr. Løjtkirkeby (jan.—april).

Hnsholdningselever sommeren 1957:
1552 Appel, Aase, Rangstrup pr. Agerskov.
1553 Clausen, Britta, Blans, Avnbøl.
1554 Garp, Birthe, Kastanievej, Tinglev.
1555 Hansen, Charlotte Elisabeth, Østerbymark, Valsbøl.
1556 Hansen, Elna, Englerup Mølle, Ringsted.
1557 Jensen, Alice Lund, Hjortekildegaard, Kværede, Tureby.
1558 Jensen, Bodil, Sønderby, Ghid, Horsens.
1559 Jensen, Maren, Aarslev, Hjordkær.
1560 Johannsen, Inge Marie, Sogn Kro, Løgumkloster.
1561 Klingenberg, Sigrun, Røde Mølle 9, Flensborg.
1562 Moltzen, Annelise, Faarhus.
1563 Møller, Annegrethe, Frydendal pr. Dybbøl.
1564 Nielsen, Birthe, Lovrup pr. Døstrup.
1565 Petersen, Frauke, Elsackergade 11, Læk.
1566 Petersen, Judith, Godhavn, Grønland.
1567 Stølting, Lilly, Brugsforeningen, Nybøl.
1568 Sørensen, Anne Panum, Kirsebærvej 20, Vejle.
1569 Terkildsen, Edith, Søndergade 1, Tønder.
1570 Øberg, Kirsten, Marielystvej 43, København F.

Syning og tilskæring:
70 Frøslev, Magna, Kværs pr. Tørsbøl.
71 Anker-Møller, Ingeborg, Skeldemark, Skeide.
72 Hansen, Vera, Toghalemark, Daler Østerby.
73 Køster, Ellen, v. Østersøbadet, Flensborg.
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74 Lauesgaard, Kirsten, Vestergaard, Feldsted.
75 Mathiasen, Ellen Margrethe, Traasbøl pr. Bovrup.
76 Nissen, Kirsten M., Blans Østermark pr. Avnbøl.
77 Taabbet, Maria Gundelack, Domhusgade 17, Kolding.
78 Munksgaard, Else Marie, Hobrovej 70, Aalborg.

Hasholdningselever vinteren 1.957—58.
1571 Bromann, Elly, Stubbæk pr. Aabenraa.
1572 Drauschke, Carola, Kobbermølle.
1573 Elkjær, Ruth, Balle st., Djursland.
1574 Gadd, Aino Birgitte, Broholmsallé 28, Charlottenlund.
157a Hall, Kirsten, Rosengaardsvej 7, Virum.
1576 Jacobsen, Anne Lise, Svingelsvej 36, Nakskov.
1577 Jacobsen, Johanne, Bredmark, Bredebro.
1578 Jensen, Anne Christine, Vejbæk, Faarhus.
1579 Jensen, Ingelise, Søndergade 3, Hadsten.
1580 Jensen, Vita, »Kildegaard«, Esrum.
1581 Jørgensen, Henny, Smedager pr. Bolderslev.
1582 Jørgensen, Ingrid, Flensborggade 3, Slesvig.
1583 Kristensen, Gerda Tang, A. C. Jacobsensvej, Nørresundby.
1584 Loinsworth, Annabella, Cambridge, England.
1585 Moos, Rita, Ringridervej 14, Sønderborg.
1586 Munksgaard, Else Marie, Hobrovej 70, Aalborg.
1587 Nielsen, Lone, »Tolstrupgaard« pr. Jydstrup.
1588 Ny rud, Synnøve, Mo i Rana, Norge.
1589 Pedersen, Hanne M., Pøl, Nordborg.
1590 Pedersen, Karen Bendix, Østervej 33, Glostrup.
1591 Petersen, Lis, Ringridervej 18, Sønderborg.
1592 Petersen, Rita, Paakjær, Nybøl.
1593 Poulsen, Ingrid, Sønderløgum.
1594 Poulsen, Maren Meedom, Haderup pr. Skive.
1595 Rasmussen, Birgit, Toftvej 30, Esbjerg.
1596 Rasmussen, Hanne, Aarby skole, Kalundborg.
1597 Rossen, Marie, Ahlefeldtsvej, Graasten.
1598 Schubert, Inge, Harreslevgade 35, Flensborg.
1599 Simonsen, Magdalene, Toldsted, Hjordkær.
1600 Sørensen, Bente Marie, Ditlevshøj, Høm, Ringsted.
1601 Termansen, Olga, Skovlund pr. Lintrup.
1602 Thomsen, Annelise, Thyge Rothesvej 5, Odense.
1603 Thomsen, Ritha, Nørregade 18, Vojens.
1604 Westergaard, Helga, Østerende 19, Højer.
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91)
91
92
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Syning og tilskæring:
Andersen, Luise, Havnegade, Egernsund.
Christensen, Claudine, Stenderup, Vester Sottrup.
Frahm, Ilse, Jybæk.
Gregersen, Karta, Neder Tandslet pr. O. Tandslet.
Hansen, Anne Sofie, Søndergyden, Rødding.
Hansen, Kate, Kværngaard pr. Vester Sottrup.
Nissen, Astrid, Slygsten, Felsted.
Jacobsen, Margarethe Ly diksen, Hyrupdal pr. Øsby.
Johansen, Anni Christine, Sdr. Hostrup, Feldsted.
Jørgensen, Karen Margrethe, Jernbanegade 1, Graasten.
Kaad, Edel, Adsbøl.
Mayland, Anke, Aventoft, Sydslesvig.
Petersen, Frauke, Læk.
Schmidt, Ilse, Svinget 3, Toftlund.
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ELEVMØDET 1958
afholdes 3. maj. Se side 46.

Graasten Husholdningsskole afholder 5 måneders 

HUSHOLDNINGSKURSUS

fra 4. maj og 4. november.

I HJEMMETS SYNING OG TILSKÆRING
afholdes 5 måneders kursus fra 4. maj og 4. november. 
3 måneders kursus fra 4. maj, 4. november og 6. januar. 
Statstilskud kan søges til alle kursus.

<OO o OO OO OO OO OO OO OO OO> OO 0 OO
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Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding.



KONRAD JØRGENSENS 
BOGTRYKKERI 

KOLDING


