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M a g d a len e  Lauridsen

født den 25. april 1873 i Holsted som datter af gaardejer 
A n d e r s  L a u r i d s e n  og hustru M e t t e  M a r ie ,  paabe
gyndte 1895 sammen med fru E l i n e  E r i k s e n  Danmarks 
første egentlige husholdningsskole i Sorø, startede 1901 de 
første vandrende kursus for landboforeningernes husmødre, 
oprettede 1902 husholdningsseminariet Ankerhus, stiftede 
1906 „Foreningen af husholdningslærerinder og -lærere“
(nu „Foreningen af husholdningsskoler“), paabegyndte 1911 
sammen med sin mand P e t e r  D a m  en kombineret for
skole- og husholdningslærerindeuddannelse paa det til Anker
hus knyttede forskoleseminarium (nedlagt 1918 og omdannet 
til Peter Dams bibliotek), afholdt fra 1914 i samarbejde med 
Sorø kommune den første kommunale ungdomsskole for unge
piger med undervisning i huslig gerning, udpegedes i 1915 til husholdningskyndigt 
medlem af den overordentlige kommission, udnævntes 1927 til undervisningsmini
steriets konsulent vedr. husgerningsundervisning i aftenskolen og skolekøkken
undervisning paa landet, overdrog 1939 husholdningsseminariet Ankerhus til en 
selvejende institution og blev i 1943 udpeget til medlem af undervisningsministe
riets husholdningsudvalg.

Magdalene Lauridsen har som pioner i husholdningssagens tjeneste ydet en 
enestaaende indsats til gavn for hjemmene og samfundet, som vil sætte sine spor 
gennem mange generationer. Hun har som faa haft evne til at „se syner i hver
dagen“ og til at finde praktisk gennemførlige løsninger, naar noget nyt skulle 
sættes i gang. Det er næppe for meget sagt, at hun har været med til at præge 
ikke alene den danske, men ogsaa den nordiske husholdningsundervisning, og at 
hendes arbejde har været banebrydende saavel overfor lovgivningsmagten som 
administrationen.

Det er derfor kun naturligt, at fru Lauridsen ved forskellige lejligheder er 
blevet hædret paa mange maader. Blandt de hædersbevisninger, hun er tildelt, 
skal nævnes:

Fyns stifts patriotiske selskabs udmærkelse 1904, De samv. landboforeninger 
i Sjællands stift 1905, De samv. danske husholdningsforeninger 1933, Det kgl. 
danske landhusholdningselskabs sølvbæger 1933 og 1943, fortjenstmedaljen i guld 
1933, Stor ridder af Falkeordenen ved Islands præsident 1950. ?
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T i l  JVLagdalene L au ridsen

En kvinde fulgte kaldet 
i fjerne ungdomsaar: 
at styrke hjemmets virke 
til værn for Danmarks vaar.

E t korn, lagt dybt i mulde 
i sjælens dunkle gem, 
ved hjertets milde varme 
skød tusindfoldigt frem.

En gerning som en gave 
blev lagt for hendes fod. 
Hun stred og stod alene, 
mens strømmen gik imod.

Som bjerge flyttes stille, 
naar tvivlen slettes ud, 
saa vendte strømmen sagte 
paa troens stærke bud.

Hun gik ad nye veje 
og sejred’ fjed for fjed. 
Nu følger tusind efter 
og synger: vi er med.

I arbejdsdagens glæde 
har hjemmets styrke rod, 
og slægtens rigdom vokser, 
naar viljen blot er god.

Der toner gennem tiden 
en sang om sagte mod: 
giv ikke op mod mørket, 
der vælder, som en flod.

Og trætte lande lytter 
om natten over kyst 
til tonerne, som trøster.
Den sang er hendes lyst.

S, À. Lundgaard.



Hører I kongebrolindenes susen
fødes og stige, synke og dø !
Vandene larmer og koger i slusen, 
hvid skinner kirken bag Pedersborg sø.

Peter Dam.

G lim t fra A nk erk u s og Å la g d a l ene Lauridsens virke  

gennem aarene 1 9 0 2 — 5 2  

Udarbejdet ved Sofie Christensen

Ç Z  a r  m an  la g t  bet pøggelige © o rø  b ag  jtg  og er b an b re t ober k o n g e b ro e n , er m an  n a a e t 
ty  m ibt inb t p u êp o lb iiiitg ê fag en ê  cen trum . S e r  p a a  b a tte n  meb u b fig t neb ober $ßeber§= 
bo rg  fø, flæ b t og in b ra m m e t a f p a r fe rê  pnbefu tbe ffønfjeb, tig g e r en p e t ti tte  fam lin g  af 
ftorc og im ponerenbe bpgn ittge r, a f fm aa og fo rn ø je lig e  pttfe —  attfam m en  meb fam m e 
peu fig t og inbo rbnebe  i bet fom ptefé , ber tjebber 2 ln ferpu§ . 2 ln ferpu§  er ifte  een ting , iffe 
atene et fe m in a riu m  ti t  u b b an n e tfe  a f p itêp o tb itin g ê tœ re rin b e r, iffe a tene en in ftitu tio n  
meb fu rfe r fo r unge p ig er, ber øn ffer a t  b tibe bpgtige i a tm in b e tig  p u éfø re tfe  —  2 tn ferpu§  
er m ange tin g , m en a tte  g a a r  be op i beit p ø jere  enïjeb, bet e t a t  tage en p a a n b  om  fbin» 
bettâ opb ragetfe  og ub b an n e tfe  t i t  bet i og fo r  fig u o b erffu e tig t fto re : a t  føre pjem m ene 
frem  t i t  be bebfte b i t f a a r  og be b tibefte fa a r .  g o r  ben, ber fa tt fit „ fa g " , p a r  a tte  m utig» 
peber i fin  p a a n b  o b erfo r re fu tta te rn e .

S a  be førfte  ta n fe r  om  a t  ffabc g ru n b ta g  fo r p u é tig  ub b an n e tfe  buffebe frem  per i 
lan b e t, b a r  bet fe tb fag t iffe nogen  b an ff ibé atene . S e t  b a r  tan fe r, ber forn fa a  a t  fige 
—  font ta n fe r  ineft gø r bet —  fra  m an g e  fan te r. SOÎett bet b it b tibe  tit u b iên e tig  poeber fo r 
bent, bcr b a r  faa  b aa g n e  og fa a  m aatbeb ib ftc , a t  be a f tib t tog fagen  op.

ff lîo rfo m tn o f b a r  bet S îa t a t ie  3 a p t e ,  ber a tte reb e  i 1 8 7 3  o ffen tlig t erftœ rebe, a t  a tte  unge 
p iger bu rb c  pabe en fcertig pu§ lig  ub b an n e tfe  —  o g b e t a a r  bleb 90? a g b a t  e n e  S a u r  ib  fe n  
føb t! S e t  b a t  font et fb a r  p a a  en fa tben . g o r  b e tb te b  fru  S a u rib fe n , ber fom  ti t  a t f t a a  meb 
be uforitiebc ta u fe ré  fpittb om p u ê tig p eb  og u n b e rb ié ttin g  i fin  p a a n b  fo r  b e ra f a t  b an n e  
et m ønfter, ber ben bag  i bag  p a r  fa t fit m æ rfe  p a a  a t  ub b an n e tfe  i ben re tn in g , gf'fe 
p a a  2 tn ferpu§  atene , tnett ub ober bet pete ta u b .

g o r  a t  begpitbe beb begønbelfen  ftartebe 2 tn fe rp u §  p a a  en ittaabe i fetbe © o rø  bp , p b o r 
fru  S a u rib fe n  og ( S t in e  ( S t i f f e n  i fcetteêffab oprettebe © o rø  Ip u êp o tb n in g ë ffo te  fotn ben 
førfte p e r p jim in e . S0?an m uatte  p rø b e  fig frem , t i t  a rb e jb e t f it faftere fo rm er, og fru  S au »  
rib fen  fo retog  ab ffittig e  ftub iere jfer t i t  u b tan b e t. (Sn e itg tan b êre jêe  tagbe  fp iren  t i t  ben 
f tra a ten b e  ibé a t  fettbe unge  p u ëp o tb n in g ê tœ re riitb c r  ub  ober pete lan b et, be „ba ttb renbe 
fttrfu ê "  —  fo rm ib te t af tan b b o fo ren in g crn e  og fine fteber o g fa a  fb inbeforettinger. S c

z
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b ro g  fra  fteb ti t  fteb og ftiftebe bereé titte  fa teber op e tter u nbero ifte  b lo t fra  ct borb  og 
bem onftrerebe, f)t»ortebe§ m an  laocbc benne og p in  re t p a a  ben rig tig e  tttaabe fan itib ig  
m eb, a t  be ta tte  og fo rfta re b e  ont p ü o rfo r. ® e t bteü en f to r  fnceeé og p a a  fin  o i§  bet fæbe= 
fo rn , ber ta g t  i en f ru g tb a r  jo rb  fif fetoe 9 lttferpu§  t i t  a t  b tom ftrc  frem .

2>et b ø r m aaffe  I)er næ otteé, a t  b ta n b t  bc gobe n tæ nb , ber b a r  fagett frem , o a r  g a a rb e je r  
9 î a ê n t t t §  ® i n e f e n ,  .Spøoc, ta n b ê tin g ë n ta n b  5ß. 9 ï a § n t u 3 f e i t ,  S 'rø je rn p , la n b b rn g s tæ re r  
(5 p r .  fëp  r i f t  e n  f e n , ï t t i t e ,  c ta tå ra a b  .£>. 93a t e n  t i n  e r ,  © eb b eêb a t, fo rf ta n b e r 9Î i e t § 

e b e r f e n , S a b e tn n b , fta tê fo n fu te n t g r .  § a n f e n ,  9tffoo, fo n fu te n t <5. iß. i ß e b e r f e n , 
S larpuS , fo rp a g te r  f p e n tp e t  © p b e r g ,  D benfe, og m ange flere. ® e t  ö a r  a lle  n tæ nb, font 
paübe ag tetfe fo r bet p u å tig e  arbe jbe , en agtelfe, font p u ê tig e  fo ittber tu n g e  paobc m aa tte t 
faöne, og font b erfo r ö a r  af fæ rtig  iitfp irerettbe og bæ renbe f ra f t  fo r a rb e jb e tå  Oibereføretfe.

® a  be fa tno . fjœtt. (a itb b o fo rcu in g er 1. ju l i  1 9 0 1  p a a  bereå fo rn ta ttbén tøbe og fettere 
p a a  a a re t  Oeb bereë betegeretm øbc paöbe  Öebtaget a t  oöertage tcbetfeu a f bc oanb rettbe  
p u ê p o tb itin g è fu rfe r , attntobebe m an  officielt S R agbatene S au rib fe tt ont ttteb ftø tte fra  
tan b b o fo ren iiig e rn e  a t  iibbaitne tæ re riu b e r egnebe fo r u n b e ro té n in g en . S an b b o fo ren iitg e rn e  
Oebtog o g fa a  a t  pbe nnbcrftø tte tfc  t i t  be eteocr, font m etbte fig ti t  itbbannetfen , m en ftit» 
tebe ben betingetfe , a t  be fom  tœ re rin b er ffu tte  fo rp lig te  fig tit m inbft 2 a a rê  Oirfe.

U b b an n e lfen  funne bog iffe giüeê p a a  ff o ten  i @ orø  bp alette, fa a  SDZagbateite ö a t t r  ibf en 
b rog  af g a a rb e  fo r a t  finbe frem  ti t  jo rb . g o r  jo rb  tn a a  ber t i t,  t ta a r  ber f fa t itttberoife» 
o g fa a  om  bet, ber g ro r  af m utben . D g  fa a  fa n b t b affen  og f ru  S au rib fe tt p iitanbcit. 3)eit 
fto re  baffe, ben nøgne baffe  meb bett oibe ubfig t. ® c r  o a r  iffe et træ , iffe ett buff, m en 
ber Oar faa tp o ü eb e r i n taêfeü iê  og 2 4  tb r . ta u b . ® e n  baffe føbte f ru  S au rib fe tt bett 9. fe= 
b r i ta r  1 9 0 2  m eb, font bet f ta a r  i fføbet, „ a lte  pertig p eb er"  —  p o itfe t i bet giotte ø jeb tif 
iffe fpnteS a t  ocere fto rt an b e t enb a t t fa a  fa a ten  !

S t r a f ë  b leo be 4  tb r . ta n b  a f forben u b ta g t i p ao e r fo r a t  ftø tte  be unge, oorbenbe pué» 
p o lb n in g ê tæ re rin b e rê  ub b an n e tfe  i b p rfn titg  af paoefager. D g  bernteb o a r  p a a  fin  o ië  f fa = 
get pejft fo r a rb e jb e té  re tn in g .

9R an  p aübe  tæ n ft fig  a t  b ru g e  baffepaoen  font ett ftag§  tilf tn tn in g  tit ben atte rebe  efë» 
ifterenbe ffo te ittbe i S o r ø .  SDZen ba ff olen i faa  fa tb  m aa tte  ubü ibeë, og m an  iffe o a r  ettige 
om , p o o r m ib te rn e  ffu tte  fontntc fra , fo re tra f  fru  S a ttrib fen  a t  bpgge 3 (nferpn§ .

fper font n a tio n a tb a n fb ire f tø r , f a rb ro r  3 o p s .  S a u r i b f e t t  t i t  p jæ tp , og m urerm efter 
S a  ti g f  f u r  i S o r ø .  § 0 o r  ibeer a rb e jb er, bepøoeé ber a ttib  flere penge, enb bet er nem t a t  
ffaffe. ® o g , bet lob  fig a t t f a a  gøre, ta ffe t üœ re biëfe ubm æ rfebe n tæ nb , a t  bpgge 9 titfe rpuë  
ttteb en fibeftø j t i t  ffo leftue og eteooæ relfer. ® e t o a r  i 1 9 0 2 — 0 4 , og fa a  ru tte b e  fore» 
tagenbe t e fte rp aan b en  ub  oüer baffen  m etten t frob ige træ e r og pertige  p tæ n e r og b tom fter, 
b fom fter a tte  oegne!



Afslutning paa vandrekursus i Askov

M. L. fortæller om næringsværdi, 1904

Køkkenundervisning paa „Gaarden“, 1907-08

Ankerhus 1904. Eleverne lærer havebrug

Skolebillede 1916-17.
Øverst t.v . M.L., Peter Dam og dr. Steen. 
Nederst t.v . M. L.s far

M.L. og P.D. med delt. i feriekursus, 1914



Et par aar senere blev indrettet et dejligt, flisebeklædt skolekøkken, og 
aaret efter opstod en trelænget gaard indrettet som en model-landhushold- 
ningsskole.

Efter en studierejse i Tyskland — med støtte fra landbrugsministeriet — 
hvor Magdalene Lauridsen skulle studere udnyttelse af frugt og grøntsager og 
fremstilling af most, lykkedes det efterhaanden at skabe interesse for sagen 
herhjemme, saa flere interesserede mænd, deriblandt redaktør Martin, gartner 
Gram og fabrikant Phillipsen, traadte sammen og optog fremstilling af sød
most, først i Sorø, senere adskillige andre steder paa Sjælland, hvor ligefrem 
smaa fabriker startedes, ofte paa andelsbasis. En menneskealder senere videre- 
førtes denne begyndelse ved oprettelsen af de mange fællesmosterier ud over 
landet.

Den paabegyndte uddannelse af vandrelærerinderne, som blev i hvert fald 
den ydre aarsag til Ankerhus, blev efterhaanden udbygget, forbedret, ført over 
i faste linjer. Og husholdningsskolen i det hele fik takket være dr. Caroline 
Steen, som blev fast knyttet til undervisningen som docent i ernæringsfysiologi, 
en retning med fremsynet interesse for den praktisk-videnskabelige side af 
husførelsen, som den maa ses i tiden.

Meget opmuntrende var* det, at det forslag, man fra Ankerhus fremsatte i 
1912 til en sogne-husholdningsundervisning for unge piger, blev realiseret gen
nem den kommunale efterskole, der takket være folketingsmand K. M. Klausen 
blev skabt ved en bevilling, som første gang blev givet paa finansloven 1914.

Af det — siger fru Lauridsen — som jeg er taknemmeligst for, er, at jeg 
i nogle aar fra 1911 sammen med min kære, nu afdøde mand, seminariefor

stander Peter Dam fik lov til at holde skole 
og faa den kombinerede uddannelse af for
skole- og husholdningslærerinder paabe
gyndt, den som vi begge ansaa for at være 
praktisk, ogsaa fordi husholdningslærerin
derne derigennem fik en udmærket pædago
gisk uddannelse. Ved Peter Dams død i 
1918 maatte forskoleseminariet desværre 
nedlægges, men i dets lokaler oprettedes 
dels et bibliotek og dels en børnehave, som 
begge bar Peter Dams navn. Biblioteket 
overgik med sine 7000 bind til en selv
ejende institution, som i mere end 20 aar 
med betydelige ofre fra skolens side blev 
drevet som offentlig bibliotek. I børnehaven 
fik skolens elever lejlighed til at gøre sig



bekendt med smaabørns beskæftigelse, 
og denne institution fik en ideel leder i 
Marie Andersen og opretholdtes indtil 
1942, da brændselssituationen medførte 
dens nedlæggelse til stor beklagelse for 
alle parter.

Paa initiativ af fru Lauridsen stiftedes allerede i 1906 „Foreningen af hus
holdningslærerinder og -lærere“, og fra 1914 og fremover stiftedes hushold
ningsforeninger rundt om i landet. Husholdningsundervisningen fik i 1915 den 
anerkendelse, at fru Lauridsen blev udnævnt til medlem af den overordentlige 
kommission, hvor hun ydede en meget værdifuld indsats. Kommissionens for
mand var paa et afgørende tidspunkt departementschef Riis Hansen, som 
kom til at betyde meget for M. L.’s syn paa de økonomiske problemer.

Da der fra visse sider blev rejst kritik overfor lærerindeuddannelsen i al
mindelighed, og de økonomiske kaar iøvrigt var særdeles vanskelige at bære 
— uden rimelig støtte fra staten — tilbød fru Lauridsen ved husholdnings
skolernes aarsmøde i 1918 at nedlægge lærerindeuddannelsen paa Ankerhus, 
hvis det kunne bidrage til at faa uddannelsen af husholdningslærerinder ord
net paa betryggende maade ved statens støtte! Dog forlangte hun, at der 
da maatte tages tilbørligt hensyn til landboforhold.

Paa dette tidspunkt var der paa Ankerhus uddannet 200 lærerinder, som 
arbejdede paa forskellig maade i sagens tjeneste, og fru Lauridsen syntes selv, 
at hun godt kunne være „bekendt at give op“.

Og saa nedsatte undervisningsministeriet en kommission, som skulle over
veje, hvordan det bedst skulle foregaa altsammen. Den kom til det resultat, at 
der skulle oprettes en statsskole, delt i 2 afdelinger, hvoraf den ene skulle 
ligge paa landet, den anden nær København. Uddannelsen skulle være 3-aarig, 
og de uddannede lærerinder skulle gaa af som husholdningskandidater.

Imens arbejdede Ankerhus videre ogsaa med sine mange korte kursus, ikke 
alene for husmødre, men ogsaa for lærere og deres koner, instruktionskursus 
for lærerinder ved efterskolerne m. v. Aktualitet har altid ligget i luften om
kring Ankerhus, der har virket som en optager af øjeblikkets spørgsmaal for 
hus og hjem og bragt dem frem gennem offentlige møder, pjecer og diskussion 
i dagbladene, naar der var noget, der hurtigt burde kendes i videre kredse.

Fra 1917 stillede undervisningsministeriet midler til raadighed for uddan
nelse af lærerinder til kommunale og private efterskoler. Paa disse kursus op
toges fortrinsvis eksaminerede lærerinder og forskolelærerinder. Men det vig
tige spørgsmaal om lærerindeuddannelsen laa stadig stille og ventede paa en 
løsning.
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Undervisningsministeriet forlod dog i 1920 tanken om et statsseminarium 
og spurgte de tre eksisterende seminarier om, hvilken støtte de maatte have for 
ar føre lærerindeuddannelsen videre — kommissionsforslaget krævede 1 x/2 mil- 
lion til statsseminariet. Fru Lauridsen svarede, at et byggelaan til opførelse af 
en tidssvarende hovedbygning var en nødvendig forudsætning for en videre
førelse af uddannelsen paa Ankerhus, og efter lange forhandlinger bevilgedes 
endelig af ministeriet et statslaan af nogenlunde rimelig størrelse, laanet „at af
drage med en aarlig ydelse af 6 pct., hvoraf 5 pct. er rente“ for dermed at 
sikre en to-aarig uddannelse af husholdningslærerinder ved en skole paa landet.

Det kunne ikke kaldes billige penge, og økonomien var derfor temmelig an
strengt. Alligevel tog man med frisk mod fat paa den opgave at bygge Anker
hus et nyt seminarium, og Set. Hansaften 1922, da Magda Vang Lauridsen 
var undervisningsministeriets tilsynsførende ved husholdningsskolerne, kunne 
nedlæggelsen af grundstenen finde sted. Det var 20 aar efter, at Magdalene 
Lauridsen havde begyndt den allerførste lærerindeuddannelse. Fru Lauridsen 
murede den første sten i det haab, at skolen maatte faa lykke til at højne og 
støtte det huslige arbejde. Som repræsentant for den næste generation nedlagde 
fru Lauridsens unge datter, Margaret Lauridsen, den næste sten med ønsket om, 
al de unge maatte faa lykke til at fortsætte Mor Magdas arbejde paa rette 
maade. Den tredie sten blev lagt af fhv. landbrugsminister Kr. Pedersen. Den 
skal vidne for fremtiden, sagde han, at nutidens danske kvinder og mænd i 
enighed tilbyder kvinderne en fyldigere uddannelse til fremme af deres lige
stilling og jævnbyrdighed med mændene. Dertil skal denne bygning yde sit 
gode bidrag.

Syv uger senere kunne kransen hejses med „Bedstefares gamle flag vajende 
fra toppen! Naturligvis var murermester Søren Langkjær bygmester for dette 
hus som for alle de andre huse paa bakken. Hans søn, Marius Langkjær, var 
dog den daglige leder af arbejdet, ligesom det var ham, der havde udført 
tegningerne.

Det blev et dejligt hus, enkelt, praktisk og rummeligt, og med det var lærer
indeuddannelsen paa Ankerhus ordnet og sat i system samt drejet ind i et nyt 
spor med statseksamen og beskikkede censorer — overfor alt dette bemærkede 
fru Lauridsen med et lille smil: det øger respekten for det huslige arbejde!

Naturligvis var ordningen med de obligatoriske eksamensfag, autoriserede 
prøver og den ensartede bedømmelse en stor fordel og en betydelig støtte for 
husholdningssagen, en lettelse for skolens lærere og en anerkendelse af hus
holdningslærerinder som lærerinder. Lærerindeuddannelsen, som blev fastlagt 
til 2 aar, gaves fra da af efter samme regler paa de tre seminarier.

Da fru Lauridsen blev 50 aar den 25. april 1923, blev seminariet festligt 
indviet, og samtidig dimitteredes det første hold lærerinder herfra.
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Som et ledende motiv i uddannelsen paa Ankerhus har 
ønsket om at lære de unge sparsommelighed stedse været 
fremme i første række, og da det midt i tyverne ogsaa poli
tisk var aktuelt, foreslog fru Lauridsen at faa de unge med 
i sparebestræbelserne. Med stor psykologisk indsigt lod man 
da paa Ankerhus de unge piger spare ca. 5 pct. af hushold
ningspengene og anvende det beskedne beløb til at paabegynde et selvforarbejdet linned
udstyr — spareudstyr.

Af hensyn til forenkling i bedriften blev senere den egentlige landbrugsjord bort- 
forpagtet, og dermed øjnede fru Lauridsen en ny mulighed og indrettede i gaardens 
staldlænge det nydeligste „sognekøkken“, primitivt, men udmærket under mottoet: hvert 
sogn sit skolekøkken. Dette køkken, det første i sin art, fik en særlig mission derved, 
at mænd fra andre egne, som saa det, gerne med entusiasme erklærede, at saadan et 
kunne de da ogsaa lave derhjemme.

I 1927 blev fru Lauridsen af undervisningsministeriet anmodet om at overtage hvervet 
som vejleder og raadgiver med hensyn til husgerningsundervisningen i ungdoms- og 
aftenskoler, en anerkendelse af det arbejde, fru Lauridsen under trange kaar havde taget 
op 27 aar tidligere, og altsaa en direkte udløber fra arbejdet paa Ankerhus og arbejdet 
med de første husholdnings-aftenskoler.

I tilknytning til denne konsulentvirksomhed fik fru Lauridsen dannet „Udvalget til 
fremme af undervisningskøkkeners oprettelse“, hvoraf bl. a. kontorchef Hegermann- 
Lindencrone var et interesseret medlem.

De næste byggeforetagender var et laboratorium, anbragt lige ned mod indkørslen 
og ledet af civilingeniør fru Wille Jørgensen, og en sidefløj bygget til gi. Ankerhus med 
en række elevværelser.

I det husholdningspolitiske centrum Ankerhus hilstes loven af 19. marts 1930 om til
skud til aften- og ungdomsskoler med megen glæde. Nu kunne jo alle unge kvinder landet 
over hjemme i deres egen by faa vederlagsfri undervisning i alt, hvad der vedrører hjem
mets gerning. Samme aar fremsatte undervisningsminister Borgbjerg lovforslag om til

skud til husholdningsskoler, hvorved husholdningsskolerne med hensyn til stats
støtte skulle blive ligestillede med højskoler og landbrugsskoler. Ja — sagde fru 
Lauridsen — det er retfærdigt, men husholdningsskolerne har dog maattet ar
bejde i 35 aar for at komme saa vidt, hvortil Borgbjerg med et lunt smil svarede: 
hvad er 35 aar at regne set i historisk lys?

Nu opfyldtes et længe næret ønske, idet 2det aars elever paa seminariet fik 
deres „husholdningsregens“, det vil sige et hjem, hvor de selv kan tage ansvaret 
for deres økonomi og leveform. En ny, idyllisk beliggende bygning føjes atter til 
i de skønne omgivelser og ikke længe efter endnu et hus, denne gang det model
køkken, man i mere end tyve aar havde sukket efter. Dette blev et smukt born
holmsk bindingsværkshus med sorte stolper og røde mure, rejst som landsbyens 
skolekøkken under mottoet: Kvinder til ære!

Foruden dr. Caroline Steen bidrog dr. Mikkel Hindhede gennem sit nære 
samarbejde med fru Lauridsen til den siden saa moderne opfattelse af ernæ- 

ringsspørgsmaalet, man hyldede paa Ankerhus. Da dr. Steen, som gen- 
nem mange aar havde været en uvurderlig kraft indenfor undervisnin
gen døde, overtog Ankerhus hendes villa paa den anden side søen og 
indrettede den som skolehjem for skolekøkkenlærerinderne med cand. 
mag. fru Ingrid Saxtorph som residerende husmoder.
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I 1933 fyldte fru Lauridsen 60 aar, en lejlighed man 
nyttede til at hylde hende, ikke alene som skaberen af 
,,Ankerhus“, men ogsaa som den bærende kraft i hele 
udviklingen omkring husholdningssagen. Man ville give 
en fest for hende i København, men fru Lauridsen ønskede 
det ikke. Tiderne, fandt hun, var ikke til det. Fest undgik 
hun alligevel ikke, for saa inviterede Sorø by. Det blev en 
storartet dag indledet med kantate paa sengekanten og 
blomster, som aldrig tog slut, og telegrammer i uover
skuelige mængder. Meddelelsen om, at kongen havde havde 
tildelt fru Lauridsen fortjenstmedaljen i guld hilstes med

stormende jubel, og fra det kgl. danske landhusholdningsselskab fik fødselsdags
barnet overrakt selskabets store sølvbæger for, som det hed, „fortjenstfuldt virke 
for dansk landbohusholdning“. — 10 aar senere supplerede landhusholdningssel
skabet denne hædersbevisning med paa fru Lauridsens 70 aars fødselsdag at 
overrække hende et andet meget smukt sølvbæger for dermed at hædre hende for 
„særligt fortjenstfuldt virke i landbooplysningens tjeneste“. Dette sidste bæger 
besluttede fru Lauridsen i samraad med fru Sigrid Trier Hansen til sin tid at 
lade gaa videre som alterkalk for en menighed med kvindelig præst.

I 1937 blev den nye lov om skolekøkkenundervisning i skolerne givet. Og næste 
aar maatte dr. Steens skolehjem udvides med en tilbygning, saa der nu findes 
20 gode elevværelser, skolestue, tekøkken o. s. v.

Nu, mente fru Lauridsen, var forholdene kommen saa godt i lave, arbejdet i 
saa god gænge, at husholdningsseminariet Ankerhus kunne blive en selvejende 
institution. Det blev da ordnet saaledes at regne fra april 1939, idet det lykkedes 
at finde et naturligt grundlag, saa det kunne ske uden ekstra tilskud udefra. Det 
var som et punktum; dermed maatte husholdningslærerindernes uddannelse paa 
landet anses som sikret for fremtiden.

En kreds af nære venner og medarbejdere samledes paa fru Lauridsens fødsels
dag kl. 10 om formiddagen i seminariets smukke dagligstue. Det var et højtideligt 
øjeblik, da fru Lauridsen tog ordet for at lade seminariet overgaa til en selv
ejende institution, lagde en stor del af sit livs arbejde over i andre hænder.

„/eg gør det,“ sagde hun bl. a., „i taknemlighed for, at den gerning, der blev 
min, har været med til at skabe forstaaelse og respekt for kvindernes arbejde 
i hjemmene, saa vi nu har faaet love, der støtter de unges uddannelse i huslig 
gerning; og det er med tak i sindet for, hvad jeg har mødt af forstaaelse, hjælp 
og venlighed gennem de mange aar. Jeg vil gerne takke gode medarbejdere, takke 
slægten L a n g k j æ r, takke byens folk. Og naar jeg trygt overdrager seminariet 
til en selvejende institution, er det i haab om, at det udvalg, der vil bistaa mig, 
saa længe jeg endnu kan være med i arbejdet, og sammen med repræsentanter
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for landhusholdningsselskabet og Sorø amts skoleraad senere danne bestyrelse, 
loyalt vil respektere den tradition, der efterhaanden er skabt paa Ankerhus, ikke 
alene gæstfrit at tage mod gamle elever og kolleger, men ogsaa at lade den 
folkelige, frisindede og kristelige opfattelse præge livet paa skolen. Og det er mit 
haab, at udvalget og bestyrelsen vil gøre, hvad de kan, for at skabe samarbejde 
°g god forstaaelse mellem de mange, der arbejder i hjemmenes tjeneste, enten det 
nu er kvinder som husmødre, unge piger som medhjælpere og vordende hus
mødre, skolekøkkenlærerinder eller husholdningslærerinder — for vore hjem har 
alle gode kræfter behov.“

led den blev husholdnings-

Og saa kom de svære besættelsens aar med 
slukkede Set. Hansblus, natallarm, rationeringer, 
med ængstelse og svære dage. Men paa skolen 
søgte man saa vidt muligt at lægge undervisnin
gen og samværet normalt.

Den nye skolelov, som undervisningsminister 
førgen førgensen i 1942 lykkeligt gennem
førte, greb stærkt ind i Ankerhus’ forhold,
seminarierne lovfæstede i lighed med folkeskoleseminarierne og ville faa stats
støtte som disse. Dette ville ikke alene betrygge deres fremtid, men ogsaa blive 
en økonomisk lettelse for de unge kvinder, der vil uddanne sig til husholdnings
lærerinder. Husholdningsskolerne blev nu med tilskud og anerkendelse fuldt ud 
ligestillet med landbrugsskoler og højskoler.

Husholdningssagen, sagde Jørgen Jørgensen ved den lejlighed, har faaet meget 
mere, end der er drømt om. Nej, svarede fru Lauridsen, men meget mere, end vi 
havde ventet.

Ved første behandling af sagen i folketinget var det fru Nina Andersen, frøken 
Gerda Mundt og fru Gautier Schmidt, der anerkendende og indtrængende anbe
falede lovforslaget — fru Gautier Schmidt skildrede, hvor glædeligt det maatte 
være for den, der havde været med til at rejse denne sag, nu at opleve dens fulde 
anerkendelse. Om muligt var det endnu højtideligere, da lovforslaget blev forelagt 
i landstinget, og alle. medlemmerne staaende vedtog det. Her var det fru Dahlerup 
Petersen og fru Malling Petersen, der talte hjemmenes sag.

De nye love ansatte en husholdningsinspektør og en særlig skolekøkkeninspek
tør, og dermed afsluttedes fru Lauridsens mangeaarige arbejde som undervis
ningsministeriets konsulent i ungdoms- og aftenskolespørgsmaal og vedr. skole
køkkenundervisningen paa landet. Fru Lauridsens hjertebarn var dermed baaret 
gennem en vanskelig barndom til selv at kunne staa paa egne ben — en mor 
kan ikke ønske sig bedre.
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I 1942 godkendte undervisningsministeriet fru Lauridsens datter, 
husholdningslærerinde frøken Margaret Lauridsen, som medfor
stander for husholdningsskolen Ankerhus. Og fru Lauridsen blev 
beskikket til medlem af undervisningsministeriets husholdnings
udvalg.

Efter 48 aars arbejde i husholdningssagens tjeneste fandt fru 
Lauridsen det rigtigt med sit 70ende aar at ordne forholdene om 
sig og lade de unge komme til, som hun udtrykte det.

Seminariets daglige ledelse blev derfor overdraget til et udvalg 
bestaaende af fru Johanne Wille Jørgensen, frøken Marence Tarp 
som bestyrerinde for seminariets husholdninger — og Folmer Dam 
som forstander.

Ved vinterens store fest, dimissionen af husholdningslærerin
derne, meddelte fru Lauridsen, at hun ville trække sig tilbage 
fra den daglige ledelse, og ved den lejlighed talte daværende 
minister Jørgen Jørgensen og takkede fru Lauridsen for hendes

meget store indsats baade indenfor husholdningsundervisningen og i det folke
lige ungdomsarbejde. Ankerhus er, sagde han, ved fru Lauridsens gerning ble
vet en institution, der er anerkendt landet over. Han nævnede fru Lauridsens 
uegennyttige indsats i det store arbejde, hun har udført ogsaa med hensyn 
til de nye skolekøkkener som undervisningsministeriets sagkyndige og som 
undervisningsministeriets konsulent i aftenskolesager og fremholdt, at naar hus
holdningsseminarierne nu har faaet en langt gunstigere stilling end før, saa 
skyldtes det for en meget stor del det bevis, fru Lauridsen havde ført for deres 
værdi. Ja, sluttede han, fru Lauridsen har med ære skrevet et blad, som ikke vil 
blive glemt, i det danske folks historie.

Aaret 1944 blev paa mange maader et mærkeligt aar ogsaa for Ankerhus. For
stander Folmer Dam og hans kone fru Nico maatte „gaa under jorden“ ; men da 
mærkedes det for alvor, hvor mange gode venner, Ankerhus har. Det strømmede 
ind med tilbud om hjælp, saa undervisningen kunne gennemføres, og fru Lau
ridsen maatte igen tage førerskabets pligter paa sig i seminariets daglige drift. 
Det gik, som det skulle.

Paa en forunderlig maade lykkedes det at holde humøret oppe i de vanskelige 
mørklægningsaar. De unge lærte og voksede i viden og i national bevidsthed og 
sammenhold. Og det var midt under det hele, at Aksel Dahlerup udsendte sit 
berømte interview med fru Lauridsen om og ved hovedvej nr. 1 — den huslige 
vej. Men De har ogsaa arbejdet med husholdningssagen paa anden maade, sagde 
intervieweren, hvilken synes De for Dem har været den væsentligste? — Hushold
ningsaftenskolen, sagde fru Lauridsen, som jeg var saa lykkelig at faa begyndt i
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1900, og som de følgende aar samlede over 60,000 husmødre til ugentlig under
visning. For mig har det selvfølgelig været en stor glæde at se aftenskolen ud
vides til ogsaa at omfatte ungdomsarbejdet, der nu er blevet anerkendt og lov
fæstet — og saa har den ogsaa medført lærerindeuddannelsen.

Saa kom endelig befrielsen, de uforglemmelige majdage. Utrygheden laa saa 
tungt i april, at man paa Ankerhus havde besluttet at udskyde den egentlige 
undervisning paa seminariet en maaned for at vinde tid. Ankerhus var ganske 
vist gaaet fri for at blive taget af tyskerne til „andet formaal“ trods gentagne 
besøg af Gestapo og Schalburgfolk, men til gengæld maatte skolen give lokaler 
til undervisning af 200 skolebørn fra Sorø, hvor skolerne var beslaglagt.

1. juni naaede Folmer Dam hjem, og fru Lauridsen overrakte ham „marskal
staven“, en stok lavet af den historiske Auracaria, som for mere end 40 aar 
siden som et lille træ var skænket af gode venner, da Ankerhus blev bygget. Og 
tingene gfed efter de svære aar tilbage i den trygge hverdags former.

I oktober 1950 modtog fru Lauridsen et anbefalet brev fra Island. Det inde
holdt et dokument, der bevidnede, at Islands præsident havde udnævnt hende 
til Storridder af Falkeordenen. Og med dokumentet fulgte et stort, dejligt kors 
i emalje prydet med den gyldne ørn, Islands Falk. Denne usædvanlige hædersbe
visning kan kun forklares som en tak for det nære samarbejde, fru Lauridsen i 
sin tid har haft med Island, navnlig gennem det pionerarbejde, hun har udført 
gennem uddannelsen af de mange islandske kvinder, der har besøgt Ankerhus 
for at fremme et husøkonomisk arbejde i deres hjemland.

Navnlig i sommertiden hører besøg til dagens orden. Det vrimler med gæster i hus 
og have, venner og tidligere elever, studerende og andre interesserede. De kommer fra 
alle mulige lande, og det er alle mulige slags mennesker, videnskabsmænd og kunstnere, 
almindelige husmødre og kongelige personer. Ankerhus’ gæstebog er udtryk for, hvilken 
broget skare, der føler sig draget af al den levendegjorte huslighed.

Men læg mærke til frøken van Deurs morsomme billeder, de mange fyndord, der 
ligesom snakker med. Alting har sin historie paa Ankerhus. Gaa andagtsfuld mellem
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mindestenene, hils kvindernes grundlovseg. Altsammen betyder det, at det, der var, det 
værner man om. Paa Ankerhus kan man hejse fanen fra genforeningsfesten paa Dybbøl, 
en gave fra afd. landbrugsminister Ole Hansens familie.

Rammerne, naar man skal prøve paa at skrive Ankerhus’ historie, spænder 
vidt og gaar dybt. Hvor er grænsen mellem selve Ankerhus og husholdningspoli
tikken, som den har udviklet sig her i landet fra den dag, fru Magdalene Lau
ridsen aabnede den første husholdningsskole, til nu, da staten har faaet øjnene 
op for, hvad kvinders virke betyder i de mange hjem. Ankerhus har faaet lykke 
til at danne en enhed omkring husholdningssagen, og fundamentet er den maal- 
bevidste politik, fru Lauridsen sejgt og udholdende har ført gennem mere end 
en menneskealder.

Til slut vil det da være rimeligt at citere fru Lauridsen selv. Hun sagde ved 
en eller anden lejlighed:

„Naar jeg synes, det var saare ønskeligt, om politikerne havde positiv in
teresse for husholdningssagen, er det af rent praktiske grunde. Forholdet er da 
altid det, at jo daarligere et land og et hjem er stillet, jo nødvendigere er det 
at faa fremmet en god økonomi, og kan dét lykkes husmødrene at klare skærene, 
vil det indad vindes, hvad udad tabes.“
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A nkerhus

Organisation og virksomhed

Husholdningsseminariet Ankerhus er en selvejende institution oprettet i 1939 
af fru Magdalene Lauridsen. Seminariet ledes af en bestyrelse, som bestaar af 
nedennævnte medlemmer:
Fru Magdalene Lauridsen, livsvarig formand.
Kammerherre Chr. Lüttichau, Tjele, repræsentant for Det kgl. danske Landhus

holdningsselskab.
Amtmand V. Topsøe, repræsentant for Sorø amts skoleraad.
Forstander frøken Margrete Pedersen, Hadsten husholdningsskole, repræsentant 

for elevforeningen „Ankerhus“.
Havebrugskandidat fru Agnes Eliasson.
Seminarielærerinde frøken Marence Tarp, repræsentant for lærerkollegiet. 
Civilingeniør fru Johanne Wille Jørgensen, repræsentant for lærerkollegiet. 
Seminarieforstander Folmer Dam.
Sagfører H. C. Langkjær, Sorø, er seminariets juridiske raadgiver og deltager 

i bestyrelsens forhandlinger.
Den daglige ledelse er overdraget et forretningsudvalg bestaaende af fru Mag

dalene Lauridsen, fru Wille Jørgensen, frøken Marence Tarp som bestyrerinde for 
seminariets husholdninger, og forstander Folmer Dam.

Seminariet er af undervisningsministeriet godkendt til afholdelse af følgende 
kursus:

2-aarigt kursus til uddannelse af husholdningslærerinder,
5 mdr. og 10 mdr. kursus til uddannelse af skolekøkkenlærerinder,
3 mdr. overvejende teoretisk kursus for viderekomne 

og afholder desuden i tilknytning dertil

4 mdr. øvelsesskolekursus for ganske unge piger,
kursus under ungdoms- og aftenskoleloven for saavel unge piger som unge 

mænd,
kursus i skolekøkkenundervisning for landsbyskolebørn.
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Kammerherre Chr. Lüttichau Fru Magdalene Lauridsen Amtmand V. Topsøe

Bestyrerinde, frk. M. TarpForstanderinde, 
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fru Agnes Eliasson

Forstander Folmer Dam Sagfører H. LangkjærCivilingeniør, 
fru J. Wille Jørgensen



Fru Edel Pohl Husholdningsinspektør, 
fru Ulla Pedersen

Fru Helga Olsen

Husholdningsskolen Ankerhus (gi. Ankerhus) blev i 1939 overdraget Margaret 
Lauridsen og ledes af hende og fru Magdalene Lauridsen. Husholdningsskolen er 
af undervisningsministeriet godkendt til afholdelse af de i lov om husholdnings
skoler anførte kursus og afholder almindeligvis 5 mdr. husholdningskursus fra 
maj og november.

Undervisningsministeriets tilsynsførende ved seminariet og husholdningsskolen 
er husholdningsinspektør fru Ulla Pedersen, lokal tilsynsførende ved seminariets 
3 mdr. kursus for viderekomne er fru Edel Pohl og ved husholdningsskolen fru 
Helga Olsen. Tilsynsførende ved de skriftlige eksamensprøver er fru Edel Pohl, 
fru Aase Hildebrandt og fru Else Lawaetz.

Husholdningsseminariernes forhold er ordnet ved lov af 4. juli 1942, og de er 
herigennem ligestillet med de private folkeskoleseminarier. Ved lov af samme 
dato ligestilledes husholdningsskolerne med landbrugs- og folkehøjskoler.

Husholdningslærerindeuddannelsen er 2-aarig; dens formaal og omfang er 
fastlagt ved undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. januar 1952. For
uden de nedenfor nævnte obligatoriske eksamensfag omfatter uddannelsen paa 
Ankerhus fagene praktisk og teoretisk havebrug, praktisk og teoretisk material-, 
redskabs-, maskin- og boliglære, psykologi, metodik og pædagogik, samfunds
kundskab, bøgers brug og samarittergerning samt forsøgsteknik.

Husholdningslærerindeeksamen falder i 2 dele, første del med fagene praktisk 
køkkenarbejde, husligt arbejde, anatomi, kemi, botanik med plantefysiologi, og 
anden del med undervisningsøvelser for børn, kostlære med biokemi, nærings
middellære med varekundskab, husholdningsøkonomi, fysiologi, hygiejne og mi
krobiologi.

22



For at bestaa første del skal eleverne paa de 6 karakterer opnaa 30 points, 
for at bestaa hele eksamen 602/a points. Til udmærkelse kræves 105 points.

Undervisningsministeriet udpeger censorerne i de forskellige fag, og det har 
været af stor betydning for uddannelsens udvikling, at censorerne med saa stor 
interesse har deltaget i drøftelser vedr. eksamensordningen.

Siden den statscensurerede eksamen i 1923 blev indført, har 805 elever bestaaet denne, 
deraf 675 med 1ste karakter og 83 med udmærkelse, 33 med 2den karakter og 14 med 
3die karakter.

De nyuddannede husholdningslærerinder gaar som regel lige ind i undervisningen paa 
husholdningsskoler og efterskoler, eller de opnaar plads som konsulentassistenter eller 
ved laboratoriearbejde. Senere hen arbejder de fleste som lærerinder ved husholdnings
undervisningen i ungdoms- og aftenskolen, paa husholdningsskoler og andre ungdoms
skoler, paa optagelseshjemmene og som konsulenter. Mange søger dog ind ved labora
torier og ved forsøgsarbejdet, medens private firmaer i handel og industri ogsaa efter- 
haanden beskæftiger adskillige husholdningslærerinder som konsulenter, ligesom ledelsen 
af fælleshusholdninger, diætafdelinger, rengøringshold og kollektive virksomheder ret 
ofte lægges i deres hænder.

Seminariets budget ligger nu paa 400,000 kr., og betalingen andrager med fuldt ophold 
240—250 kr. om maaneden. Ubemidlede elever oppebærer indtil 100 kr. om maaneden 
i statsunderstøttelse. Den selvejende institution er af undervisningsministeriet vurderet 
til 546,115 kr. Husholdningsskolen Ankerhus er vurderet til 195,158 kr., og kursusbeta
lingen andrager her ca. 200 kr. pr. maaned.

Der optages aarlig ca. 40 elever i første kl., 8 elever i øvelsesskolen og 20 elever paa 
3 mdr. overvejende teoretisk kursus for viderekomne. Paa husholdningsskolen gi. Anker
hus optages til maj og november indtil 40 elever. Derudover gaar der 20—30 pigebørn 
fra omegnen i seminariets øvelsesskoleklasser og noget flere unge piger og unge mænd 
i dets aftenskoleklasser.

Seminariet er som anført anerkendt til afholdelse af saavel 10 mdr. som 5 mdr. kursus 
til uddannelse af skolekøkkenlærerinder. Søgningen til disse kursus har i de senere aar 
som følge af lærerindemangel i folkeskolen her som andre steder været stærkt nedad- 
gaaende, saaledes at kurserne kun lejlighedsvis har kunnet afholdes. Under normale 
forhold optages indtil 24 elever paa disse kursus.

Til seminariet er knyttet 11 fastansatte lærerinder og lærere og 9 timelærere, til gi. 
Ankerhus desuden 4 fastansatte lærerinder og 2 timelærere.

Siden skolens oprettelse har følgende elevtal deltaget i undervisningen paa de for
skellige kursus:

1050 har bestaaet husholdningslærerindeeksamen.
46 har bestaaet forskolelærerindeeksamen.

235 er uddannet som skolekøkkenlærerinder.
91 har gennemgaaet seminariets 1ste klasse, men ikke dets 2den klasse.

2369 har deltaget i 3 eller 5 mdr. husholdningskursus.
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901 har deltaget i kortere kursus.
268 har været elever i seminariets øvelsesskole.
210 har som hospitanter deltaget i skolens undervisning.

ca. 2500 har været elever i aftenskolen og børneklasserne.

Skolen har saaledes i de 50 aar haft ca. 7670 elever.

Seminariets og husholdningsskolens areal udgør 7 ha, hvoraf ca. 1 ha er bebygget, 
resten prydhave, nyttehave, markjord og engdrag.

Bygningskomplekset bestaar af:
1. Hovedbygningen med 4 undervisningskøkkener, vaskeri, køleanlæg med frostboks 

og konserveringskælder, forevisningskøkken, laboratorium, 25 elevværelser og 4 lærer
indelejligheder. Til hovedbygningen er knyttet en samlingssal og et slagtehus med tilhø
rende konserveringskøkken og rengøringslokale.

2. Husholdningslaboratoriet, hvor 12 elever ad gangen kan arbejde med forsøg o. 1.
3 og 7. Husholdnings-regensen med skolestue og undervisningskøkken, 40 elevværel

ser og 1 lærerindelejlighed.
4. Biblioteket med læsestue og udlaansafdeling, ialt 7000 bind, samt forstanderbolig.
5. Dr. Steens skolehjem med skolestue, 20 elevværelser og 3 lærerindelejligheder.
6. Modelkøkkenet med plads til 24 elever til den praktisk-pædagogiske undervisning.
8. Feriehytten med 6 sovepladser til brug for gamle elever.
9. Hønseriet, moderne indrettet til 600 høns og en halv snes grise.

10. Husholdningsskolen Ankerhus (gi. Ankerhus) med 4 undervisningskøkkener, vaskeri, 
skolestue, lege- og gymnastikstue samt 20 tomands-værelser.

De forskellige afdelinger er naturligvis udstyret med alle moderne maskiner og andre 
tekniske hjælpemidler til brug ved undervisningen. For at lette det praktiske arbejde 
saavel inden- som udendørs er mekaniseringen gennemført i saa stor udstrækning som 
muligt. Af personale til hjælp ved det manuelle arbejde beskæftiger institutionen 1 for
valter, 1 mandlig hjælper, 7 husassistenter og 3 rengøringsassistenter foruden løs med
hjælp.

Hønseriet -  og mortensgæssene. Fjerkræavl 
er et frivilligt fag
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Iste aars vaskeri-gruppe i strygestuen

ger og konserverer efter alt 
skolekøkkenarbejdes strenge 
regler. Her er det ikke de 
store portioner, det gælder, 
men rigtigheden, nøjagtighe
den, skønheden og velsma
gen. En gang om ugen staar 
fin frokost paa spisesedlen,
en anden gang en bedre middag, og paa det rette tidspunkt faar eleverne skiftevis 
som selvstændig opgave en aften at dæke et festbord samt lave og servere en 
dertil svarende middag helt paa egen haand. Den praktiske undervisning i se- 
minariekøkkenet er grundlæggende og faktisk af afgørende betydning for den 
tilsvarende undervisning paa husholdningsskolerne, efterskolerne og i hushold
ningsaftenskolen, hvor de unge lærerinder senere skal virke, og forbindelsen til 
husholdningsteknikken og husholdningsvidenskaben fastholdes overalt.

En gruppe paa 7 gaar i 0. K. Her regerer Ester Pedersen stilfærdigt, men myn
digt, og dette er de store portioners køkken, hvorfra alle de elever, som ikke selv 
laver mad, sammen med lærerstaben bespises. Kartoffelskrællemaskinen og køk
kenmaskinerne snurrer; paa Aga-komfuret bobler de store gryder, og henne paa 
el-komfuret sprutter panderne, paa gasbordet er 2—3 henkogningsgryder fyldt 
med mostflasker parat til pasteurisering, og alle de fem ovne damper med liflige 
dufte af bagværk og steg. Hver af de 7 0. K.’er er i gang med et eller andet 
specielt arbejde, opvaskemaskinen bruges som henkogningskedel og Aga-ovnen 
til tørring af hyben.

I vaskeriet er en 7-pigers gruppe under Karoline Buckhøjs ledelse gaaet i lag 
med ugevasken. Tromlemaskinen roterer sindigt og regelmæssigt frem og til
bage, den iltre ,,Hoover“ arbejder rapt som vinduesviskeren paa et dollargrin. 
Centrifugen snurrer som en bedre symaskine, og inde i strygeriet kører motor
rulle, varmerulle og haandrulle med skinnende hvide lagner, haandklæder og 
duge. Snart vil strygejernene blinke over kitler og bluser med en enkelt herre
skjorte ind imellem. Ude i det nye køkken er malermester Blach i gang med at 
lære endnu en arbejdsgruppe malingens og tapetseringens kunst: havemøbler 
skinner i rødt, hvidt og blaat, kommoder lakeres, borde poleres. Og i haven er den 
sidste af de 6 arbejdsgrupper travlt beskæftiget med under Julies muntre og kraf
tige kommando at holde jorden løs og ren, at høste agurker og gulerødder; eller 
maaske er den ved at lave most.

Kigger vi ind i et af de smaa enfamilies køkkener, ser vi husmoderen og hendes
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De praktiske lærerinder til formiddags
kaffe. Fra v. til h. Staaende : Ester Peder
sen (0. K-) Nanna Nielsen, Else Elbæk 
og Ingeborg Højer (gi. Anker). Siddende : 
Janne Kæstel, Eli Latidrup, Krista Laur
sen, Karoline Buckhøj, Henny Langkjær, 
fru Wille Jørgensen, fru Mary Sibbern 
og fru Nico Dam

assistent i skikkelse af 2 før
ste aars ivrigt beskæftiget 
med at tilberede dagens mid
dag. 80 kr. om ugen, en læ

rerinde og 2 kammerater paa kost, værsgo’ mine damer, kan De klare Dem selv. 
Nede i husmandskøkkenet er der saa hyggeligt, men primitivt ganske vist. Et 
komfur slet og ret, og saa de nødvendige arbejdsgrejer. Man skal ogsaa lære at 
klare sig med lidt. Saa er det noget andet oppe i det elektriske køkken: komfur 
med termostatovn, kogeskab med termostat, Elektrolux køleskab, svensk køkken
maskine, alle mulige smaa finesser og duppeditter, trykgryde og aluminiumspande. 
Her gælder det om at faa prøvet alt, saa man kan blive endnu mere fortrolig med 
den moderne teknik. Naar det praktiske arbejde er til side, kommer indkøbene 
til næste dag, regnskab og kostberegning, og teoritimerne maa jo ikke forsømmes. 
Travlt har man som husmoder i de smaa køkkener, men det er en dejlig tid, som 
ingen ville undvære.

Det hold, der maler og gaar i haven, skal paa laboratoriet i morgen. De teo
retiske kemilektioner maa underbygges med forsøg. I overmorgen skal holdet paa 
svampetur med Folmer Dam eller paa ekskursion med onkel Anders, som for
stander Jørgensen fra ungdomsskolen hyppigst kaldes. Dagen efter igen skal 
pigerne selv optræde med smaa forevisninger for Henny Langkjær, een gang til 
paa laboratoriet og atter til forevisninger. Specialholdet, som vi kalder denne 
gruppe, fører i sandhed en afvekslende tilværelse. — Og saa kl. 12 eller 12tø 

lyder middagsklokken. Nu er 
der sjældent noget i vejen 
med appetitten; hvad enten 
det er en billig middag eller 
en festmiddag, forsvinder 
den som dug for solen. Saa 
ryddes der op paa arbejds
stederne, og henad kl. 14 fal-

En gruppe af 1ste aars specialhold til 
teknik-undervisning i modelkøkkenet



2det aars i skolehaverne. Nr. 2 fra højre 
er fru Eliasson

der der ro over seminariet.
Kl. 16 begynder sliddet igen, 
men nu er det teorien. Maa- 
ske er det lektor P. F. Truel- 
sen, som viser musklernes og 
nervernes gang paa Anato- 
mines skelet, maaske er det 
Eli Laadrup eller Karoline
Buckhøj, der bruger kemien i rengøringsteoriens tjeneste, eller det kan være 
mikrobiologi, kostlære eller regning eller den frygtede kemi; ligegyldigt hvilket 
fag, de kræver alle koncentration og anspændelse, saa det er ikke saa sært, at 
1ste aars er godt trætte, naar dagsarbejdet kl. 18 er til side.

Det var 1ste aars. Lad os saa følge 2det aars dagen igennem. De 41 elever er 
delt i 3 arbejdsgrupper til alle praktiske og fællespædagogiske øvelser, og kl. 8 
gaar den ene gruppe paa laboratoriet, den anden i modelkøkkenet til forsøgskog
ning og den tredie i haven. Paa laboratoriet raader Janne Kæstel, og her er hele 
holdet snart i gang med C-vitaminbestemmelser og pH-maalinger i efteraarets 
frugter, baade før og efter findeling, kogning og anden tilberedning. Her lærer 
2det aars at bestemme vandets haardhedsgrad og jernindhold, her udnytter de 
mælkekontrol i praksis. Her ligger i det hele taget de til næringsmiddellæren og 
kostlæren knyttede analyser, smaaforsøg og andre øvelser, og selv om eleverne 
naturligvis ikke naar at blive fuldt uddannede laboratorieassistenter, saa faar de 
alligevel et godt indblik i metoderne og ser teorien lyslevende for deres øjne. I 
modelkøkkenet, hvor Henny Langkjær skøtter forsøgskogningen, arbejder man 
med nok saa praktiske ting, men stedse under forsøgsmæssige betingelser: tryk
kogning, langtidsstegning, diastasevirkning ved jævningen, æggehvides koagu
lationstemperatur, kartofler
nes koge-tekniske egenskaber 
og mange andre spørgsmaal, 
som det er af lige stor prak
tisk og teoretisk betydning at 
faa belyst, og i haven hos

En frikvarterspassiar -  fra v. til h.: 
lektor P. F. Truelsen, husmor paa re
gensen Marie Broholm, civilingeniør,fru 
Wille Jørgensen, landbrugskandidat A. 
Jørgensen og bestyrerinde frk. M. Tarp



Siesta paa Terrassen. Fra v. til h. : fru 
Inger Marie Guld, Thea Rasmussen, 
Folmer Dam, (med sønnedatter Tut), 
Inger Raunholt (gl. Anker), Margaret 
Lauridsen, „Julie“ (fru Lundgaard) og 
cand. mag., fru Ingrid Saxtorph

Julie, ja, der passer pigerne 
jo ikke alene forevisningsha
ven mønsterværdigt, men hver 
har sin lille skolehave, som 
det er hendes stolthed at holde

i fineste orden. Selvom kun de færreste husholdningslærerinder kommer til at un
dervise i praktisk havebrug, saa er den forbindelse med jorden, de opnaar, ikke 
mindst for elever fra byerne, af stor betydning for deres udvikling og forstaaelse. 
Øvelserne varer i 4 timer og lægger beslag paa 2 af ugens formiddage. En tredie 
formiddag staar spisesedlen paa konservering, som Janne Kæstel og Henny Lang- 
kjær har hver med sit hold. Her prøver eleverne alle metoder: frysning, henkog
ning, raasyltning, saltning o. s. v., lærer, hvordan arbejdet bør udføres i praksis, 
men ogsaa, hvordan det ikke bør udføres. Nogle vil maaske sige, at vi ofrer for 
megen tid paa konservering i denne vor kollektive tidsalder, men det er nu dej
ligt at undgaa spild.

I skolestuen synger de. De fleste timer begynder vi med en sang, og vi synger 
meget og gerne her paa Ankerhus. I træer og busketter fløjter stæren, solsorten 
slaar sine triller, og droslen og andre sangfugle blander sig i koret, saa de klare 
pigestemmer har den bedst mulige baggrund og et udmærket incitament, naar de 
tolker vore skønne sange, et af det danske folks bedste klenodier.

De andre 3 af ugens formiddage har 2det aars teori: kostlære og nærings
middellære, regning og redskabslære, materiallære, psykologi, havebrug, metodik 
eller pædagogik. Snart er det forevisning, snart overhøring og tit ogsaa diskus

sion. Kl. 12 gaar de til mid
dag paa Regensen, hvor Ma
rie Broholm, er en omsorgs
fuld og utrættelig husmoder, 
og saa har ogsaa de fri til 
kl. 16; det vil sige et par ef
termiddage om ugen begyn
der de kl. 14^, hver gruppe

2det aars til regnetime i salen. Ane 
Berglund -  vor grønlænder -  er „oppe“



Seminariets nordiske elever og F. D.

for sig med de store forevis
ninger, Nico Dam i køkkenet,
Eli Laadrup og Henny Lang- 
kjær i rengørings- og vaske
lokaler, ih, hvor er det be
sværligt, sikkert det vanske
ligste af alle fag, men nyttigt, 
og det er jo en vidunderlig
fornemmelse baade for elever og lærer, naar det genstridige stof engang imellem 
føjer sig efter den gode vilje. De andre af ugens eftermiddage kommer timelærere 
udefra, lektor Truelsen til fysiologi, læge Viggo Munck til hygiejne, fru Agnes 
Eliasson til havebrug og forstander Jørgensen til mikrobiologi. Der er nok at tage 
fat paa, maaske lidt fagtrængsel hist og her, men saalænge uddannelsen kun er 
2-aarig, maa man jo bide i det sure æble. Tro dog ikke, at 2det aars ikke faar tid 
og lejlighed til at løse selvstændige opgaver. Her i september organiserer de deres 
egen udstilling, hver med sin opgave, og som regel slipper de nydeligt fra det, 
hvad enten afdelingen saa hedder husholdningsmaskiner eller kaloriepriser, be
klædningsbudget eller kartoffelsorter; og snart staar de overfor deres kostplan
opgave, hver med sin husstand, lige fra den enlige konsulent til skolehjemmet, fra 
arbejdsmanden paa landet til direktørfamilien i strandvejsvillaen. Skade kun, at 
der ikke er endnu mere tid til at opøve denne selvstændighed.

Desuden er der jo næsten ikke en dag, hvor ikke en eller flere 2det aars har 
undervisningsøvelser, saa med børnene paa Borgerskolen under fru Marenssens 
venlige ledelse, saa for vore egne børneklasser i modelkøkkenet, hvor fru Guld 
naturligvis forestaar sagen, og om aftenerne praktiserer de med ungpigeholdene 
og drengeholdene fra Sorø: en lille forevisning eller køkkenforklaring til indled
ning, og saa er det bare med 
at holde øje med de enkelte 
elever, paatale og rette deres 
fejl og iøvrigt være paa tæer
ne, saare vanskeligt, men 
saare sundt.

Lad os ikke glemme øvel
sesskolen. 8 ganske unge pi-

Husholdningseleverne paa havearbejde



„Sommerpigerne“ på morgentur

ger holder til i sognekøkkenet, i hvis ene 
ende det moderne elementkøkken er pla
ceret, og her har vi 2det aars egen hus
holdningsskole, som Mary Sibbern fore- 
staar mel elskværdighed og kompetence. 
Hver 2det aars har 2 dage som køkken
lærerinde og 2 dage som assistent, og 
desuden har de hver især en foredrags
time i fagene kemi, kostlære, rengørings
teori, kostberegning, havebrug og hy
giejne. De søde, naturlige øvelsespiger 
er et herligt materiale at arbejde med, 
og 2det aars elsker dem. Mangen lærer
indeelev har i øvelsesskolen for alvor 
faaet lyst til at undervise. Naar øvelses
skolen til jul rykker ud, saa rykker vort 
3 mdr. kursus for viderekomne ind, 20 
stoute unge kvinder med en god praktisk 
uddannelse bag sig, hurtige paa fingrene, 
energiske og maalbevidste. Dem gælder 
det om at lære selvstændig husførelse og 
alle husholdningens specialarbejder,

regnskab og budgetlægning, og teorifagene i nær tilknytning til praksis. Vi kæler 
lidt for dette kursus, som vi efterhaanden har faaet succes paa. Det er ogsaa en 
god forberedelse til optagelsesprøven i skr. dansk og skr. regning, som fru Sax
tor ph, vor utrættelige leder af udenlandske gæster, og Thea Rasmussen, vor for
træffelige og gennem lang tjeneste hærdede sekretær, tager sig af.

Ovre paa husholdningsskolen gi. Ankerhus hos fru og frøken Lauridsen møder 
man de unge piger, der gennemgaar et 5 mdr. kursus som et led i deres uddan
nelse til en husmoders mange forskellige gøremaal.

Dagen begynder med en lille rask morgentur ud ad skovvejen, som gør een 
saa dejlig vaagen og paa de kolde dage giver varme i kroppen — og som sammen 
med morgensangen i skolestuen bagefter er en god begyndelse paa dagen. Syn
ges der af karsken bælg, føles fællesskabet dejligt. Saa koges der havregrød — 
laves kaffe — gøres rent i stuerne, paa badeværelset — gives gris — vandes 
høns o. s. v. Kunne man optage et lydbillede fra en saadan travl morgentime, 
ville man fryde sig over den pludren og vitalitet, der sædvanligvis udfoldes. Atter 
falder der ro over forsamlingen ved morgenmaaltidet, og derefter maa de unge 
piger være parate til at lytte ved timerne i skolestuen, hvor der f. eks. fortælles 
om fisk eller vises, hvorledes man pudser sko o. s. v.
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Htisholdningselever ved køkkenarbejdet

Olsen klipper plæner -  motoriseret

Derefter kappes 
man om at faa den 
bedste plads i skole
køkkenet til køkken
teorien, maaske nok 
den bedste af alle 
timerne, for der skal 
man ikke nøjes med 
at høre, men ogsaa 
se paa de daglige 
demonstrationer — 
mange smaa nyttige 
ting, som forevises, 
og som til sidst, naar 
kurset er forbi, dan
ner et hele, et grundlag for madlavningens mysterier, som man jo heldigvis nu 
om dage sætter pris paa ikke er saa „mystisk“ endda, men derimod enkel, reel 
og rationel i sin udførelse.

Det praktiske arbejde de forskellige steder i kokkenerne, vaskeriet, haven og 
systuen gaar gerne med liv og lyst indtil middagsklokken lyder, og hver især 
finder sin plads og sætter smag paa det, der er blevet tilberedt i formiddagens løb. 
Der kommer jo ingen „nisser“ og vasker op og gør rent i køkkenet bagefter; det 
ville heller ikke være ønskeligt — der ville i saa henseende blive et hul i oplærin

gen, de arbejder er jo uundgaaelige i ethvert hus 
— enten man saa har nogen til at gøre det for 
sig eller ej.

Efter et par timers hvilepause i sin hybel eller 
paa græsplænen, mødes man atter i skolestuen, 
hvor der f. eks. bydes paa aktuel samfundskund
skab, budgetlægning, ernæringslære o. s. v. En 
enkelt dag i ugen er helliget større demonstra
tioner vedrørende vanskeligere ting indenfor mad
lavning, bagning el. a. Som en af eleverne i sin 
dagbog betegnede en af disse timer: „Melbolle- 
dejgens muligheder“.

Saa er det atter blevet spisetid — aftensmaal- 
tidet er forberedt om formiddagen, saa den sag 
bliver hurtig klaret. Aftenerne ugen igennem har 
saamænd ogsaa deres opgaver — nogle er „frie“, 
d. v. s. udnyttes af eleverne, uden at lærerin-
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Seminariets husassistenter

derne blander sig ret meget deri. 
En af aftenerne gennemføres som 
„hjemmeaften“, en idé, som ville 
være god at praktisere i hjemmene, 
hvor der er mange unge; man 
samles om en god bog, musik eller 
bare sidder og snakker sammen og 
faar en lille forfriskning ovenpaa. 
En aften optages af gymnastik, en 
anden af foredrag, ofte sammen 
med seminarieeleverne.

Ligeledes har sangen ogsaa sin
plads dagen igennem og faar löv til at lyde ved hver given lejlighed. Ja, dagene 
gaar hurtigt — vel nok ogsaa fordi der er system i dem — og dog er den ene 
dag meget forskellig fra den anden.

Lad os nu ikke for al den travle undervisningsvirksomhed glemme alt det an
det arbejde, der underbygger den store skole: Rengøringskonernes og husassi
stenternes daglige slid, som holder rent og smukt overalt og bidrager til elevernes 
velbefindende, Olsens og hans hjælperes støtte arbejde om sommeren i have og 
mark, om vinteren med pasning af fyrene og alle de mange smaa og ofte be
skidte arbejder, som nu engang skal udføres. Snart ser vi Olsen, ved traktoren 
med bænke eller kommoder, der skal flyttes, snart gaar han bag radrenseren, snart 
dukker han svedig og sort op fra stokerfyrets dyb. Olsen, Thomsen og deres 
hjælpere, rengøringskonerne, husassistenterne, alle yder de en fortjenstfuld ind
sats, som ikke kunne undværes.

Saa er det blevet aften. Ovre paa Peter Damsvej straaler lysene i biblioteket, 
hvor flittige elever er i færd med at konsultere haandbøgerne, og kigger vi inden
for paa dr. Steens skolehjem, paa regensen eller paa seminariet, ser vi et til
talende billede. Paa de hyggelige eneværelser træffer vi snart en husholdnings
studerende hensunken i læsningen, snart et lille selskab, som over en kop kaffe 
diskuterer faglige spørgsmaal og dagens begivenheder, eller maaske er der en 
rask lille fødselsdagskomsammen med gæster udefra. Indenfor grænserne af, hvad 
almindeligt hensyn til god husorden kræver, er lærerindeeleverne ganske frit 
stillede. De har nøgle til hoveddøren og kan komme og gaa som de vil, naar de 
da ellers passer deres arbejde. Maaske er det denne frihed, som saare sjældent 
misbruges, der gør eleverne til saa gode kammerater og faar dem til at føle sig 
virkeligt hjemme paa skolen.

En enkelt aften om ugen kaldes hele elevflokken, 120—130 stk., med lærer
personale og medhjælpere vel ca. 150, til underholdning af en eller anden slags
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i salen. Maaske er det dr. Biele- 
feldt, som med videnskabelig 
grundighed udlægger de synteti
ske vaskemidlers egenskaber, 
maaske professor Ege, der som 
et levende bevis pa temperamen
tets betydning for kaloriebeho
vet demonstrerer portionssyste
met, maaske folketingsmand 
Poul Hansen, der fortæller om 
Arbejdernes Oplysningsforbund 
eller kan hænde slet og ret Fol-

En 2det års fordybet i studier. Så godt som alle lærerindeelever 
bor på eneværelse

mer Dam, der giver et vue over
den udenrigspolitiske situation — ikke for det, vi har ogsaa 20 spørgsmaal til 
professoren, hvem ved hvad-konkurrencer, diskussionsaftener og ren og skær op
træden, altsammen til glæde for enhver og til nytte for dem, der senere hen selv 
skal forestaa saadan underholdning.

Og rammen om det hele, den 500 m lange og 150 m brede jordstrimmel med 
have og mark! Er det ikke forbavsende, at træer kan blive saa store paa 50 aar! 
Den stilrene hovedbygning og saa alle de andre bygninger og lokaler, der er 
sprunget ud ved fru Laurldsens tryllestav, den straatækte Regens, det røde, for
nemme modelkøkken, gi. Ankerhus’ villalignende kompleks, Skovhyttens idyl, alt, 
alt i efterkrigsaarene moderniseret og udbygget, saa det svarer til tidens krav.

Her ved hovedvej 1 med bøgeskoven paa nærmeste hold mod syd, Pedersborg 
sø mod øst, de lange og lidt svungne bakker mod nord og det aabne land mod 
vest, yder selve naturen den skønneste ramme og gode betingelser for et skole
ophold.
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S k o le n ,  b y e n  og egn en

Paa en stor skole, hvor livet gaar sin støtte gang indenfor rammerne, kan det 
være en fristelse „at være sig selv nok“, ligesom troldene i Per Gynt; men denne 
fristelse faldt man aldrig for paa Ankerhus, idet der lige fra første færd har 
været en livlig vekselvirkning udadtil og ikke mindst mellem skolen paa den ene 
og byen og egnen paa den anden side.

Hos de kommunale skolemyndigheder i Sorø og en række omegnskommuner 
har seminariet lige siden dets oprettelse mødt stor velvilje og forstaaelse. Lærer
indeeleverne har faaet lov til at bruge kommuneskolens skolekøkken og dets elever 
som øvelsesskole under ledelse af den kommunale skolekøkkenlærerinde.

Som en ringe gengæld kunne vi paa seminariet stille lokaler til raadighed for 
kommuneskolen, da den i 1945 blev hjemløs. At vi paa Ankerhus gennem aarene 
har faaet lov til at afholde den kommunale aftenskole, har vi været meget glade 
ved, og ikke mindre tilfredshed har vi følt ved, at Pedersborg, Bromme, Munke
bjergby og Slaglille-Bjernede kommuner har ladet store skolepiger gaa til skole
køkkenundervisning i øvelsesklasser paa seminariet og ydet et væsentligt tilskud 
ikke alene til undervisningsmateriale, men ogsaa til lærerløn. Amtsskolekonsulen
terne for Sorø amt har stedse været en støtte for skolevirksomheden, og med Sorø 
Akademis skole, Sorø Husholdningsskole og Sorø Ungdomsskole har der bestaaet 
den venskabeligste forbindelse.

Oprindelig laa Ankerhus i Sorø landsogn, men dette blev i 1950 indlemmet i 
Sorø kommune. Der har naturligvis været mange sager vedr. skolens virksomhed, 
som de kommunale myndigheder maatte tage stilling til, og selvom det i adskil
lige tilfælde har været vanskeligt at forlige tilsyneladende modstridende interesser, 
har skolen dog i hovedsagen mødt en saa venlig indstilling fra den lokale admini
strations side, at man har opnaaet et for begge parter tilfredsstillende resultat. 
Med kommunekontoret har man nu paa adskillige omraader ligefrem etableret et 
samarbejde, som man paa skolen er meget taknemlig for.

Hos Sorø amts skoleraad har seminariet stedse mødt stor imødekommenhed, 
saaledes ved uddeling af særlige understøttelser, ved ansættelse af amtslærer
inder og ved støtte med forsøg til fornyelse af husholdningsundervisningen, som 
f. eks. fornylig ved fremskaffelse af et „skolekøkkenkateder“.
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Med pressens folk har Ankerhus altid staaet paa den bedste fod. Dette gælder 
ikke blot den lokale presse, der ved enhver lejlighed har vist sig som en ven af 
skolen, men ogsaa den danske presse som helhed og forøvrigt den nordiske og in
ternationale presse med. Den nære forbindelse med dagliglivet og folket, som saa- 
ledes formidles, har været en vigtig løftestang i skolens arbejde, og vi er paa 
Ankerhus pressen taknemlig derfor.

Men fru Lauridsen har nu ogsaa altid været godt avisstof!

Til Sorøegnens Landboforening har skolen lige siden dens oprettelse staaet 
i det bedste forhold, og der har i mange tilfælde, bl. a. ved afholdelse af hushold- 
nigsudstillinger i forbindelse med dyrskuerne, fundet et frugtbart samarbejde 
sted. Fru Lauridsen stiftede 1920 Sorøegnens husholdningsforening, som i mange 
aar afholdt sine ordinære møder paa Ankerhus, og som altid har følt sig nær 
knyttet til skolen.

Det var til at begynde med ikke let for fru Lauridsen at skaffe de til skolens 
oprettelse og udbygning nødvendige pengemidler, men som aarene gik, og man 
lærte hinanden at kende, mødte skolen fra de lokale pengeinstitutioners side en 
mere velvillig indstilling. Banken for Sorø og Omegn, Sorø Spare- og Laanekasse 
og Bondestandens Sparekasse har da ogsaa i hovedsagen ved siden af staten 
financieret de mange udvidelser af institutionen og ydet den kredit, som altid vil 
være nødvendig for en virksomhed i stadig fremdrift. Naar pengeinstitutionerne 
saaledes har vist og viser skolen tillid, er det næppe uden forbindelse med den 
indstilling hos fru Lauridsen, som stadig gør sig gældende i skolens ledelse, at 
man skal klare sine forpligtelser og svare enhver sit.

Endelig maa det nævnes, at skolen gennem aarene har mødt megen venlighed 
og forstaaelse hos byens forretningsdrivende og dens haandværkere. Ankerhus 
er helt igennem bygget af lokale haandværkere og er præget af det gedigne ar
bejde, de har ydet, og som vi altid med tillid har kunnet overdrage dem. Ogsaa 
ved ydelse af god service og kredit har handels- og haandværkerstanden i Sorø 
bidraget til skolens trivsel, og med adskillige virksomheder har der bestaaet et 
nært samarbejde, som sikkert har været til gavn for begge parter.

At ogsaa byens og egnens befolkning ser med velvilje paa skolen og dens 
virksomhed og befinder sig godt indenfor dens rammer, faar man et tydeligt 
indtryk af ved Set. Hansfesten og den aarlige udstilling, naar skolens porte er 
slaaet paa vid gab, og gæsterne strømmer til i hundredevis. Alle paa skolen, 
elever som lærerpersonale og ledelse, haaber, at det hjertelige forhold mellem 
skole, by og egn ogsaa i fremtiden vil være en realitet.
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D e t nord iske og det internationale sam arbejde

Da den unge Magdalene Lauridsen skulle paabegynde uddannelsen af husholdnings
lærerinder i Danmark, hentede hun impulser ved studierejser i andre lande og ikke mindst 
i Norge og Sverige. Derved fik Ankerhus fra første færd en nordisk kontakt, som resul
terede i et frugtbart samarbejde. Dette førte til, at det første nordiske husholdningsmøde 
efter indbydelse af „Foreningen af husholdningslærerinder og lærere“ blev afholdt paa 
Sorø Akademi i 1909. Senere er saadanne møder blevet en fast institution, som dog nu er 
henlagt til de nordiske skolemøder som en afdeling af disse, sidst i Oslo i indeværende 
sommer. Det saa lykkeligt indledede nordiske samvirke er op gennem aarene videreført 
og udvidet. Saaledes stiftedes i 1946 paa Folmer Dams initiativ „Nordisk Husholdnings
studiefond“, som i 1951 omdannedes til „Nordisk Samarbejdskomité for Husholdnings
undervisning“, hvorved man forhaabentlig faar organiseret et endnu intimere samarbejde 
paa dette omraade mellem Nordens forskellige lande.

Ikke alene fru Lauridsen og Folmer Dam, men mange andre af seminariets og hus
holdningsskolens medhjælpere har i aarenes løb foretaget studierejser til vore nordiske 
frænder og arbejdet en kortere eller længere tid paa skoler og andre husholdningsinstitu

tioner i det øvrige Norden. Sko
len er herved tilført værdifulde 
erfaringer og impulser, som er 
kommet baade eleverne og med
arbejderne til gode paa mang
foldige maader.

Heldigvis har udviklingen ikke 
været ensidig. Finske, islandske, 
norske og svenske gæster har 
paa Ankerhus hørt til dagens 
orden. Vi har ogsaa i aarenes 
løb haft mange egentlige ho
spitanter fra de andre nordiske 
lande, saaledes 8 fra Finland, 10 
fra Island, 33 fra Norge og 39 
fra Sverige.

Desuden har et betydeligt an
tal elever fra det øvrige Norden 
fundet vej til Ankerhus. Saaledes 
er der paa seminariet uddannet 
fra Island 14 og fra Norge 58 
skolekøkken- eller husholdnings
lærerinder, medens der paa sko-En dansk-norsk alliance

38



lens almindelige husholdningskursus har været 16 islandske, 57 norske og 3 svenske 
elever.

Det ville i denne forbindelse være forkert ikke at nævne den nære kontakt Ankerhus 
har haft med husholdningsarbejdet paa Færøerne, paa Grønland og i Sydslesvig. 2 
færinger og 3 sydslesvigere er blevet uddannet som husholdningslærerinder paa semi
nariet, og paa skolens øvrige kursus har der været 21 færøeske, 12 grønlandske og 42 
sydslesvigske elever. Norden omfatter jo ogsaa disse landsdele.

Det værdifulde islæt af levende interesseret ungdom fra det øvrige Norden er heldigvis 
ikke blevet mindre med aarene, og det er paa den smukkeste maade med til at præge livet 
paa Ankerhus og til at bære den nordiske tanke i dens fulde udstrækning videre til hjem
mene i hele Norden.

Men staar end vore nordiske lande os nærmest, saa har vi paa Ankerhus dog ikke 
været blinde for det internationale samarbejdes betydning og berettigelse. Fra England, 
Holland og U.S.A. har vi faaet mange gode idéer, og vi har modtaget gæster ikke blot 
fra disse lande, men fra næsten alle verdens nationer paa kortere eller længere besøg. 
Med Holland og Frankrig har vi haft organiseret udveksling af elever, og vi forsøger efter 
bedste evne at holde os i kontakt med husholdningsundervisningen verden over, thi paa 
dette omraade, hvor det gælder hjemmenes vel, er maalet i alle lande det samme, om end 
midlerne kan være forskellige.

Nordisk samarbejdskomité paa Ankerhus
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I  dem okratiets aand

Oprettelsen og udbygningen af en institution sotn Ankerhus har naturligvis 
ikke været mulig uden hjælp og samarbejde fra mange forskellige sider. Ogsaa 
her er der tale om en vekselvirkning, idet fru Lauridsens og andre pionerers ar
bejde har haft direkte indflydelse paa husholdningsoplysningens organisation 
og paa den lovgivning, som har sikret den en plads i solen. Men naar skolen i 
dag er en blomstrende virksomhed og et vigtigt led i den kæde af faktorer, som 
arbejder i den huslige oplysnings tjeneste, skyldes det ikke mindst det frugtbare 
samarbejde med institutioner, organisationer og myndigheder indenfor dette om- 
raade.

Det er ikke blot lovgivningsmagten —  den danske rigsdag —  som gennem de 
forskellige love om husholdningsundervisning og anden husholdningsoplysning 
har skabt en værdig ramme om arbejdet, men ogsaa administrationen, der har 
ført disse love ud i livet med stor forstaaelse og indsigt, som husholdningssko
lerne og husholdningsseminarierne — og saaledes ogsaa Ankerhus —  er tak 
skyldig. Lige fra embedsmændene i centraladministrationen over amtsskoleraa- 
dene og de tilsynsførende til de lokale ungdomsskolenævn har velvilje og interesse 
ført til et harmonisk samarbejde, som har bragt gode resultater.

Ikke mindst har samarbejdet med censorernes formand, fru U l l a P e d e r s e n ,  
og med censorerne ved husholdningslærerindeeksamen været af stor værdi for 
uddannelsens udvikling og forløb. Selvom seminariets elever maaske ikke altid 
er lige taknemlige for resultatet af den bedømmelse, de er genstand for, hersker 
der ingen tvivl om, at husholdningslærerinderne som stand og husholdningsunder
visningen som helhed staar i taknemlighedsgæld til vore censorer og deres for
mand.

Med de store landsorganisationer —  de samvirkende danske husholdnings
foreninger, de danske husmoderforeninger, de samvirkende danske husmandsfor
eningers husholdningsudvalg og landboforeningernes husholdningsudvalg —  har 
seminariet gennem aarene haft et udmærket samarbejde, som har været til stor
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gavn for uddannelsen som helhed og heldigvis stadig er bevaret. Ogsaa med hus
holdningsskolernes, husholdningslærerindernes og skolekøkkenlærerindernes for
eninger har der været og er stadig en nøje kontakt af meget betydelig værdi. At 
det kgl. danske landhusholdningsselskab og landboforeningerne har været skolen 
til uvurderlig hjælp og støtte, fremgaar af den foranstaaende historiske oversigt. 
Det skal desuden nævnes, at der efterhaanden er etableret et hjerteligt samarbejde 
med de andre danske husholdningsseminarier og med specialkurserne i hushold
ning ved Aarhus Universitet.

Med Statens Husholdningsraad, hvoraf forstander Folmer Dam siden dets op
rettelse har været medlem, vedligeholdes en nær forbindelse, saaledes at raadets 
forsøgs- og oplysningsarbejde, takket være sekretariatets venlige imødekommen
hed, stedse kan komme skolens elever til gode og gennem dem videreføres.

Ogsaa de mange private og offentlige virksomheder, som hvert aar saa vel 
modtager seminariets elever paa deres studieudflugter, er der grund til at takke. 
Der tilføres herved eleverne baade faglig og social indsigt og forstaaelse, som 
næppe kunne opnaas paa anden maade.

Saaledes ønsker da skolens ledelse efter det halve sekels forløb at overbringe 
sin hjertelige tak til alle de gode kræfter, som har bidraget til at gøre Ankerhus 
til det, skolen er i dag.
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S ko len s m edarbejdere gennem 5 0  år

Naar skolearbejdet paa Ankerhus gennem de mange aar har faaet et lykkeligt forløb, 
er det ikke mindst takket være skolens mange, gode medarbejdere. Saavel i undervisnin
gen som i hjemlivet, saavel i hverdagen som til fest, saavel i arbejde som i leg har de 
hver især ydet en indsats, som ikke blot skolens ledelse, men ogsaa deres — tilsammen 
over 7000 — elever har paaskønnet og været dem taknemlig for. Og det gælder ikke blot 
lærerpersonalet, men ogsaa skolens hjælpere i mark og have, ved rengøring og anden 
huslig dont.

Foruden skolens nuværende lærerinder og lærere, ialt 26, har i aarenes løb 120 været 
knyttet til skolen som fast ansatte eller timelærere. De fleste af disse har dog været unge 
lærerinder, der har virket som husholdningsassistenter eller hjælpelærerinder et aarstid 
eller to. De har ikke derfor været mindre gode hjælpere, og deres virke har ikke kunnet 
undværes. Vi ville gerne nævne dem alle, men synes, vi maa begrænse os til at nævne dem, 
der har virket paa Ankerhus i 3 aar eller længere. De er:
I perioden 1902—1920:
Rebekka la Cour Madsen. 
Ingeborg Lauridsen. 
Landinspektør Stage.
Thyra Mailand.
Astrid Nielsen.
Ellen Sej er o Olsen (ogsaa

1932—45).
Andersine Hansen.
Caroline Steen.
Hans Gram.
Marie Ehrenreich.
Elisabeth Vestergaard.
Peter Dam.
Nanna Bojsen.
Karen Ussing.
Margrete Pedersen (til 1923). 
Overlærer Olsen (til 1925). 
Theodora Petersen.

Louise Jensen (til 1925). 
Aksel Eliasson (til 1931). 
Anna Torpegaard (til 1928). 
Ulla Pedersen (til 1922).

I perioden 1920—1939:
Marie Andersen.
Kirstine Søgaard.
Agnes Boldsen.
Anna Ping.
Kirstine Carlsen.
Aage Christensen.
Sigrid Other.
Agnes Madsen.
Inger Dam Mikkelsen.
Karen Bjerre.
Olga Peppien.
Ebba Drew es.
Charlotte Dalmark (til 1945).

Magdalene Jensen (til 1945) 
Anne Marie Cornett.
Johanne Sørensen.
Marie Christensen.
Frida Munch (til 1951).
O. Kjelsøe.
Sigurd Strangen.

I perioden 1939—1952:
Martha Dyrbye.
Helga Sunesen.
Ingrid Slot.
Karen Larsen.
Else Margrethe Maarbjerg. 
Margrethe Pamskov.
Karen Margrethe Pahbek. 
Sara Mølgaard.
Puth Simmenfeldt.
Otto Pasmussen.

Nogle af vore tidligere medarbejdere er døde. Dem mindes vi med baade vemod og 
glæde. De fleste lever heldigvis endnu og kan modtage vor tak for trofast og gedigent 

aarene, for godt venskab og kammeratskab. Som Søren Anton udarbejde gennem 
trykker det: I mange dages jævne færd 

skal kendes venners værd, 
i med- og modgang, sorg og sang 
de er hinanden nær.

Med hilsen og tak fra alle paa Ankerhus.

42



M in d  er f ra  m in A n h erh u stid

Med glæde efterkommer jeg opfordringen til at skrive lidt om min Ankerhustid. Selv 
om mange aar er gaaet, siden jeg som elev færdedes paa Ankerhus, er mindet herom dog 
levende i mit sind. Det solide, faglige grundlag, som vi elever dér har faaet, er selvfølgelig 
det, der har størst værdi, men efterhaanden som man kommer op i aarene, bliver det fag
lige ligesom en del af een selv, og naar man tænker tilbage paa sin skoletid, er det ikke 
først og fremmest mindet derom, som knytter een til den gamle skole.

Hvad mindes man da først og fremmest, naar man tænker tilbage? Ja, jeg mindes fru 
Lauridsen, altid paa farten, altid optaget af at faa nyt arbejde sat i gang, altid bræn
dende af iver for at fremme husholdningsarbejdet og for at gøre de unge lige saa bræn
dende og ivrige.

Jeg mindes frk. Tarps stille, rolige maade at undervise og omgaas os paa, hun var det 
faste midtpunkt.

Jeg mindes Folmer Dam som den kammeratlige lærer, med hvem vi tog mangen dyst; 
men som med sin begejstring og sit fremsyn ogsaa formaaede at begejstre os.

Frk. Boldsen var vores allesammens trøst og opmuntring i det daglige arbejde; og jeg 
mindes hele den øvrige lærerstab, som hver paa sin maade var med til at præge os og 
skabe Ankerhusaanden.

Kammeratskabet? Maaske er det det, der lever allerstærkest. Selvfølgelig var vi meget 
forskellige, som mennesker er det, og vi kunne diskutere og skændes, saa det røg om 
ørene paa os; men bagefter var vi lige gode venner og kammerater. Ja, vi var kammerater 
i en saadan grad, at naar vi mødes, selv nu efter de mange aars forløb, saa er den gamle 
Ankerhustone der med det samme. Og hvor kunne vi feste sammen, baade alene og sam
men med skolens øvrige stab. Jeg ser endnu fru Lauridsen le, saa taarerne trillede ned 
ad kinderne, da en af mine kammerater en aften forestillede fru Lauridsen og for første 
gang sang „sparevisen“. Og jeg ser frk. Tarps stille morskab paa den fødselsdag, hvor 
hun havde inviteret 1ste aars med herrer, og vi alle mødte —, halvdelen udklædte som 
herrer — og var lige ved at vælte seminariet. Utallige er de aftener, som Folmer Dam 
med indstudering af skuespil og sketch og med sine mange sange og viser har gjort 
festlige for os.

Meget har vi gamle Ankerhuspiger at sige tak for. Først og fremmest maa vi takke, 
fordi vi fik del i Ankerhusaanden og fik arbejdsglæden og interessen for husholdnings
sagen vakt paa en saadan maade, at den for mange af os endnu lever, hver dag vi gaar 
til undervisningsarbejdet.

Vi ønsker hjerteligt til lykke med jubilæet. Vi haaber, at Ankerhusaanden stadig maa 
leve og forny sig i takt med tiden, saa ogsaa den ungdom, der nu og i fremtiden lever 
paa skolen, maa faa lige saa stort udbytte af og lige saa mange gode minder fra deres 
skoleophold, som vi har haft det.

Giv Ankerhus, som fordum, unge kvinder 
arbejdsmod, hjælp og lyse minder.

Johanne Kirk, 1926.
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Mange er de tanker, som i aar vil gaa til vor skole og dens grundlægger. Om fru 
Lauridsen kan siges, at hun har naaet sine drømmes maal, og Ankerhus er kun een ting 
deraf. Hun troede paa husholdningssagen og virkede for den sag med enestaaende ildhu.

Naar jeg mindes min skoletid paa Ankerhus, gaar tankerne tilbage til GI. Ankerhus, 
hvor vi som husholdningselever mødte skolen og de mennesker, som hører til her, og som 
tilførte vort liv ubetalelige værdier.

Jeg husker allerede her den iver og glød, fru Lauridsen lagde i sin undervisning; hun 
ønskede, at vi skulle have et godt og solidt grundlag at arbejde videre paa. Ord, som jeg 
aldrig har glemt, var fru Lauridsens indprentende paamindelse: „Husk, hver dag, der 
gaar, kommer aldrig tilbage, sørg derfor for at faa saa meget ud af den som muligt.“

Et aar senere blev jeg elev paa seminariet, det var to dejlige aar, der fulgte, fulde af 
oplevelser, spænding, arbejde og forhaabninger om at maatte blive dygtiggjort til de op
gaver, som senere ventede os i arbejdet.

Skolen og dens lærere vil altid staa som det fundamentale i disse to aar. I begyndelsen

Elevforeningens bestyrelse 1946. Fra v.: 1ste række: 
Marga Stubbe Teglbjerg (forskolelærerinderne), Margrete 
Pedersen (formand), Margaret Lauridsen (sekretær), 2. 
række: Else Margrethe Maarbjerg (de yngre hushold
ningslærerinder), MarenceTarp (næstformand), Ingefred 
Juul Andersen (de ældre husholdningslærerinder), 3. 
række: Alice Dittmann (ældre husholdningselever), Paula 
Egemose (yngre husholdningselever, nu efterfulgt af 
Anna Marie Poulsen), Ingeborg Meyland-Smith (skole

køkkenlærerinder)

syntes mange ting haabløse at naa til 
bunds i, men efterhaanden som undervis
ningen blev kædet sammen, voksede for- 
staaélsen og dermed interessen. Ofte har 
jeg tænkt med forundring paa den taalmo- 
dighed, lærerne viste ved undervisningen.

Første aar maatte vi undvære Folmer 
Dam, som paa det tidspunkt grundet paa 
forholdene var i Sverige, men stor var 
glæden og begejstringen, da vi som 2det 
aars startede med at opleve Danmarks 
befrielse og kort tid efter fik Folmer Dam 
hjem, der hjalp os bravt med det sidste 
haarde slid inden eksamen.

Kammeratskabet, som opstaar paa en 
kostskole, er maaske noget af det mest 
værdifulde; man lærer hinanden at kende 
saavel fra de gode som de daarlige sider, 
og mangt et venskab er her blevet sluttet 
for livstid.

Men selv om de to aar giver meget ar
bejde, om man ønsker at faa udbytte 
deraf, saa er der samtidig saa mange 
skønne oplevelser og minder. Hvem hu
sker ikke svampeturene med Folmer Dam, 
ekskursionerne for ikke at sige nattergale
turen med onkel Anders og de herlige 
dage i København med fru Wille Jørgen
sen, besøget hos hr. og fru Strangen; 
husmor paa Regensen, som ogsaa nu, 
naar vi komer til skolen, møder os med 
smil og hjertelighed. Men alle lærerne og 
lærerinderne er vi tak skyldige for tiden, 
vi var paa Ankerhus.



Sidst vil jeg mindes ord, som lød til os den sidste dag fra fru Ulla Pedersen: „Kravene 
er vokset til husholdningslærerinderne af i dag, fordi kvinden jo ikke længere blot skal 
opdrages til at gaa indenfor hjemmets fire vægge, men fordi hun ogsaa skal hævde den 
faglige oplysning om kulturelle og samfundsmæssige problemer. 1 har faaet indpodet 
Ankerhus-bacillen, der giver ildhu, og den vil jeg haabe, I maa bevare.“

Endelig vil jeg ønske for kommende elever, at det ogsaa maa være dem forundt at 
lære fru Lauridsen at kende, høre hende fortælle om sine oplevelser før morgensangen 
om søndagen paa GI. Ankerhus og se hendes smil, naar hun staar i døren og hilser paa 
os, naar vi kommer fra morgenturen.

Inger-Marie Pedersen. 1946.

Kære elever, nuværende saa vel som tidligere!
Naar alt kommer til alt, saa er det jer, der bærer skolen! Uden jer var den slet ikke 

her. Uden jer indsats af arbejdslyst og arbejdsmod, af god vilje, venlighed, villighed og 
hjælpsomhed gik skolearbejdet slet ikke, eksisterede Ankerhusaanden ikke. Tak da, alle
sammen, for hvad 1 har været, er og vil vedblive at være for Ankerhus. Tak for den 
tillid, I viste os ved at betro os jer uddannelse og oplæring. Tak, fordi I saa trofast slutter 
kreds om skolen. Tak ogsaa, for det gode arbejde, I hver paa sin plads har ydet i hus
holdningssagens tjeneste, jer selv og skolen til ære, hjemmene og samfundet til gavn.

Vi hilser og hylder jer!
A l l e  p a a  A n k e r h u s .

M. L. og Sofie Christensen drøfter den 
historiske oversigt
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F r a  n y taar til august 1 9 5 2

Da dette festskrift ogsaa skal gøre det ud for elevforeningens normale aars- 
skrift, er der grund til at aflægge en kort beretning om den del af aaret 1952, 
som er forløbet.

Paa seminariet stod vintermaanederne som sædvanlig i eksamens tegn, men 
takket være de ændringer i eksamensordningen, hvorved betydelige afsnit af 
kostlæren og næringsmiddellæren en maaned før eksamen kan stryges af pen
sumet — dette gælder ogsaa botanik med plantefysiologi — fik 2det aars lærer
indeelever en lempelse, der virkede som en lettelse af eksamenstrykket i det hele 
taget. Vi kunne da ogsaa den 27. marts dimittere 35 nye husholdningslærerinder. 
Det blev en meget smuk fest, hvor vi som gæster bl. a. havde den glæde at se 
fuldmægtig Bj. Brynskov som undervisningsministeriets repræsentant, amtmand 
V. Topsøe og borgmester Dan Clausen.

Husholdningsinspektør fru Ulla Pedersen foretog dimissionen, idet hun udtalte:
Det er i dette foraar 50 aar siden, fru Lauridsen købte 24 tdr. land her, hvor 

,,Ankerhus“ nu ligger. Der blev bygget, saa „Sorø lærerindeskole“ samme efter- 
aar kunne begynde sin undervisning. I 1907 blev skolen omdøbt til „Hushold
ningsseminariet Ankerhus“. Den første bygning blev til flere og siden til mange 
bygninger. Fru Lauridsen har bygget op her og givet det form, saaledes som hun 
skabte og byggede husholdningssagen op. Fra den første husholdningsskole her 
i landet gennem lærerindeuddannelsen og nu sidst katederundervisningen, som 
hun har faaet sukces paa, ligger hendes gerning. Tanker og idéer har fru Laurid
sen, og hun skabte her et arnested, hvor gamle elever kunne hente impulser. Hvis 
fru Lauridsen ikke var blevet igangsætteren, var hun blevet bygmester, for hun 
vil være med, hvor der foregaar noget, hendes ihærdighed og dygtighed gør, at 
man ser op til hende med respekt, hengivenhed og beundring.

Alle er vi jo bygmestre. Nogle er dagdrømmere, andre bygger paa idealistiske 
maal. Vi har en opgave i vor ungdom i at bygge fremtiden op, og her paa „An
kerhus“ har De faaet lagt en solid grund til at bygge videre paa. Det er 30 aar 
siden husholdningslærerindeundervisningen blev standardiseret, og det er det 30. 
hold, der nu skal dimitteres herfra, og De skal være med til at bygge forstaaelsen 
op af den huslige uddannelses betydning. De er „haard valuta“, saa eftertragtede
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ei husholdningslærerinderne. Det er en vigtig mission at være med til at bygge 
hjem op, direkte og indirekte. Flere og flere mænd ønsker at faa noget at vide 
om husholdning, ja, det er en naturlig ting i dag, at unge mænd oplæres til at 
være selvhjulpne i huset.

Fru Ulla Pedersen overrakte derpaa hver af de 35 dimittender deres eksamens
beviser, og fru Magdalene Lauridsen overrakte dem „Ankerhus“-bomærket.

Fru Magdalene Lauridsen takkede fru Ulla Pedersen for dennes udtalelser og 
ønskede de unge lærerinder til lykke samt fremhævede, at uddannelsen er blevet 
en værdi for dem: Rust jer fortsat til de store opgaver, som ligger for jer, og 
hvorigennem I skal lede dansk ungdom ind i de rette baner. I skal ikke alene være 
vejledende, men ogsaa skabe sans for økonomi og sørge for, at poesien og glæden 
kommer ind i arbejdet. Jo mere man kan give, desto mere faar man.

Forstander Folmer Dam ønskede forældrene og de paarørende til lykke med 
de smukke eksamensresultater, som deres unge havde faaet. Det er vigtigt at faa 
den bedste uddannelse, og vi har nu endelig fundet frem til den arbejdsmetode, 
der kan give det bedste resultat. Den er lagt an paa at være en uddannelse, der 
skal bruges i det levende liv, og eksamenen kommer derfor i anden række. De kan 
være stolte af denne ungdom. I to aar har den nydt godt af den støtte, samfundet 
yder. Selvfølgelig ved De, at den ogsaa selv betaler for uddannelsen, men det 
danske samfund betaler 4000 kr. for hver af dem. Man maa ikke glemme, at den 
faglige undervisning er et vigtigt grundlag for vort demokrati og samfundsform, 
og vi venter derfor af jer, at I bruger jeres viden til stadig at bygge videre paa 
friheden og folkestyret. Det nytter ikke at mene, at staten skal betale. Folkestyrets 
idé er, at man selv skal tænke. I skal hjælpe til at gøre folket friere, dygtigere 
og lykkeligere end før. Jeg vil ogsaa ønske, at der i det lys, som I spreder, maa 
blive et genskær af det himmelske lys.

Organist Henrik Schiøtz sang derpaa solo en sang, som Folmer Dam havde 
skrevet til de nye husholdningslærerinder i 1946: „Se blot vaarens lyse pige“. 
Dermed sluttede selve højtideligheden.

Ogsaa i aar havde saa godt som alle de unge lærerinder et arbejde at tage fat 
paa ved sommerens begyndelse. Der synes stadig at herske en vis knaphed paa 
husholdningslærerindemarkedet. Saavel i efteraaret som nu i sommer har vi i alt 
fald haft vanskeligheder ved at skaffe lærerinder til ledige pladser. Dette hænger 
maaske i nogen grad sammen med en tendens hos husholdningslærerinderne til at 
foretrække ganske bestemte geografiske omraader, hvad der i og for sig er be
klageligt. Alle de skoler og kursus, som giver husholdningsundervisning, har 
lærerinder behov og bør kunne faa dem.

Første aars eksamen forløb i det store og hele tilfredsstillende, men een af 
eleverne — som ikke havde taget studiet alvorligt — bestod ikke prøven. Der ryk
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kede dog 40 elever op i seminariets 2den klasse, og det glædede os ganske sær
ligt, at Ane Berglund, som den første grønlandske elev, bestod husholdningslærer
indeeksamens første del. Til maj kunne vi begynde det nye skoleaar med 41 elever
1 1ste klasse, derimellem 1 islænding og 1 sydslesviger, og med 4 hospiterende 
deltagere, hvoraf den ene er grønlænder. Vi har i 2den klasse 1 og i 1ste klasse 4 
norske elever, som sammen med de unge piger fra Island, Grønland og Syd
slesvig danner en smuk nordisk gruppe, der fører vore nordiske traditioner 
videre mod det fælles maal.

Paa seminariets 3 mdr. overvejende teoretiske kursus for viderekomne havde 
vi i aar 20 meget interesserede og dygtige deltagere, hvoraf 7 gik videre til semi
nariet. Vi benytter os ved dette kursus i stedse stigende grad af gruppeundervis
ning og selvstændige opgaver, ligesom vi lægger stor vægt paa den tekniske 
side af det praktiske arbejde, og vi tror, vi har fundet frem til noget af det helt 
rigtige. Der er for os ingen tvivl om, at den rene teori er af mindre værdi end 
den, der kan gives gennem gruppearbejdet og demonstrationerne, og vi er egentlig 
tilbøjelige til at mene, at en fornyelse af undervisningen paa husholdningssko
lerne kan fremskaffes ad denne vej.

Det ser ud til, at vi i aar kan gennemføre et kursus til uddannelse af skole
køkkenlærerinder, idet vi har haft 3 „forberedere“ og derudover faar yderligere
2 elever til et 5 mdr. afsluttende kursus fra august. Naar vi prøver at gen
nemføre et skolekøkkenlærerindekursus med et saa ringe antal elever, er det na
turligvis, fordi vi anser det for fejlagtigt ikke at opretholde et skolekøkkenlærer
indekursus paa landet. For de lærerinder, der kommer til at virke som skolekøk
kenlærerinder i landsbyskolen, maa det være af betydning nøje at kende og have 
erfaret vekselvirkningen mellem bedriften og husholdningen, anvendelse af egne 
produkter og landbokvindernes administration af haven. Naturligvis er det kun 
ved ofre fra lærerpersonalets og seminariets side, at et kursus med saa faa del
tagere kan gennemføres, men den tid maa komme, da tilgangen til skolekøkken- 
lærerindestudiet igen bliver større, og vi vil nødig lade kurset ligge stille saa 
længe.

Til september faar vi som sædvanlig 8 ganske unge piger til vor øvelsesskole, 
men dem har vi altsaa ikke stiftet bekendtskab med endnu. Vore børneklasser og 
aftenskoleklasser er der god tilslutning til, og vi har haft megen glæde af i 
vintermaanederne at afholde et aftenskolekursus for husmødre med madlavning 
for viderekomne som hovedtema. Deltagerne paa disse kursus betalte 20 kr. for 
10 ganges undervisning og var glade for at være med.

løvrigt er livet paa skolen gaaet sin rolige gang. Vi har naturligvis haft mange 
gæster, særlig i sommermaanederne, hvoriblandt 16 engelske husholdningslærer
indeelever fra Manchester og 30 svenske husmødre. For at kunne give gæsterne 
noget haandgribeligt med herfra, har vi ladet fremstille et lille billedhæfte, som
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de for en 25-øre til at dække fremstillingsomkostningerne kan tage med sig. — 
Vi har ikke i den forløbne del af aaret foretaget nye udvidelser, men har fortsat 
mekaniseringen gennem anskaffelsen af en god opvaskemaskine til Ø.K. og en 
lille ny vaskemaskine. Vort epidiaskop, som vi fik penge til fra undervisnings
ministeriet, har været til stor hjælp i undervisningen, og ministeriet har nu ogsaa 
bevilget et beløb til anskaffelse af en wire-recorder og en ny radio. Det er hen
sigten at bruge wire-recorderen ved undervisningsøvelserne, saaledes at eleverne 
kan høre deres eget foredrag eller forevisning og bemærke sig de fejl, de maatte 
have begaaet.

Hvad lærerpersonalet angaar, er der ikke sket ændringer, men det har unægte
lig været plaget af sygdom og uheld. I april maatte frøken Tarp paa hospitalet 
for en mavelidelse, og sidst i april blev fru Lauridsen ret alvorlig syg, men er 
dog glædeligvis nu kommet sig saa nogenlunde igen. Folmer Dam tog først i april 
paa en studierejse til Amerika, men havde en meget haard overfart og blev saa 
syg, at han efter faa dages ophold i New York og Washington maatte vende 
tilbage til Danmark for at komme under lægebehandling, og først til juli kunne 
han genoptage sin virksomhed ved seminariet. Under disse forhold maatte frøken 
Tarp og fru Wille Jørgensen med assistance af frøken Thea Rasmussen klare 
seminariets ledelse og administration. Ogsaa fru Saxtorph, fru Lundgaard og 
frøken Broholm har været syge i ret lange perioder, men takket være lærerperso
nalets offervilje og solidaritet har det alligevel-været muligt at gennemføre un
dervisningen og det daglige arbejde paa tilfredsstillende maade.

Heldigvis tegner alt lysere for den resterende del a-f aaret. Indendørs saavel 
som udendørs staar alt vel til. Vi har fuldt hus af flinke og interesserede elever, 
fuldt op af arbejde, men ser ogsaa gode resultater af det, og hvad kan man 
ønske sig mere. Folmer Dam.

Lærerpersonalet paa 
Ankerhus 1952 -  

med undtagelse af 
fru Eliasson 

og dr. Munck



Sidste fortællen om „Aarets Gang“ paa GI. Ankerhus sluttede jo med en be
retning om første del af vinterens kursus — fortsættelsen maa derfor følge fra 
nytaar, da vi mødtes igen efter juleferien i salen, hvor Folmer Dam talte til os 
bl. a. om, „at det betaler sig aldrig at skyde genvej“. Og det blev et nytaarsløfte, 
man tog til sig og begyndte dermed det nye arbejdsaar. Stort set formede arbejds
dagene sig, som de plejer, — dog fik jeg et ønske opfyldt, idet jeg tit har ønsket, 
at der kunne blive tid og lejlighed til for eleverne at faa mere tid til selvstændigt 
praktisk arbejde. I den sidste del af kursustiden fik de saaledes nogle praktiske 
opgaver, f. eks. tilberedning og arrangering af et kaffeselskab, aftensbord el. a. 
— hvor de foruden selv at tilberede tingene om formiddagen, da om eftermidda
gen ved pænt dækkede borde maa servere det og være værtinder for de enkelte gæ
ster, som var indbudt. Ved disse lejligheder fik man lidt mere at se af elevernes 
husmoderlige optræden, man fik diskuteret et og andet — personlig var jeg meget 
glad for disse timer og haaber, de stadig kan realiseres og forbedres. Og med 
hensyn til visse skriftlige arbejder mener jeg ogsaa, man paa en lignende maade 
kan naa frem til mere selvtænkning, som paa nogle flere omraader vil være 
lærerigt.

Den 9ende februar kan man vist sige er blevet den betydeligste mærkedag for 
Ankerhus, idet det var den dag for 50 aar siden, at fru Lauridsen købte den jord, 
hvorpaa Ankerhus efterhaanden er bygget op. Denne dag markeredes i aar ved, 
at fru Lauridsen samlede en kreds af sine nærmeste medarbejdere og venner til 
en lille festlig sammenkomst og ved denne redegjorde for købet af jorden, og 
hvad dermed fulgte.

Samtidig meddelte fru Lauridsen, at hun var blevet i stand til at stifte et fond, 
hvis formaal bl. a. var at uddele halvdelen af de til raadighed staaende midler 
hvert aar den 5te januar til unge kvinder, der vil tage en skolemæssig huslig ud
dannelse og som ikke ad sædvanlig vej kan faa tilstrækkelig hjælp dertil. Fondet 
bærer navnet „Magdalene Lauridsens fond“.

Dets kapital er:

1. Gave fra Magdalene Lauridsen, 20,000 kr.
2. Indtægten af de af Magdalene Lauridsen udgivne bøger.
3. Testamentariske eller andre gaver, som fondet maatte blive betænkt med.

Fru Lauridsen fik den glæde, at to af skolens lærerinder straks skænkede et 
beløb til fondet. 1ste uddeling vil dog først finde sted, naar fondets kapital har 
naaet en størrelse af 25,000 kr.

Vi, der var til stede i den højtidelige stund, følte, hvor stor en glæde det var 
for Mor Magda at kunne gøre dette.
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I vinterens løb fik vi bl. a. et fornøjeligt referat af frk. Stoumanns rejse til 
Amerika, det interesserede eleverne meget at høre, hvordan de amerikanske hus
mødre indretter sig. En anden aften havde vi den oplevelse at høre Ida Wahl 
fortælle om Kaj Munk — da fortælleren og den omtalte var i slægt og havde 
staaet hinanden nær, blev der, med den inderlighed det fortaltes, givet en smuk 
hjemmeaften, der sluttede med, at Ida Eg kønt sang Kaj Munks „Den blaa Ane
mone“.

„Naar katten er ude, spiller musen paa bordet“, siger man jo — men selv om 
vi i april er „ene hjemme“, saa ligges der ikke paa den lade side de første 14 dage 
i april, saa endevendes alting, og lærerinderne faar god lejlighed til at opøve 
deres praktiske færdighed med skurebørsten o. s. v.

Den 12. april — paaskelørdag — kom foraaret ganske pludseligt, og 2den 
paaskedag var skovbunden hvid af anemoner. Jeg kunne have undt jer vinterpiger 
at have set det. Ligesaa fik frk. Elbæk sat kanoen i søen i en fart — og ga’ en tur.

En dag længere hen i april kom en af Statsradiofoniens vogne herned med Inga 
Dalsgaard og optog en udsendelse vedrørende katederundervisningen, hvor fru 
Lauridsen og fru Guld medvirkede, den blev senere udsendt — jeg har hørt mange 
glæde sig over de kendte røster.

Forhaabentlig følte I elever ikke den samme tomhed som jeg, da sommerskolen 
holdt sit aabningsmøde, hvor vi maatte undvære baade fru Lauridsen og Folmer 
Dam. Ellers var det en meget skøn 5te maj, vi oplevede i aar. Naturen var klædt 
som i 1945 — bøgeskoven lysegrøn, fuglesang og alle de mange røde flag samt 
en vidunderlig mild luft ovenpaa torden og regn.

Det falder ikke saa naturligt paa nuværende tidspunkt at berette om sommer
skolen, da vi jo endnu er midt i kursuset. Skønt elevflokken ikke er saa stor som 
i vinter, har vi skam liv i huset — unge, glade piger, hvorimellem er 3 fra Fær
øerne, 2 fra Sydslesvig og 1 fra Norge. I aar er det altsaa dem, der hører GI. 
Ankerhus til, sidste aar var det andre — og som holdene skifter, saa skifter ogsaa 
til en vis grad atmosfæren baade i alvor og gammen. Jeg har lyst til at slutte 
med et vers fra samme digt som dette
skrift er indledet med:

Husker I træer og plæner og buske, 
badet i sol eller drysset i sne, 
arbejdets travlhed l sagtens kan huske 
— mon l kan end dets velsignelse se.

Margaret Lauridsen.

Et velkendt firkløver
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T i l  m inde

Af de, der er gaaet bort siden sidste aarsskrift udsendtes, vil fru Lauridsen gerne, vi 
i ærbødighed og med tak for deres indsats skal mindes:

Fru Birgitte Berg Nielsen. — Folketingsmand Niels Frederiksen — Forsøgsleder Edvard 
Christiansen, Spangsbjerg — Fortælleren Sigrid Dahl Rasmussen (Sigbrit Aas) — Mu
rermester Marius Langkjcer — Søren Hansen, Hingeballe — Forfatteren Hans Løjmand 
— Forstanderinde Alvilda Jacobsen, tidl. Frederiksborg Husholdningsskole — Konsulent 
Lavrids Nielsen, Sorø — Ingeniør Carl Petersen, Sorø — Fru diakon Edith Thommesen, 
Sorø — Forstander Josef Hansen, Tystofte — Malerinden Agnes Smidt, Sønderjylland.

Magdalene Lauridsen, sotn efter en alvorlig sygdomsperiode nu er i nogen 
bedring, har bedt o tn gennetn aarsskriftet for 1952 at bringe alle hendes gamle 
venner og tidligere elever en hjertelig tak for det, der er givet hende gennem 
de mange, mange aar.
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K ursusdeltagere 1 9 5 2

Husholdningslærerinder, dimitteret 27. marts 1952:

769. Lissy Bergmann, Fynsgade 75, Herning, 100% mg+.
770. Inger Billegrav, Bøgede, Kværkeby, 93 mg^-.
771. Grethe Birk, Ringkøbingvej 22, Aarhus, 92% mg-^.
772. Emmy Christensen, Nørreby, Femø, 91% mg-^.
773. Sigrid Fabricius, Gilbjerg-Ege, Gilleleje, 93% mg.
774. Rigmor Fougner, Foliebu, Norge, 97% mg.
775. Hanne Grue, Tordenskjoldsgade 29, Aarhus, 99% mg.
776. Else Hald, Vrigsted 100% mg+.
777. Aase Fischer Hansen, Munkevænget 29, Odense, 67% g.
778. Emmy Hansen, Føns, Nr. Aaby, 95 mg.
779. Inge Hansen, Grønnehavegaard, Frederiksværk, 106 ug-^.
780. Ella Hegelund, Lillering Overgaard, Lillering, 107% ug- -̂.
781. Dagmar Heltoft, Heltoftgaard, Outrup, 102 mg+.
782. Else Breiner Henriksen, Fourfeldt, Esbjerg, 98% mg.
783. Gerda Slente Henriksen, Himlingøje, Vallø, 105% ug^-.
784. Elin Hyllested, Mjels, Ellidshøj, 103% mg+.
785. Ella Jensen, Løjenkær, Assedrup, 98 mg.
786. Gudrun Jensen, Engskovgaard, Finderup, Høng, 89 mg-^.
787. Else Riise Johansen, teglværket, Gølstrup, 96% mg.
788. Tove Jørgensen, Klodskov, Tingsted, 86 mg-^.
789. Karen Kristensen, Skovgaard, Skellingsted, Mørkøv, 98% mg.
790. Anna Larsen, Fristrup, Børglum, Vraa, 96% mg.
791. Annelise Laugesen, Tørring, 102 mg+.
792. Inger Lauritsen, Rudolf Wullfsgade 26, IV, Aarhus, 96% mg.
793. Martha Lykke Nielsen, Nyborgvej 218, Svendborg, 101% mg+.
794. Nanna Nielsen, „Anes-Minde“, Harresø, Jelling, 105% ug- -̂.
795. Karen Birgitte Ougaard, skolen, Svinninge, 95 mg.
796. Henny Pedersen, Tillitze, 100 mg.
797. Kirsten Pedersen, Byager, Hømarken, Svendborg, 95 mg.
798. Astrid Rasmussen, mejeriet, Gesten, 100% mg+.
799. Else Laulund Rasmussen, Skaarupøre, Skaarup, 103 mg+.
800. Margrethe Aadal Rasmussen, Langaa, Rygaard, 102%, mg+.
801. Aase Skov, Magnoliavej 8, Skovdal, Aarhus, 100% mg+.
802. Aase Thaaning Steffensen, Nystedvej 35, Sakskøbing, 78 g+.
803. Asta Vimmerslev, Nordenbro, Langeland, 106 ug^-.
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Elever bestaaet Iste aars eksamen i praktisk husgerning:

857. Agnes Myrup Andersen, Langagergaard, Vindblæs.
858. Olga Bang, Holtet, Flauenskjold.
859. Ane Berglund, Godthaab, Grønland.
860. Karen Nygaard Christensen, Løvel, Viborg.
861. Maja-Lise Christiansen, præstegaarden, Herfølge.
862. Bodil Fosby, Stadshauptmann Aas vei 1, Drammen.
863. Kamma Frandsen, Kløvested, Borup.
864. Aase Vestergaard Hansen, Aalborggade 21, Aarhus.
865. Eva Hansen, Esrogaard, Gerlev, Krogstrup.
866. Jytte Hansen, Munkebjergvej 8, Odense.
867. Inger Holtum, Mellergaard, Vraa.
868. Inger Houmøller, Ramsvej 1, II, Viborg.
869. Kirsten Jacobsen, „Høngaard“, Hjørring.
870. Ruth Storgaard Jacobsen, Toftlund, Ikast.
871. Anna Jensen, Nr. Dalsgaard, Mygdal, Hjørring.
872. Ruth Gunnarsen Jensen, Solbakkevej 1, Sorø.
873. Aase Jørgensen, Nees skole, Vemb.
874. Gurri Skovvang Jørgensen, Bødstrup, Slagelse.
875. Ruth Jørgensen, Nr. Næraa, Skamby.
876. Ellen Kristensen, Tubæk møllegaard, Præstø.
877. Marie Hovmand Madsen, Jyderodsgaard, Svinebjerg.
878. Kirsten Nielsen, Labæk 17, Holbæk.
879. Elisabeth Nissen, Storegade 35, Haderslev.
880. Gerda Osteriand, Brønderslevvej 34, Dybvad.
881. Betzy Pedersen, Østre Strandgate 11, Grimstad.
882. Edith Borcher Pedersen, Systofte, Nykøbing F.
883. Bodil Lund Petersen, Syrenvej 5, Risskov.
884. Ketty Mangaard Petersen, Valdal 8, Vordingborg.
885. Else Rasmussen, Bønkel, Lamdrup.
886. Jytte Uth Rasmussen, realskolen, Glumsø.
887. Sara Rasmussen, Zastrow, Søndersø.
888. Else Risgaard, Risgaard, Hørby.
889. Inge Rønby, Nørregade 29, Skive.
890. Bertha Schmidt, Ottestrup, Slagelse.
891. Karen Skyum, Smedegaard, Bælum.
892. Valborg Rask Sølvsten, Tværmarksvej, Vejlby, Riisskov.
893. Nico Sloth Sørensen, Gullev, Bjerringbro.
894. Kirsten Thorsen, Ventegodtgaard, Lille Skensved.
895. Bodil Troelsen, Vansted, Løgstør.
896. Karen Margrethe Ostergaard, Strandholt, Horsens.

Elever paa 1ste aars kursus fra maj 1952:

Inger Dahl Andersen, Sdr. Kongevej 12, Kolding. 
Margrethe Brandt, Ingerslev, Hasselager.
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Annelise Bredholt, Edelslund, Løgten.
Eli Christensen, Agdrup, Lørslev.
Merry Christensen, Dyrehøjgaard, Baaring, Asperup.
Thora Dissing, Søndergade 23, Taars.
Hanne Egmose, Kong Hansgade 6, Aalborg.
Nina Engell, Søndergade 11, Rønne.
Kirsten Eriksen, Assedrup.
Inge Dalskov Frederiksen, Suhrsvej 6, Maribo.
Else Grimstrup, Hornborg, Flemming.
Birgit Tanholdt Hansen, Svinget, Tørring.
Else Marie Hansen, Klonemosegaard, Himmelev, Roskilde.
Else Marie Hoen, Øvre Hoen, Hokksund, Eiker, Norge.
Else Vejsgaard Jensen, Skaarupgaard, Nodager, Kolind.
Inger Marie Jensen, „Raagholm“, Rønde.
Inga Jespersen, „Bro Mølle“, Vejrumbro.
Anna Margrethe Kristensen, Vorslunde skole, Give.
Fanny Houmann Kristensen, Haregade 17, Nyboder, København. 
Birgit Lange, Amagerbrogade 249, II, København.
Agnethe Wistoft Larsen, Blankenborg, Nyborg.
Gudrun Kristinsdottir, Hringbraut 39, Reykjavik.
Inger Larsen, Langtved mark, Ullerslev.
Maalfrid Lindaas, Eidestranda, Nordmøte, Norge.
Karen Milthers, Skivum skole, Vegger.
Elisabeth Mortensen, „Fædresgave“, Herringe, Rudme.
Margrethe Mortensen, Ny Bjerreby, Taasinge, Svendborg.
Alice Nielsen, Damme-Kobbel, Askeby.
Aase Kragh Myrup Pedersen, Amtoft, Vesløs.
Anna Holm Pedersen, Løgsted kalkværk, Løgstør.
Gerda Pedersen, Laulundsgade 1, Herning.
Anna Rasmussen, Vraa, Vrinners.
Anna Schultz, Stubdrup, Dybvadbro.
Erika Sieden, Chemnitzgade 60, Slesvig.
Elise Simonsen, „Rolighed“, Gylling.
Margit Simonsen, Bøgebjerggaard, Glamsbjerg.
Kari Strand, Bekkelagsvei 19, Bekkelagshøgda, Oslo.
Synnøve Svendsen, Ringebu, Norge.
Marie Busk Sørensen, Houlbjerg mark, Laurbjerg.
Tove Sørensen, Davinde, Marslev.
Agnes Øines, Fauske, Salten, Norge.

3 mdr. mere teoretisk kursus fra januar 1952:

Mary Andersen, Nørreskovgaard, Iller, Ans by (februar—marts). 
Aase Buxbom, Skyttegaarden, Grænge.
Thora Dissing, Søndergade 23, Taars.
Lisbeth Hansen, Petersminde, Langholt.
Karen Margrethe Hansen, Holtegaard, Horslunde.
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Selma Hansen, Torpe, Stege.
Inge Jensen, Terslev smedie, Haslev.
Anna Margrethe Kristensen, Vorslunde skole, Give. 
Birgit Lange, Amagerbrogade 249, II, København. 
Inger Larsen, Langtved mark, Ullerslev.
Inger Olsen, Lille Linde, Haarlev.
Anna Holm Pedersen, Løgsted kalkværk, Løgstør. 
Aase Rasmussen, Sandby, Hinnerup.
Elise Simonsen, „Rolighed“, Gylling.
Cesilie Spliid, Poulholm, Blære.
Henny Sørensen, Drosselvej 16, Haderslev.
Marie Busk Sørensen, Houlbjerg mark, Laurbjerg. 
Tove Sørensen, Davinde, Marslev.
Lis Thygesen, Dronningmølle.
Jenny Vigsø, Vesløs.

5 mdr. husholdningsklir sus fra maj 1952:

Birgit Andersen, Karrebæk centralskole, Karrebæksminde.
Inga Christiansen, Baarup, St. Merløse.
Poula Christiansen, Klaksvig, Færøerne.
Sylvia Christiansen, Klaksvig, Færøerne.
Elli Kromann, Isted, Sydslesvig.
Kirsten Fogt, Try, Dronninglund.
Bente Guldfeldt, Offenbachsvej 33, København.
Helle Frost Hansen, Algade 23, Nykøbing S.
Kirsten Wittrup Hansen, Ingstrup.
Birgit Hedlund, Brønshøjvej 12, Brønshøj.
Ingrid Heimbeck, Gran, Hadeland, Norge.
Bente Holmgaard, Rundforbi 184, Nærum.
Elin Fjord Isaksen, Vestermølle, Faaborg.
Birgit Bredmose Jensen, Kjærsvej 6, Korsør.
Eli Jensen, Bakkegaard, Vinde-Helsinge, Gørlev.
Else Jensen, Broby, Næsby.
Gretha Hedegaard Jacobsen, Kistrup, Korinth.
Vibeke Johannsen, Wrangelsgade 15, Flensborg.
Anna Kjær-Kristoffersen, Bøgebjerggaard, Snesere.
Doris Larsen, Kastager strand, Lolland.
Jytte Olsen, Bent Grubbesvej 15, Holbæk.
Ruth Olsen, Blaagaardsgade 14, København.
Silverbjørg Olsen, Trangisvaag, Suderø, Færøerne.
Bodil Kamstrup Pedersen, Dalgaard, LI. Tvede, Brandelev.
Kirsten Ewald Pedersen,, Hovedgaden 242, Bagsværd.
Ruth Dissing Pedersen, Vraa.
Kirsten Bendixen, Bülowsvej 15, København V. (jan.—marts).
Anna Marie Bonderup, Vaarst ((jan.—marts).
Inge Margrethe Hansen, præstegaarden, Pedersborg, Sorø (jan.—marts)
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Kursus til uddannelse af skolekøkkenlærerinder fra maj:

Kirsten Kingo Henriksen, Aarslev.
Jytte Kaastrup Nielsen, Bælum.
Marie Holm Rasmussen, Staby, Ulfborg.

Fra august desuden:
Magdalene Dinesen, Skudstrup.
Aksa Jensen, Rønne.

Øvelsesskolen fra september 1952:

Martha Brøndum, Grovegaard, Over-Fusing, Bjerregrav. 
Eva Christiansen, brødfabrikken, Næsby.
Karen Fenger-Eriksen, Godthaabsvej 6, Horsens.
Aase Gotholdt, Solvænget 6, Lyngby.
Karen-Elisabeth Austin Hansen, præsteboligen, Præstø. 
Gunnel Nordstrøm, Provstevænget, Roskilde.
Helga Quist, Skovagergaard, Bjerregrav.
Solvejg Schmidt, „Dalgaard“, Øster Lindet.

Hospitanter:
Dora Lund, Julianehaab, Grønland.

I ungdoms- og aftenskolen er der i sommer et hold unge piger med 13 deltagere ledet 
af fru Nico Dam.

I skolekøkkenundervisningen deltager i sommer 42 børn fordelt paa 2 hold fra omegns
kommunerne.
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B illec lb l a de f r a i aar

Hvert aar har sine billeder, heldigvis, og selv om træerne biir større og personalet 
ældre, saa er ungdommen paa den gamle skole evig ny. Her præsenterer vi da:

1. De 35 lykkelige, nybagte husholdningslærerinder af 1952 med deres lærer
inder og lærere samt — i døren — vor trofaste censor i botanik m. v. 
professor Fr. J. Mathiesen.

2. Kirsten fra Try snakker med Putte.
3. Lise og Tutte (Gurli Dam) elsker grønærter.
4. Og her har vi alle sommerpigerne paa GI. Ankerhus.
5. Dette muntre trekløver behøver næppe nogen nærmere præsentation.
6. Hvem skulle nu tro, at dette er vinterpiger? Men saadan kan det virkelig 

være ved Pedersborg sø sidst i marts.
7. „Tvillingerne“ (Dora fra Island og Bente fra „Nordbjerggaard“ ved Ring

sted) som vise-duet.
8. Sommerens 120 piger — da fotografen endelig var kommet.
9. Lærerinderne paa GI. Ankerhus sidste vinter.

10. Birgit forsøger at hænge vasketøjet rigtigt op!
11. Norge og Grønland — Synnøve Svendsen og Ane Berglund.
12. „Kgl. skuespillere“ — statister ved „Elverhøj“.
13. Vor seneste øvelsesskole i sognekøkkenet.
14. Festlig borddækning i seminariets dagligstue.
15. De dygtige 3 mdr.s og fru Sibbern er ved at partere gris.
16. 1ste aars special-hold i blomsterhaven.
17. Husmor paa „Regensen“, Marie Broholm, og hendes hjælpere.
18. Regensen set fra vest.
19. Sorø amts skolekøkkenkateder i funktion ved Else Elbæk i Tjustrup skole.
20. „De uadskillelige“ (gæt hvem) og pigeflokken venter taalmodigt paa foto

grafen.









Saa hilser vi dig, du vort arbejdes ly, 
du hjem for vor lykke og leg, 
i sommerens sol, under vinterens sky 
staar regnbueglans over dig.
Og naar vore navne forlængst sank i støv, 
vil du være frodig og stærk.
I vinter og vaar
og aar efter aar
hil dig, Ankerhus, og dit værk!

F. D.



Rettelse til teksten paa historisk billede nr. 17: Ellen Sejerø er fejlagtigt anført som 
Ingrid Sejerø — og til historisk billede nr. 22: Billedet fra husholdningsskolernes aars- 
møde er fra 1943, ikke som fejlagtigt anført efter krigen.






