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Forord

Denne bog er resultatet af et langt og frugtbringende samarbejde mel
lem Mariaforbundet og Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og 
Bornholm. Samarbejdet startede allerede i 1991, da forhandlingerne 
om afleveringen af Det Wærnske Instituts og Mariaforbundets arkiver 
til Landsarkivet blev indledt. I første omgang førte dette til aflevering, 
ordning og registrering af de to arkiver, siden til udgivelsen af Nete 
Balslev Wingenders bog om Arven efter Martha Wærn i 1992.

Det var derfor også med stor glæde, at Landsarkivet tog imod en 
henvendelse fra redaktionskomitéen, hvor man forespurgte, om ikke 
også skildringen af Mariaforbundets egen historie kunne udkomme på 
Landsarkivets forlag ARKI-Varia. En af Landsarkivets fornemste op
gaver er at tilgængeliggøre de arkivalier, der er i arkivets varetægt, og 
med Adda Hildens fremstilling af Mariaforbundets historie gennem 
næsten hundrede år, suppleret med Nete Balslev Wingenders registra
tur over forbundets arkiv i Landsarkivet er denne opgave blevet løst 
på smukkeste vis.

Dette projekt kunne imidlertid aldrig være blevet ført ud i livet, hvis 
ikke Mariaforbundet og dets bagland samtidig havde stillet midler til 
rådighed, så den færdigtrykte bog kunne foreligge i et smukt og ind
bydende udstyr. Landsarkivet takker for den beredvillighed, som man 
fra komitéens side har vist overfor de forslag og ønsker, som er blevet 
fremsat af arkivet.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm,
august 2001

Inge Bundsgaard 
Landsarkivar
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Forord

Mariaforbundet bestod fra 1914 af tre husholdnings- og efterskoler 
under en fælles bestyrelse. Efter vedtagelse af særloven for Tvind- 
skolerne var denne struktur ikke længere mulig. I september 1997 af
holdtes et repræsentantskabsmøde, hvor Mariaforbundet blev opløst, 
og skolerne fik hver deres bestyrelse.

Ved denne lejlighed blev det besluttet at nedfælde Mariaforbundets 
83-årige historie. En redaktionskomité blev nedsat, og denne overdrog 
opgaven med at skrive bogen til Adda Hilden, med hvem komitéen 
har haft et spændende og frugtbart samarbejde.

Løsningen af denne opgave har kun været mulig, fordi Gerda Mul
lers legat har støttet opgaven med betragtelige midler. Vi er legatet stor 
tak skyldig.

Hensigten med denne lille bog er at give et billede af den indsats, 
som Mariaforbundet med sin oprindelige, men dog fleksible målsæt
ning under skiftende samfundsforhold har ydet for uddannelsen af 
unge kvinder i det forrige århundrede.

Vi siger tak til Landsarkivet for beredvillighed til at udgive denne 
bog, vi takker landsarkivar Inge Bundsgaard for den store interesse, 
som har været vist for udgivelsen, og vi takker arkivar Karsten Ga- 
brielsen for hjælp ved løsningen af de mange praktiske problemer.

Charlottenlund, august 2001 
Hanne Christiani
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I ...»at danne et Forbund« • • •

Mariaforbundet blev stiftet d. 20. november 1905 ved et aftenmøde i 
St. Andreas kirkes menighedshus i Gothersgade i København. Møde
indkaldelsen var stilet til »de højere pigeskolers tidligere Elever og 
andre ligestillede unge Kvinder«, og formålet var at »danne et For
bund (..) til Fremme af kristeligt Liv hos dem selv og blandt jævnbyr
dige«. Initiativtagerne var syv kvinder, hvoraf de fem havde tilknyt
ning til de højere pigeskoler og de fleste af dem forbindelse til Indre 
Mission i København. Blandt indkaldelsens 14 anbefalere var Sjæl
lands biskop fulgt af seks prominente hovedstadspræster, fem af de syv 
medunderskrivende kvinder kom, som initiativtagerne, fra adel og 
storborgerskab, et par af dem var velanskrevne pigeskoleledere.1

Af Mariaforbundets første vedtægter fremgår, at formålet var at 
»virke for Guds Riges Fremgang« blandt tidligere elever fra de højere 
pigeskoler. Formålet tænktes fremmet ved afholdelse af fællesmøder et 
par gange om måneden, »hvor Kundskaben til Guds Riges Opgaver 
hjemme og ude udvides og Samfundsfølelsen styrkes«, bl.a. ved at 
»oprette og støtte Bibelkredse samt danne Bindeled mellem disse.«1 2.

Tilknytningen til Kirkelig Forening for Indre Mission i København 
(IM) fremgår af, at fire af de otte bestyrelsesposter skulle besættes af 
IM, og i tilfælde af forbundets opløsning skulle dets ejendom tilfalde 
IM.

I 1913 ændredes vedtægterne3,og KFUKs københavnsafdeling, 
Hovedafdelingen, som den hed, trådte i stedet for IM. På det tids
punkt havde Mariaforbundet ca. 500 medlemmer, fordelt i en senior
gruppe og en hoved- og ungdomsafdeling. Mødeaktiviteten var høj, og 
medlemmerne havde, foruden bibelkredse og fællesmøder, påtaget sig 
et omfattende filantropisk arbejde.

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. Udateret løsblad heri.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08. 
Udateret løsblad heri.

3. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14. 
Udateret løsblad heri.
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Indbydelse.
Herved indbydes de højere Pigeskolers tidligere Elever og andre 

ligestillede unge Kvinder til et Møde i St. Andreas Kirkes Menighedshus 
(Gothersgade)

Mandag den 20. November, Kl« 7l/2.
Pastor Lie. theol. H. Usslng taler. Ved Mødet vil der blive frem

sat Forslag om at danne et Forbund af unge Kvinder til Fremme af 
kristeligt Liv hos dem selv og blandt jævnbyrdige.

Comtesse Georgine Knuth,
Linnésgade 10.

Gerda Mundt,
cand. phil.,

Lyngby.
Therese Schack.

St. Kongensgade 25.

Louise Tryde, 
cand. mag.,

Kronprinsessegade 18.

Laura Engelhardt,
Skolebestyrerinde, 
Ry&enstensgade 3. 

Comtesse Regitze Lerche, 
Nørresøgade 29.

Rosa Rohmann,
Skolebestyrerinde, 

Rosenvængets Allee 6.

Ovenstaaende anbefales af:
H. M. Fenger,

Lie. theol., Holmens Provst.
Paul Oldenburg,

Præst og Sekretær.
T. Skat Rørdam,

Dr. phil og theol., Sjællands Biskop.
R. Ussing,

Lie. theol., Sognepræst ved Jesus 
Kirken, Valby.

L. I. H. Jensen,
Bestyrerinde af M. Kruses Skole,

Frederiksberg Allee 16.
Joseplia Martensen, Baronesse

Østersøgade 102.
Martha Steinthal,
Vestre Boulevard 33.

H. Hoffmeyer,
Præst ved Vor Frue Kirke.

J. Paulli,
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius.

Jul. Steen,
Sognepræst ved St. Andreas Kirke. 

Rigmor Gad,
Nørregade 36.

Karen Kjær,
Skol eb esty rerinde, 
Gartnergade 15.

0. Schaffelitzsky de Muckadell, 
Mynstersvej 3.

Eva Ussing, 
Harsdorffsvej 13.

»Kristel. Dagbi.« s Bogtr.

i

Denne indbydelse er det første vidnesbyrd om ideen, der førte til dannelsen af Maria- 
forbundet. Men udover at indbydelsen henvendte sig til »de højere Pigeskolers tidlige
re Elever og ligestillede unge Kvinder« ved vi faktisk ikke, hvordan ideen blev spredt.
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København omkring 1900
Mariaforbundets arbejdsmark var København, Danmarks eneste stor
by, behæftet med al den sociale nød og elendighed, som dengang var 
karakteristisk for bysamfund i hastig udvikling. Allerede før Anden 
slesvigske Krig og nederlaget i 1864 var landet præget af tre forhold: et 
markant stigende befolkningstal, afvandring fra det stadig mere 
mekaniserede landbrug og indvandring til byerne, hvor industrien kun 
langsomt kom i gang. Skønt udvandringen, fx til USA, var stor, betød 
urbaniseringen for Københavns vedkommende, at indbyggertallet 
mere end tredobledes, fra 180.000 omkring 1870 til godt 600.000 i 
1914. Boligmassen forøgedes med voldsom hast, på Nørrebro, 
Vesterbro og foran på Amager præget af usselt spekulationsbyggeri. 
A-kasse, sygekasse, socialhjælp og fagforening var ukendte størrelser, 
for nogle få faglærte arbejdere var der en spæd begyndelse til et socialt 
sikkerhedsnet, som de selv måtte kæmpe for at etablere. Fattighjælp 
eksisterede i beskedent omfang, men medførte som oftest, at mod
tageren tabte sine borgerlige rettigheder, bl.a. stemmeretten. Dertil 
kom i denne liberalismens blomstringstid en ujævn indkomstforde
ling, svælget mellem rig og fattig, mellem veluddannet og ufaglært var 
enormt og arbejdsløsheden høj. Nøden var, set med vore øjne, ufat
telig stor. Børn måtte forsømme skolen, fordi de manglede sko og tøj, 
andre faldt i søvn i timerne af udmattelse og sult, og mange blev gade
børn, der strejfede rundt i bander. Den lille pige med svovlstikkerne, 
H.C. Andersens eventyr fra 1840’erne, var endnu i denne periode ikke 
ren fiktion.

Københavns bystyre var hverken politisk eller administrativt rustet 
til at tage problemerne op til virkelig revision, og i Rigsdagen stod 
kampen mellem godsejernes Højre og bondepartiet Venstre på dags
ordenen, mens et ungt Socialdemokrati var uden indflydelse. Samtidig 
var de gamle autoritære holdninger under nedbrydning. Darwinismen 
satte spørgsmålstegn ved kirkens lære, og kulturradikalismen med 
brødrene Edvard og Georg Brandes i spidsen stod for et kulturelt ny
brud, fra 1871 et opgør med nationalromantikkens efterklang gennem 
Det moderne Gennembrud. Der var ikke megen enighed om de gamle 
dyders værdi og stor usikkerhed overfor det nye.

Også kvindernes samfundsmæssige stilling kom under debat. I 1850 
havde den ganske unge Mathilde Fibiger fået udgivet sin lille brev
roman, Clara Rafael. Tolv Breve, med forord af ingen ringere end J. L.
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Heiberg. Bogen hævdede, at udelukkelsen af kvinder fra en menings
fuld indsats i landets tjeneste på lige fod med mænd var uværdig for 
begge køn og med til at ødelægge forholdet mellem dem. Bogen af
fødte en voldsom, omend kortvarig debat, men grunden var lagt til 
diskussion af kvindens stilling, da Dansk Kvindesamfund (DK) blev 
stiftet i 1871. Gennem sine første 30 år formulerede DK stadig mere 
vidtgående krav om ligestilling mellem kønnene, og fra 1875 åbnede 
universitetet dørene for kvindelige studerende.

Bevidstheden om, at øget indflydelse skulle bygge på en mere 
omfattende og systematisk skolegang for piger og på kvinders adgang 
til samme uddannelse som mænd, var stærk blandt adskillige borger- 
døtre, og i mange familier var de ugifte tanter blevet en økonomisk be
lastning. Der var heller ikke i velstillede hjem brug for de ekstra hæn
der, som en gammeldags husholdning havde krævet. Og kvinderne 
ville omsider ud til samfundsgavnligt arbejde. Der var et kvinde
overskud i befolkningens sammensætning og derudover et fald i an
tallet af indgåede ægteskaber, men ikke desto mindre bortvalgte ad
skillige kvinder, der kunne have giftet sig, bevidst ægtestand og mo
derskab til fordel for en selvstændig tilværelse, ofte under meget be
skedne kår, fx som sygeplejersker eller lærerinder, senere i kontorfa
gene.

Folkekirken var præget af spændinger. 1800-tallets folkelige væk
kelser var blevet efterfulgt af fremvæksten af to stærke religiøse og kir
kelige bevægelser, grundtvigianismen på den ene side, med fri- og 
valgmenigheder samt folkehøjskolerne, og på den anden side Indre 
Mission med dens inderlige menighedsliv, vækkelsesmøder og orga
nisering af religiøst børne- og ungdomsarbejde, bl.a. gennem oprettel
sen af KFUK og M, senere tillige gennem FDF og spejderarbejdet. 
Grundtvigianerne kom især fra velstillede landbokredse, IMs med
lemsskare, ikke mindst i byerne, var fra småborgerskabet og arbej
derklassen, men der var stor forskel på IM i København og ude i lan
det. Den skyldtunge syndsbevidsthed i de omrejsende missionærers 
dommedagsprædikener med deres afvisning af enhver verdslig fornøj
else, som vi vel alle har oplevet i forfatteren Hans Kirks version, enten 
i romanen Fiskerne fra 1928 eller den senere TV-serie, havde ikke 
samme vægt i hovedstadens IM. Her prægedes bevægelsen af, at le
derne i en lang årrække næsten uden undtagelse var mænd fra det hø
jere borgerskab.
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Københavns kirkesag1

For Københavns vedkommende øgedes befolkningstallet i de relativt 
få sogne voldsomt. I fx et enkelt sogn, der dengang lå i et forstads
område, Skt. Johannes sogn på Nørrebro, var indbyggertallet i 1889 
76.000, og den kirkelige betjening af menigheden led naturligvis der
under. Der forekom bunkebryllupper, og man samlede børnebegra- 
velserne på en bestemt ugentlig eftermiddag og lod efter jordpåka
stelsen i kirken forældrene selv tage på kirkegården med de små kister. 
Noget personligt forhold har kun undtagelsesvist kunnet etableres 
mellem præst og sognebørn, og præsten har haft ringe mulighed for at 
skaffe sig indsigt i den enkelte families situation.

Københavns kirkesag er navnet på menighedens kamp for at ændre 
de kirkelige forhold i hovedstaden ved opførelse af nye kirker og eta
blering af en anden sogneinddeling. En begyndelse blev gjort i 1861, 
da det lykkedes præsten R. Frimodt at få bygget den før nævnte Skt. 
Johannes kirke, den første nye sognekirke i hovedstaden i over 200 år. 
I de næste årtier kom endnu 4-5 kirker til i brokvartererne, hvorefter 
bevægelsen næsten døde ud. I sidste halvdel af 1880’erne tog flere 
grupper sagen op1 2. Blandt dem tre unge kvinder, Emilie Neergaard, 
baronesse Thea v. Ripperda og Inger Marie Schiøler, der stiftede For
eningen til Opførelse af smaa Kirker i København. De tre gik i spid
sen for et enestående indsamlingsarbejde og kunne blandt foreningens 
ihærdigste medlemmer tælle mange kvinder, adelens damer, borger
skabets fruer og frøkener og fx adskillige kommunelærerinder, den 
nye tids første veluddannede, selverhvervende kvinder. løvrigt fandt 
foreningen støtte i meget brede kredse, med tiden ikke blot i hoved
staden3. Efter tre års forløb, i 1889, kunne Sjællands biskop, J. B. Fog, 
indvi en lille kirkesal i en baggård i Blågårdsgade, Bethlehemskirken. 
De tre unge kvinder havde nået deres første mål. Og derefter tog sagen 
fart, nu i hænderne på indflydelsesrige mænd, fra 1895, da han var 
blevet Sjællands biskop, med T. Skat Rørdam som formand for Det

1. Kirkelig Aarbog, 1. Aarg., 1923, v. Paul Nedergaard, s. 25Iff
2. Kamma Struwe: Kirkerevolution i 1890’erne. Biografisk-historisk Kulturbillede, 

1995, s. 47f
3. Kamma Struwe: Kirkerevolution i 1890’erne. Biografisk-historisk Kulturbillede, 

1995, s. 91ff.
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københavnske Kirkefond. Præster, naturligvis, men også læger, uni
versitetsfolk og fremtrædende erhvervsfolk støttede sagen, og både 
grundtvigianere og folk fra IM arbejdede for den. Frem til 1917 fik 
København 40 nye sognekirker, og der byggedes adskillige omegns
kirker.

Når Københavns Kirkesag er en naturlig forudsætning for en pla
cering af Mariaforbundet og dets indsats i de første årtier efter 1905 
skyldes det dels, at en del medlemmer af Mariaforbundet arbejdede 
aktivt i Foreningen til Opførelse af smaa Kirker, dels at Mariaforbun
det, foruden mange andre filantropiske engagementer, også tog del i 
det velgørenhedsarbejde, som fra gammel tid havde været knyttet til 
menighederne1. At dette arbejde med den utilstrækkelige kirkelige be
tjening af hovedstadens befolkning i en lang periode har været nær
mest illusorisk, siger vist sig selv.

KFUK i København
Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark, som er IMs fulde 
navn, blev stiftet midt i 1800-tallet, og fik i løbet af de næste årtier 
organiseret et arbejde for børn og unge, bl.a. gennem oprettelse af 
søndagsskoler. Begyndelsen til en indsats for unge kvinder, Kristelig 
Forening for unge Kvinder, blev gjort i provinsbyerne, fra 1889 eksi
sterede den første KFUK-kreds i København1 2. Ungdomsarbejdet var 
fra starten kønsdelt, en ynglingeforening for unge mænd og pigefor
eninger for kvinder. De første år var navnet det lidt pudsigt klingende 
KFUP. Formålet var religiøs vækkelse, helliggørelse af de unge sjæle, 
men havde desuden et stærkt socialt sigte gennem bestræbelserne på at 
samle de unge om Guds ord i trygge omgivelser, lade dem stifte be
kendtskab med ligesindede og komme i kontakt med ældre ledere, der 
kunne stå dem bi i vanskelige situationer. Den ungdom, som KFUK 
og M henvendte sig til, var husligt tyende, som det dengang hed, karle 
og piger, ekspeditricer og kontorfolk, til en vis grad unge, der var 
hjemmefra for at få en uddannelse, for mange af dem gjaldt, at de boe-

1. Mariaforbundet. Administration. Protokol for hovedafdelingen 1911-12, upag. 
Optegnelser over 52 medlemmers aktiviteter.

2. Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger. Køn og kultur i 
KFUK 1883-1940, 1995, s. 34.
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Ved Skt. Johanne skir kens indvielse i 1861 var der endnu landligt omkring det nu
værende Skt. Hans Torv. (Efter Kamma Struwe, Kirkerevolution i 1890’erne. Bio
grafisk-historisk kulturbillede. Kbh. 1995, s. 26, illustration fra Illustreret Tidende)

de til leje under mere eller mindre kummerlige forhold. De var i egent
lig forstand for manges vedkommende isolerede i forhold til det om
givende samfund.

IMs ungdomsarbejde var bl.a. inspireret af angst for den nye tids 
rodløshed, dens mange forlystelsesetablissementer af mere tvivlsom 
karakter, den voksende prostitution og for den udbredte alkoholisme. 
Perioden var med god grund afholdsbevægelsernes stiftelsestid. Men 
det, der bar IM, var forvisningen om, at tiden trængte til den kristne 
forkyndelse i indremissionsk ånd.

KFUK i København, Hovedforeningen, blev efter en beskeden be
gyndelse en succeshistorie fra omkring 1900, men af flere forskellige 
årsager kom medlemsskaren især fra de karakteristiske kvindeerhverv, 
og flertallet var husassistenter. Til gengæld var foreningens ledere i de 
første mange år næsten uden undtagelse fra de øverste samfundslag, 
fra 1900 med den begavede, handlekraftige komtesse Henriette Knuth 
(1863-1949) i spidsen, den første kvinde på en lederpost i en religiøs
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Vinterbillede af det beskedne Guds hus i baggården til Bldgdrdsgade 46. Udateret. 
(Efter Kamma Struvve, Kirkerevolution i 1890’erne. Biografisk-historisk kulturbillede. 
Kbh. 1995, s. 56)

bevægelse herhjemme1. Hun var en stærk personlighed, udstyret med 
blændende talegaver og tillige et fremragende organisationstalent. 
Men hun var bekymret over den socialt set ensidige rekruttering af 
medlemmer til Hovedforeningen og beklagede i 1903 i De Unges 
Blad, et af flere blade udgivet af KFUM og K i København, at ingen 
påtog sig at sørge for, at unge piger fra de højere pigeskoler, embeds
mands- og grossererdøtrene, kom under kristelig påvirkning i 
forbindelse med deres uddannelse. Så både direkte og indirekte kom 
inspirationen til oprettelse af et kristeligt forbund for overklassens

1. Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger. Køn og kultur i 
KFUK 1883-1940, 1995, s. 66ff.
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pigebørn fra KFUK. Blandt initiativtagerne var Henriette Knuths 
kusine, forstanderinde ved N. Zahles Seminarieskole Georgine Knuth 
(1856-1940).

Marie-Forbundet, som det oprindelig hed, blev stiftet, og ordene fra 
Lukas-evangeliet 10.42: Et er fornødent, blev forbundets motto.

Marie-Forbundets første år, 1905-08
Bestyrelsen kom den første tid til at bestå af Eva Ussing som formand, 
komtesse Georgine Knuth som næstformand, komtesse Regitze 
Lerche, der repræsenterede IM, Rigmor Gad, der året efter på grund 
af indgået forlovelse afløstes af sin søster Ellen Gad, og af Louise 
Tryde1 som sekretær og altså referent ved bestyrelsesmøderne1 2.

Bestyrelsen har stået famlende overfor det at oprette en forening, at 
konstituere sig, at hverve medlemmer og at finde en passende møde
form, og referaterne har mest karakter af spredte notater, og især glim- 
rer meddelelser om beslutninger ved deres fravær.

Blandt forslagene i vinteren 1906 var afholdelse af et vækkelses
møde, men den ide faldt til jorden, da bestyrelsens flertal ikke fandt 
tiden moden til et sådant fremstød. En anmodning fra Thora Esche 
(1850-1920), stifteren og lederen af Magdalenehjemmet, om at enga
gere sig i hjælp til faldne kvinder, blev også afslået, og bestyrelsen 
afviste dermed at gå ind i et af tidens mest brændende kvindespørgs
mål, den offentlige prostitution og ophævelsen netop i 1906 af den 
forhadte lov fra 1874, der havde gjort prostitution til et lovligt erhverv. 
Thora Esches klientel, de faldne piger, var unge kvinder, der søgte 
hjælp til at komme ud af »erhvervets« klør. Marie-Forbundet var end
nu ikke beredt til kamp. Derimod dannedes der i forbindelse med de 
ni afholdte møder allerede på dette tidspunkt små kredse, der samledes

1. Louise Tryde står opført som cand.mag. på indbydelsen til det stiftende møde i 
november 1905. Der findes iflg. Lis Jacobsen: Kvindelige Akademikere 1875- 
1925, 1925, s. 217, ingen cand.mag. ved det navn, men derimod en Gerda Tryde, 
der imidlertid først er kandidat fra 1914.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. De fem nævnte er næppe den fulde bestyrelse, men det er de eneste, der er 
opført som tilstedeværende ved bestyrelsesmøder i 1906. Først fra 1907 finder 
bestyrelsesreferaterne en nogenlunde fast form, bl.a. med datering.
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Liste over mødeaktiviteter i Marie forbundet 1905-1906. Bemærk, at halvdelen af mø
derne har kvindelige talere. Bestyrelsens Forhandlingsprotokol 1905-08.

i damernes hjem om bibellæsning og bøn, og det blev fra disse grup
per, at der i løbet af de næste år skabtes basis for ny rekruttering til 
andre aktiviteter. Således tog man allerede i 1906 skridt til, at medlem
mer af Marie-Forbundet tog del i børnegudstjenester - for piger, kun 
for piger - i Skt. Andreas kirke og i missionshuset Bethesda og her 
forsøgte at lære nogle af børnene at kende, bl.a. med henblik på opret
telse af syforeninger, placeret i forlængelse af gudstjenesterne. Møde
aktiviteten fortsatte på samme niveau og med samme indhold i efter
året 1906, men listen over de tilstedeværende ved bestyrelsesmøderne 
viser, at deltagerne sjældent var andre end Eva Ussing, komtesse 
Lerche og frøknerne Gad og Tryde. Allerede ved første bestyrelses
møde i 1907 meddelte Georgine Knuth, at hun »helst ikke (vil) lægge 
Navn til Marie-Forbundet, da hun er med saa lidt.«1

Først fra eftersommeren 1907 begyndte den bestyrelse, der efter

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. Referat fra bestyrelsesmøde 12.1.1907.
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vedtægterne skulle bestå af ialt otte medlemmer, fire valgt af IM i 
København og fire af forbundets medlemmer, at planlægge en større 
fremtid for Marie-Forbundet. Bestyrelsesmedlemmernes navne, der 
ikke kan endeligt bekræftes før i referatet fra generalforsamlingen i 
efteråret 1908, var Eva Ussing, Regitze Lerche, Louise Tryde og Ellen 
Gad, valgt af IM, samt Emerentze Bille, Gerda Muller og komtesse 
Sophie Hoick, valgt af Marie-Forbundets medlemmer. Det ottende 
medlem blev tilsyneladende aldrig valgt. I januar 1907 var Gerda Mul
ler til stede for første gang, fra juni var Eva Ussing igen på plads som 
bestyrelsesformand efter et halvt års fravær, og herefter mødtes be
styrelsen den anden tirsdag i måneden i hendes hjem på Harsdorffsvej 
13. Fra januar 1908 skrives navnet omsider: Mariaforbundet.

Iværksætterne
Hvem var de så, den håndfuld damer, der dukkede frem fra mere eller 
mindre anonyme liv i forældrenes hjem og inspireret af KFUKs initia
tiver påtog sig at vække og opdrage overklassens døtre til at indgå i 
filantropisk arbejde på folkekirkelig grund?

En kollektiv biografi ville fremhæve deres afstamning i adel eller 
højere borgerskab, halvdelen af dem var indskrevet på Vallø, og deres 
økonomiske uafhængighed og manglende erhvervsuddannelse- og er
faring. De var alle tilknyttet IM og KFUK, flere fik senere høje poster 
i Hovedafdelingens ledelse. De havde forbindelse til Diakonisse
stiftelsen og det omfattende velgørenhedsarbejde, der udgik derfra, 
stiftelsens daværende forstanderinde, søster Sophie Zahrtmann holdt 
tidligt oplæg ved et af forbundets møder. De var veninder med ild
sjælen Thora Esche og aktive i Foreningen til Opførelse af smaa Kir
ker i København. Eva Ussings fætter, den senere stiftsprovst H. Us
sing (1855-1943) var omkring 1900 en af foreningens rådgivere.

De var alle ugifte og barnløse, men kendte med tidens familiære for
pligtelser overfor slægtens gamle og svage, til omsorg og ansvar for an
dre, og til en forpligtelse, der i de kredse som en selvfølge inddrog 
samfundets dårligst stillede.

De var berejste, belæste og selskabelige. De var kort sagt damer.
Men de var også forskellige, bl.a. repræsenterede de to generationer 

med Eva Ussing på halvtreds som den ældste og den 23-årige Gerda 
Muller som den yngste. Hun og Georgine Knuth var begge pæda-
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Eva Ussing, f. 30.10.1855 i Flensborg, d. 4.1.1950 på Frederiksberg. F: National
bankdirektør, dr.jur., ML, Verner J.A. U. (1818-87) og Adelaide Constance Rosaura 
Amalie Schrum (1826-84). EU tilbragte sine første ni barneår i Flensborg og kom, da 
familien flyttede til København, i N. Zahles skole. Efter barndomshjemmets opløsning 
i 1880’erne skabte EU sammen med sin søster Thyra det hjem, der kom til at danne 
rammen om så mange af det unge Mariaforbunds aktiviteter. Søstrene var indskrevet 
i Vemmetofte kloster og som formuende økonomisk uafhængige. EU var optaget af fi
lantropisk arbejde, bl.a. i Marthahjemmet på Nørrebro, i Kirkefondet og i Øster
landsmissionen, men må, med sit initiativ i 1905 til oprettelse af Mariaforbundet, have 
fået sin stilfærdige tilværelse lagt radikalt om. Og hun skulle vise sig at være egnet til 
på kristent-filantropisk grundlag at skabe en institution for kvinder. Hun var stilfær
digt indtrængende af væsen, klog, vidende og diplomatisk, velformuleret både i skrift 
og tale, utvivlsomt den i det første Mariaforbunds inderkreds, der frem for nogen må 
tilskrives ansvaret for forbundets placering i samfundet gennem dets første tre årtier. 
Hun var bl.a. længe en af de bedst informerede om alle undervisningens aspekter, fordi 
hun regelmæssigt deltog i teoritimerne og sammen med Gerda Muller og Henriette 
Christiani lagde de langsigtede planer. Hendes diplomati kom i brug, når samarbejdet 
med fx. KFUK knagede i fugerne og, ikke mindst, da tilknytningen til Det Wærnske 
Institut 1922-24 skulle etableres. EU, der var blind sine sidste leveår, trak sig tilsyne
ladende lige så stille fra sin formandspost, som hun mange år før var gledet ind i den.
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gogisk uddannet. Georgine Knuth havde taget almuelærerindeeks- 
amen fra N. Zahles seminarium, og Gerda Muller tog faglærerinde- 
eksamen i engelsk ved det kursus, som foreningen Den danske Pige
skole havde oprettet i 1905. Gerda Muller var også selverhvervende, 
ansat først som timelærer i engelsk, derefter i fuld stilling på Laura 
Engelhardts højere pigeskole, det senere Rysensteen Gymnasium.

Generationsforskellen mellem de to, der i næsten et halvt århun
drede kom til at præge Mariaforbundet stærkest, har formentlig været 
det drivende brændstof: Eva Ussings besindige stillingtagen og smidi
ge forhandlingsevne blev, som vi skal se, den nødvendige regulator af 
Gerda Mullers frodige fremtidsvisioner

Det første Mariaforbund i arbejdstøjet
Når man i dag i referaterne fra efteråret 1907 læser, at bestyrelsen 
overvejede at holde ganske få møder i januar, men til gengæld at gøre 
februar og marts til ekstra aktive måneder, »særlig for dem, der først 
kommer ind til Byen sidst i Januar«1, får man associationer til land
adelens liv, ude på godserne om sommeren og i juletiden med dens fes
tligheder og baller, og selskabssæsonerne forår og efterår i hoved
stadens herskabshjem. En fjern, forsvunden verden, men ikke nogen 
helt forkert forestilling. Planlægningen af et medlemsmøde i 1908 
opremser over en hel side en række navne på adels- og patricierslægter 
i Danmark1 2, og det var netop disse familiers unge døtre, Mariafor
bundet ønskede at hverve.

Og det gav etikettespørgsmål af tungtvejende karakter: Et vordende 
nyt medlem skulle inviteres skriftligt, »paa smukt Brevpapir«, af en i 
forvejen kendt veninde, udmeldelse skulle ske efter samtale med Eva 
Ussing eller Regitze Lerche, ikke til budet, der opkrævede kontingen
ter, og mindre aktive medlemmer skulle holdes til ilden ved visitter af 
et bestyrelsesmedlem. Det første år afholdtes også de månedlige fæl
lesmøder i en af damernes hjem, ofte hos Eva Ussing, og det var med 
beklagelse, at bestyrelsen måtte henlægge dem til St. Andreas kirkes

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. Referat fra bestyrelsesmøde 14.6.1907.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. Referat fra bestyrelsesmøde 29.6.1907.
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Baronesse Regitze Lerche, f. 4.2.1863, d. 20.11.1916 i Kbh. F: Greve Vilhelm L. (1820- 
93) og Vilhelmine Barner ( -1876). RL var blandt initiativtagerne og medindbyderne 
ved det første Mariaforbunds stiftelse i 1903. Hun blev indvalgt i bestyrelsen som 
repræsentant for Indre Mission og var sammen med Eva Ussing den, der fik forbun
det lagt i faste rammer og defineret dets formal. Hun var formentlig også hovedan
svarlig for, at forholdet mellem Mariaforbundet og KFUK forblev præget af samar
bejde, skønt divergenserne mellem de to forbund periodisk var mange. RL var for
mand for KFUK, Hovedafdelingen i København, fra 1913, indtil hun i eftersommeren 
1913 måtte trække sig fra posten på grund af sit svækkede helbred. Hun fortsatte imid
lertid i Mariaforbundets bestyrelse til kort før sin død. Hun støttede Gerda Muller, da 
denne i 1913 fremlagde sine planer for det praktisk-sociale kursus, men fremsatte gen
tagne gange i sin bestyrelsestid ønske om en stærkere tilknytning mellem Maria
forbundet og KFUK, som hun gerne så sammensluttet til ét forbund.
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menighedshus, fordi » Formen tager Interessen fra Indholdet«. Et be
styrelsesmedlem fik det hverv at sørge for blomsterudsmykning til 
møderne, en anden blev ansvarlig for opsyn med den kone, der sør
gede for theen.

Kombinerer man Mariaforbundets vedtægter og de mange, for os i 
dag pudsige debatter om etikettespørgsmål med bestyrelsens afvisning 
fx af at gå ind i Magdalenesagen og gøre et hårdt tiltrængt hjælpearbej
de blandt de dårligst stillede unge kvinder, bliver det klart, at det har 
krævet balancegang at forsøge at hverve døtre af landets højt placerede 
og religiøst orienterede familier til oplæring i filantropi, uanset på 
hvilket ideologisk grundlag arbejdet skulle udføres. Ansvaret for de 
unge piger vejede tungt. De skulle på én gang lære livets skyggesider 
at kende og udrustes til sammen med andre at forsøge at mildne dem. 
Men der var grænser, og netop ved bekendtskabet med den livets 
skyggeside, som seksualiteten også kunne være - og var i forbindelse 
med prostitution, trak man altså i land, så da Thora Esche igen i 1907 
anmodede om at måtte informere om sit arbejde, gik bestyrelsen 
tøvende med til, at en lukket kreds af ældre medlemmer kunne arran
gere et møde med hende i et privat hjem1.

Fra 1908 tegner sig et tydeligt billede af både planlagte og igang
værende arrangementer. Bibelkredsene i de ældre medlemmers hjem 
fungerede så godt, så nogle af dem måtte deles i to. Det gjaldt bl.a. 
kredsen, der mødtes hos Henriette Oldenburg, som også et par gange 
påtog sig at lede de månedlige fællesmøder.

Fra bibelkredsene spredtes kontaktnet ud til gamle og nye kri- 
steligt-filantropiske foreninger, alle med større eller mindre tilknyt
ning til IM og KFUK. Det drejede sig fx om Kvindelige Missions Ar
bejdere (KMA), stiftet i 1900, hvis hovedformål var hedningemissio
nen, altså en gren af Ydre Mission1 2. Og det var ikke mindst det ny
stiftede Missionen blandt kvindelige Arbejdere (MKA)3, der i de føl
gende år blev en frugtbar arbejdsmark for Mariaforbundets ældre

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. Referat fra bestyrelsesmøde 1.11.1907.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. Referat fra bestyrelsesmøde 13.3.1908.

3. Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger. Køn og kultur i 
KFUK 1883-1940, 1995, s. 117ff.
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Henriette Christiani, f 28.7.1880 i O dense, d. 27.7.1953 i Jægerspris. F: Overpræsident 
Valdemar Oldenburg (1834-1918) og Henriette Suenson (1839-95). G. 25.5.1909 m. 
dr.ing. Rudolf C. (1877-1960). Fire børn. HC voksede op i et hjem, præget af embeds
mandstraditioner og faderens talrige filantropiske opgaver. Som husholdningselev på 
Hofmansgave traf hun i 1901 Gerda Muller, der livet igennem blev hendes nærmeste 
veninde og dermed vel medbestemmende for HCs livsforløb. 1904-06 underviste HC 
i husgerning på Laura Engelhardts skole, hvor også Gerde Muller var ansat. Gennem 
hende blev HC aktiv i det første Mariaforbund fra 1907-09. Efter at have giftet sig var 
hun en årrække bosat i Hamburg og vendte først tilbage til Danmark i 1914 efter et 
langvarigt ophold på et norsk tuberkulosesanatorium. Fra oprettelsen i 1913 af 
Mariaforbundets praktisk-sociale kursus var HC uformelt medarbejder, hun fungere
de i mange år som kasserer og var, ikke mindst efter 1921 og til sin død, mens Gerda 
Muller havde sit hjem hos familien Christiani, hendes nærmeste ven og rådgiver. Hun 
har fungeret som det første filter, gennem hvilket Gerda Mullers ideer passerede, og 
hun har, uden nogensinde at have indtaget en formel position i forbundet, sin betyd
ningsfulde andel i Mariaforbundets succes. Akvarel af Gerda Ploug S arp fra o. 1940
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medlemmer1. Dels afholdtes morgenmøder med bøn og sang ude på 
fabrikkerne, dels etableredes efter en tid, når kontakten til den enkelte 
arbejdsplads var udbygget, fx sy kurser, gymnastiktimer, madlavnings
kurser og sangtimer efter arbejdstid. Ca. 100-150 »fabrikspiger«, som 
de blev kaldt, fik mulighed for i mindre grupper at komme på et ti 
dages sommerophold ved Gilbjerghoved i Nordsjælland. Målgruppen 
var unge under 20 år, men aldersgrænsen blev aldrig overholdt. Det 
tidligere omtalte svælg mellem rig og fattig i befolkningen taget i be
tragtning var det klogt af Eva Ussing at mane til besindighed: Ikke alle 
var egnede til det »vanskelige« arbejde med fabrikspigerne. Alene den 
sproglige barriere har været stor. Men mange af Mariaforbundets 
medlemmer lagde en aktiv indsats her, mens andre valgte at stille deres 
tid og kræfter til rådighed, nogle timer dagligt eller ugentligt, på bør- 
nesasyler, i menighedsplejen og fængselshjælpen, arbejde, der formid
ledes gennem Mariaforbundet. De skal ikke alle glorificeres, disse hat
tedamer, som en senere tid nedsættende kaldte dem, men af bevarede 
lister, ført til bestyrelsens oplysning, fremgår, at adskillige udførte et 
stort, tiltrængt og nok både psykisk og fysisk belastende arbejde1 2.

Mariaforbundet begyndte ved denne tid at gøre sig synlig udadtil og 
annoncerede således de månedlige fællesmøder i Nationaltidende og 
Kristeligt Dagblad. Andre sendte bud efter forbundet, og eksisterende 
samarbejder blev udbygget, især med Diakonissestiftelsen og grene af 
menighedsplej en.

Fællesmøderne fandt efterhånden en fast form: Et bestyrelsesmed
lem indledte, ofte Eva Ussing eller Gerda Muller, hovedtaleren var i 
regelen en præst eller fx grev Joachim Moltke (1857-1943), i mange år 
medlem af Dansk Missionsselskabs bestyrelse og en central person i 
IMs ungdomsarbejde, nu og da en kvinde, således talte, som tidligere 
nævnt, søster Sophie Zahrtmann om Diakonissesagen, og Martha 
Steinthal, senere overbestyrerinde på N. Zahles skole, om Ydre Mis
sion. Så drak man the og derefter afsluttede et bestyrelsesmedlem afte-

1. Thora Esche: Erindringer, 1920, s. 81 f. Møder med fabrikspiger var startet af T.E. 
i 1876, fortsat af blandt andre kommunelærerinden Augusta Fenger og fra 1887 
overtaget af Henriette Knuth, fra 1908 sorterende under IM, Kbh.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. De sidste sider i protokollen rummer fortegnelse over alle periodens 
igangværende aktiviteter.
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Skt. Andreas kirke og menighedshus, Marie forbundets tilholdssted de første år 
(Københavns Bymuseum).

nen med bøn. Et andet fællesarrangement fandt sted et par gange om 
året, idet der blev afholdt en lukket altergangsgudstjeneste i St. An
dreas kirke ved senere stiftsprovst Henrik Hoffmeyer (1865-1924). 
Han har været en nøglefigur i det første Mariaforbunds tid og formid
let adskillige kontakter gennem sin tilknytning til IM, Diakonisse
stiftelsen, i hvis bestyrelse han sad, og Det københavnske Kirkefond, 
ligesom han var forbundet behjælpelig i mange tvivlsspørgsmål.

Et lille stilfærdigt, veldædigt, kvindeligt selskab fra nogle af landets 
førende familier havde ved denne tid fundet sin form.
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II TID TIL EFTERTANKE

Hvervearbejde
Det gik tilsyneladende så godt, men det kneb med at holde de unge 
fast, mødedeltagernes antal var dalende, og ungdomsafdelingen, som 
medlemmer i 17-20-års alderen kaldtes fra 1908, viste ingen større lyst 
til at engagere sig i at skaffe endnu yngre medlemmer1. Det vigtigste 
fremstød var på dette tidspunkt konfirmandfesterne, som bestyrelsen 
kæmpede for at gøre til halvårligt tilbagevendende begivenheder for 
højere pigeskoleelever. Det lykkedes først at få styr på invitationerne, 
da der etableredes et samarbejde med skoleledere, fx på N. Zahles, 
Marie Kruses og Laura Engelhardts skoler, og det skyldtes utvivlsomt 
Gerda Mullers indsats og forbindelser i skolekredse, at dette hvervear
bejde fremover blev en succes. Et forsøg på at få udleveret konfir
mandlisterne fra sognepræsterne var strandet, henvendelse til klok
kerkontorerne måtte opgives, da udvælgelse af de pigebørn, der kunne 
have interesse i at komme i Mariaforbundet, kort sagt den sociale 
selektion, så blev for besværlig, men under alle omstændigheder var et 
nært samarbejde med ligesindede pigeskoler det ideelle1 2. Og det dre
jede sig netop om skoler med samme holdning til det religiøses gen
nemslagskraft i pigeopdragelsen. Skoler med en anden holdning, Han
na Adlers og Ingrid Jespersens fx, ses således aldrig i samarbejde med 
Mariaforbundet.

Konfirmandfesterne afholdtes i Skt. Andreas kirkes menighedshus, 
og til stede var Mariaforbundets unge medlemmer og bestyrelsen. 
Man mødtes om eftermiddagen efter skoletid, drak the, sang et par 
salmer, og pastor Hoffmeyer prædikede i ca. en halv time. Derefter var 
der afslutning ved Gerda Muller, der talte om Mariaforbundet og dets 
arbejde.

I hvor høj grad disse konfirmandfester, som unge i dag næppe ville

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1905-08, 
upag. Referat fra møde 13.3.1908. Ungdomskredsens fest i januar mønstrede kun 
40 af 80 indbudte deltagere.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1908-09, 
upag. Referat fra møde 26.9.1908.
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kalde »fester«, vendte strømmen og sikrede en stabil medlemstilgang 
til forbundet er svært at vurdere. På samme tid pålagde bestyrelses
medlemmerne imidlertid hinanden »Selvransagelse«, der i løbet af de 
følgende måneder resulterede i et væld af nye ideer, først og fremmest 
fra Gerda Muller, der bl.a. foreslog, at fællesmøderne tog andre emner 
end de religiøst prægede op, »sociale«, som de allerede nu blev kaldt1. 
Fx foreslog hun, lidt post festum i det år, da kvinder fik stemmeret til 
kommunal- og sogneråd: Den kristne Kvinde og Stemmeretten.

Samtidig udvidedes Mariaforbundets opsøgende virksomhed til at 
omfatte tegne- og industriskolerne for kvinder, Tandlægehøjskolen, 
hvor der allerede dengang var mange kvindelige studerende, og hvor 
tonen angiveligt skulle være »yderst slet«, Den kgl. Porcelainsfabrik, 
Bing og Grøndal, handelsskolerne og Musikkonservatoriet. Sammen
lagt var det en ret udtømmende række af uddannelsesinstitutioner og 
arbejdspladser for det pæne borgerskabs døtre. Mange af dem har for
mentlig haft deres skolegang i højere pigeskoler, men det var et brud 
på Mariaforbundets, og specielt Gerda Mullers erklærede ønske om 
især at henvende sig til piger med studentereksamen, for den har kun 
meget få af dem haft. Ingen af de nævnte uddannelser stillede på det 
tidspunkt krav om studentereksamen.

Karakteristisk for stemningen i bestyrelsen i 1908-09 er program
met for et fællesmøde, hvor man for første gang uden assistance ude
fra gennemdiskuterede, ikke blot i bestyrelsen, men med medlem
merne, hvad man ønskede sig af fremtiden:

1. Hvad Medlemmerne fordrer af Mariaforbundet
2. Hvad Gud fordrer af Mariaforbundet
3. Hvad Menigheden fordrer af Mariaforbundet
4. Hvad Verden fordrer af Mariaforbundet

Man kan kun beklage, at der ikke findes referat af mødet eller blot et 
notat om beslutningerne, for bestyrelsen må have fået stærk opbak
ning af medlemmerne til sine forslag. Ved et bestyrelsesmøde d. 
16.11.1909 opfordrede medlemmerne nemlig hinanden til at slippe alle

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1908-09, 
upag. Referat fra møde 9.2.1909.
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Mariaforbundets meddelelsesblad var de første mange dr udstyret med Ellen Hofman- 
Bangs tegning.

andre engagementer og koncentrere deres kræfter om Mariaforbundet 
og samtidig at overveje, hvilke »rigtige« arbejder, forbundet kunne tage 
op. Noget var ved at ske.

Der blev således foretaget forskellige strukturelle justeringer. Gerda 
Muller og Emerentze Bille blev udnævnt til ledere af ungdomsafdelin
gen, der blev forbeholdt unge kvinder under 20. For dem blev der ar
rangeret en sommerlejr, først på Nysø, nogle år på Liselund eller ved 
Hillerød, og i sommerhalvåret foretog Gerda Muller ca. hver måned 
småudflugter med dem, på cykel i Københavns omegn eller med jern
bane til fjernere mål på Sjælland. Under Emerentze Billes ledelse blev 
de opfordret til at deltage i uddeling af pakker til enlige og nødstedte 
familier, en indføring i filantropisk praksis, men for begge mødetypers 
vedkommende også med det formål, at lederne skulle komme med
lemmerne på tættere hold, lære dem rigtigt at kende og dermed blive i 
stand til bedre at holde dem fast i Mariaforbundets overordnede mål
sætning. Man aner et pædagogisk håndelag bag disse tiltag.
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Bestyrelsen vedtog at udsende et blad i løbet af 19101 og at indgå 
nærmere samarbejde med Ydre Mission gennem KMA, Kvindelige 
Missions Arbejdere, der også arbejdede indenlands. Endelig ændredes 
indholdet i fællesmøderne i nogen grad efter den ovennævnte for
sigtige begyndelse. Emner som socialisme, politik, økonomi, litteratur 
og omsider Magdalenesagen blev taget op. Gennem mange år var na
tionaløkonomen, professor Harald Westergaard (1853-1936) en tro
fast foredragsholder, der udover nationaløkonomi og statistik kunne 
tale om en af sine andre hjertesager, Kirkefondet. Skredet mod verds
liggørelse af møderækkerne må dog betragtes som beskedent på dette 
tidspunkt, når man ser, at forfatterinden Ingeborg Maria Sick, der var 
dybt engageret i religiøst-filantropisk arbejde, som den første skulle 
repræsentere litteraturen1 2.

Arbejdet med »fabrikspigerne« havde nået et betragteligt omfang, 
og omhyggeligt førte fraværslister viser, at mange små piger deltog i 
vinterens syskole i Bethesda.

Et emne var stadigt tilbagevendende og gav gennem hele denne 
periode bestyrelsen en del bekymringer. Eva Ussing måtte ikke sjæl
dent tage en samtale med lederne i KFUK og IM om forholdet mellem 
dem og Mariaforbundet3. Og det var altid Eva Ussing, der forhand
lede. Så sent som omkring 1930, da hun var over 80, optrådte hun som 
Mariaforbundets chefforhandler.

1. Mariehønen 1910-90. I 1910 udsendtes det første nummer af bladet, der herefter 
udkom hvert år, i årene 1910-16 under navnet Mariaforbundet, derefter i en år
række dels under dette navn, dels under betegnelsen Meddelelser. Maria
forbundets praktisk-sociale Kursus’ Fond og endelig fra 1944 som Mariehønen. 
Der udkom årligt et, to eller tre blade, fra 1925 var udgivelsen financieret af det 
praktisk-sociale Kursus’ Fond.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1908-09, 
upag. Referat fra møde 8.12.1909.

3. Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger. Køn og kultur i 
KFUK 1883-1940, 1995, s. 114: »I realiteten kom Mariaforbundet både til at spille 
rollen som konkurrent og som rekrutteringssted for KFUK ledere.« Eksempler 
på lederrekruttering er Regitze Lerche og Emerentze Bille.
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Mariaforbundet og verden

Ved Lov om højere Almenskoler af 1903 var de tidligere latinskoler 
blvet åbnet for piger, der dermed fik mulighed for omkostningsfrit at 
få en studentereksamen, ligesom drenge altid havde kunnet. Pigerne 
havde, fra universitetet lukkede dem ind i 1875, været henvist til at 
blive privat dimitterede studenter eller tage eksamen fra en af de få pri
vate højere pigeskoler, som havde opnået dimissionsret. Indtil om
kring 1900 kom flertallet af pigerne fra N. Zahles skole, der havde fået 
dimissionsret i 1886. Gennem de næste årtier steg antallet af kvindelige 
studerende langsomt, men det var på dette tidspunkt under alle om
stændigheder et beskedent og økonomisk privilegeret udsnit af den 
danske ungdom, der blev studenter, ca. 2 promille af en årgang. Fra 
Mariaforbundets stiftelsesår 1905 og de næste tyve år frem var antallet 
af studenter i absolutte tal følgende:

Kvinder Mænd

1905-09 58 414
1910-14 162 634
1915-19 225 726

Tabel 1: Antal af studenter i årligt gennemsnit1

De beskedne tal stiger meget brat, og i samme periode aftager køben
havnerpigernes førerstilling, og provinsens unge vinder med. Men den 
sociale rekruttering ændredes ikke meget, det var og blev længe over
klassens og de akademiske mellemlags døtre, der fik studentereksa
men.

De kvindelige studenters sociale placering ses af forældrenes livs
stilling - på dette tidspunkt oftest og kun faderens:

1. Lis Jacobsen (red.): Kvindelige Akademikere 1875-1925, 1925, s. 155.
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Social placerinjg i procent

Døtre af 1900-1904 1910-1912

Akademikere, lærere, 
embedsmænd og større 
næringsdrivende

72 74

Funktionærer og 
mindre næringsdrivende

15 16

Gårdejere og husmænd 10 2

Arbejdere - 1

Andre erhverv 3 7

Tabel 2: De kvindelige studenters fordeling efter forældrenes livs
stilling1. Gerda Miillers forestilling om at kunne hverve Mariehøns 
blandt gymnasiaster og studenter har, alt taget i betragtning, altid væ
ret en ønskedrøm.

Medlemmer af Mariaforbundets ungdomskreds kom som bekendt 
oprindelig fra de private højere pigeskoler, men KFUK udsendte ruti
nemæssigt deres materiale til kvindelige gymnasiaster og studerende i 
hovedstaden, hvilket vil sige til de latinskoler, som ingen forbindelse 
havde med Mariaforbundet, men som nu også frekventeredes af kvin
delige elever. Desuden havde Danmarks kristelige Studenterforbund, 
der var stiftet i 1892 og forbeholdt mænd, en underafdeling for kvin
delige studerende, ligesom kvindelige gymnasieelever havde deres be
skedne sammenslutning i forbindelse med Danmarks Kristelige Gym
nasiastbevægelse1 2.

Der var altså rift om de unge sjæle, og når KFUK nu havde påtaget 
sig kontakten til gymnasieelever på de offentlige højere almenskoler, 
så kunne et lille medlem af Mariaforbundets ungdomskreds pludselig 
stå i en valgets situation: Skulle hun blive i Mariaforbundet, hvor hun

1. Lis Jacobsen (red.): Kvindelige Akademikere 1875-1925, 1925, s. 164.
2. Kirkelig Aarbog, 1. Aarg., 1923, v. Paul Nedergaard, s. 253.
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havde været medlem siden sin konfirmation, eller skulle hun nu slutte 
sig til KFUK? Ikke mindst Gerda Muller fra Mariaforbundets be
styrelse ønskede samarbejdet med de kristelige studenterorganisation
er styrket, nok til en vis grad på bekostning af en nærmere tilknytning 
til KFUK1.

I 1909 enedes Eva Ussing med KFUK om et fælles oplæg, hvori 
begge foreninger udtalte, at de ikke ønskede at tage medlemmer fra 
hinanden og ville opfordre de unge piger til at forblive i den forening, 
hvor de havde fundet sig til rette. Det løste imidlertid ikke problemet 
med rekrutteringen, og efter Mariaforbundets bestyrelsesreferater at 
dømme trak forbundet sig i det følgende år lidt tilbage fra et yderligere 
udbygget samarbejde med KFUK, bl.a. om Ydre Mission og støtten til 
udsendelse af kvindelige missionærer. KFUK havde i 1910 fået opret
tet sin egen Missionskomité, hvis formål var intet mindre end finan
siering af alle kvindelige missionærer, udsendt af Dansk Missions
selskab, hvorfor KFUK havde brug for at øge samarbejdet med 
Mariaforbundet. Eva Ussing mente ikke, tiden endnu var kommet, 
men forbundet styrkede sin egen kontakt til Kvindelige Missions Ar
bejdere, til en vis grad udenom KFUK1 2. Som tidligere nævnt var det 
bl.a. i KMA’s regi, at arbejdet på fabrikkerne først begyndte.

Det var en magtkamp, retrospektivt en kamp mellem David og 
Goliat, mellem Mariaforbundets få hundrede medlemmer contra ad
skillige tusinde KFUK’ere3. Det har været en kamp om magt og ind
flydelse, og dér vejede Mariaforbundets få, men velplacerede med
lemmer godt til. I de næste år gik pigeafdelingen i Danmarks kristelige 
Gymnasiastbevægelse i samarbejde med Mariaforbundet, og hermed 
syntes vejen bl.a. banet for en løbende rekruttering af akademisk 
uddannede, selvstændige kvinder til hovedafdelingen. Det kan have 
været en af overvejelserne bag Gerda Mullers kongstanke: At Maria
forbundets ungdomsafdeling skulle optage så mange gymnasiepiger 
som muligt.

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag. Referat af møde 3.10.1910.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag. Referat af møde 3.10.1910.

3. Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger. Køn og kultur i 
KFUK 1883-1940, 1995, s. 146ff.
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IM’s, og dermed KFUK’s, grundfæstede holdning til kvindens plads 
i hjem og samfund har voldt problemer. IM var modstander af kvin
deligt lederskab på alle planer, og mens Mariaforbundet i 1913 blev 
medlem af Danske Kvinders Nationalråd1, stiftet 1899, i dag Kvin
derådet, og til en vis grad samarbejdede med Dansk Kvindesamfund, 
holdt KFUK sig næsten helt borte fra den organiserede borgerlige 
kvindekamp og deltog fx ikke i valgretskampen og kun med en enkelt 
repræsentant i kvindernes tog til Christiansborg i 1915. Vi skal op på 
den anden side af 1930, før KFUK blev medlem af Kvinderådet. Kun 
på ét punkt dannede KFUK fortrop, idet foreningen allerede i 1902 
var blevet medlem af den internationale kvindeorganisation, Young 
Women’s Christian Association, YWCA1 2.

Gennem medlemsskabet i YWCA fik også Mariaforbundet kontakt 
til en med tiden verdensomspændende kristen kvindebevægelse, hvis 
kontaktflader bl.a. til international fredsbevægelse blev en kilde til in
spiration i årene fremover.

Forholdet mellem KFUK og Mariaforbundet har altså været præget 
ikke blot af kamp om medlemmer, men også af ret alvorlige holdnings
forskelle, og noget tyder på, at uoverensstemmelsen har bekymret 
KFUK mest. Som ovenfor nævnt afviste Mariaforbundet i denne peri
ode flere gange et nærmere samarbejde med KFUK. Ved bestyrelses
mødet d. 12.4.1913 meddelte Eva Ussing, at en kreds i KFUK havde 
opfordret hende til at stille op til formandsvalget i Hovedforeningen i 
København og samtidig at forblive på sin post i Mariaforbundet, en 
anmodning, der kun kan tolkes som udtryk for et ønske om at finde 
en løsning på rivaliseringen mellem de to foreninger. Meddelelsen er 
kommet som en bombe, og ved det ekstraordinært indkaldte be
styrelsesmøde d. 1. maj afslog Eva Ussing at stille op til valget. Det 
blev i stedet Regitze Lerche, der indtil sin tidlige død i 1916 sad som 
formand for Hovedforeningen, KFUK. Hun fortsatte som besty
relsesmedlem i Mariaforbundet og lagde ikke skjul på, at hun ønskede 
de to foreninger tættere forbundet. Det blev ført til protokols, at

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag. Medlemsskabet blev drøftet første gang på et møde 5.4.1911.

2. Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger. Køn og kultur i 
KFUK 1883-1940, 1995, s. 65.
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»Bestyrelsen mener ikke, Guds Time dertil er kommet.«1
Som tidligere nævnt blev Mariaforbundets vedtægter dog ændret

dette år, og KFUK indtrådte på IMs hidtidige plads i dem. Maria
forbundet har ønsket et tæt samarbejde mellem de to organisationer, 
men ikke at give afkald på sin selvstændighed.

Det første Mariaforbunds endeligt
Hovedafdelingens protokol for årene 1911-12 redegør i detaljer for 53 
aktive medlemmers arbejde for Mariaforbundet1 2. Udover fællesmøder 
hver 14. dag, bibelkreds og deltagelse i den nystiftede Bibelskoles3 
møder har Mariaforbundet haft følgende aktiviteter i gang: Syfor
eninger, søndagsskole, arbejde med forskellige kurser for fabriks
pigerne og den dertil knyttede sommerlejr, menighedsarbejde, andet 
filantropisk arbejde og beskæftigelse på asyler og børnehjem. Et im
ponerende engagement og en arbejdsindsats, der i de fleste tilfælde i 
løbet af de næste tiår blev overtaget af det offentlige og udført af pro
fessionelt, lønnet personale. I 1912 havde forbundet tillige den glæde, 
at Minna Frantzen, et tidligere medlem af foreningen, startede et Ma- 
riaforbund i Aalborg4.

Ikke desto mindre gik det ikke særlig godt. 1912-13 nævner be
styrelsesprotokollen, at økonomien er utilfredsstillende, og der må 
spares. Samme år udbetales der for første gang honorar til en fore
dragsholder5. Det store problem var imidlertid igen engang tilgangen 
af nye unge medlemmer. Interessen var ganske enkelt ikke til stede i

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag. Referat fra møde 1.5.1913.

2. Mariaforbundet. Administration. Protokol for hovedafdelingen 1911-12, upag.
3. Bibelskolen blev stiftet i 1912 i tilknytning til Københavns Universitet. Skolens 

første forstander var senere domprovst C. Skovgaard-Petersen, der ofte havde 
optrådt som foredragsholder i Mariaforbundets tidligste periode. Fra 1912 blev 
forbundets bibeltimer henlagt til Bibelskolen, der afholdt to sideløbende forelæs
ningsrækker over bibelske emner.

4. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag. Referentmøde 1.5.1913.

5. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag. Referat af møde 2.10.1913. Dermed være ikke sagt, at betaling for foredrag 
o. lign. herefter blev skik og brug i Mariaforbundet.
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den kreds, som var Mariaforbundets valgte udgangspunkt. Gerda 
Mullers forslag var - som så ofte før - talrige. Blandt hendes ideer var 
andre emnerækker på foredragsaftnerne, vækkelsesmøder og oplæring 
af de unge på det dengang nystiftede Marthabo på Diakonissestiftelsen 
på Frederiksberg1, den institution, der blev først menighedsplejens, 
senere Hjemmesygeplejens uddannelsessted. Men Gerda Mullers idé
rigdom nyttede ikke - de unge blev ganske simpelt væk. Så meget mere 
forunderligt er det at tænke på, at bestyrelsen med Eva Ussing i spid
sen samme år havde afvist et nærmere samarbejde med KFUK. Det har 
tilsyneladende heller ikke på noget tidspunkt været til diskussion at 
nedlægge ungdomsafdelingen og i stedet forsøge at hverve flere voks
ne kvinder direkte til hovedafdelingen. Den havde dog nu i et lille tiår 
i al stilfærdighed udvidet sit kristelig-filantropiske og kulturelle virke 
betydeligt og måtte betragtes som en succes.

Hovedsagen, måske det ene fornødne, har for såvel Eva Ussing som 
for Gerda Muller været en kristelig-pædagogisk tanke: Så tidligt som 
muligt at præge en flok veludrustede unge piger til et dygtigt liv for 
andre, i hvilken stilling det så end måtte blive.

Bestyrelsesmødet d. 8.10.1913 var for anden gang det år fyldt af 
sprængstof. Gerda Muller foreslog kort og godt, at Mariaforbundet 
skulle påtage sig »Uddannelsen af unge Piger til samfundsnyttige 
Mennesker ved teoretisk Uddannelse i Samfundslære, Økonomi 
o.lign. og ved en kortere Uddannelse paa Diakonissestiftelsen, Mar- 
thahjemmet og forskellige kristelige sociale Anstalter. Alt for at for
hindre Tilgangen af unge Piger til Kontorer o. lign.«

Gerda Mullers udtalelse kan synes ejendommelig i betragtning af, at 
Mariaforbundet i sit forhold til KFUK og IM havde kæmpet for fort
sat selvstændighed og dermed imod IMs kvindeundertrykkende 
ledelsesstil. Mariaforbundet stod tilsyneladende, bl.a. gennem med
lemsskab af Kvinderådet og sin kvindestyrede mødepraksis, den or
ganiserede, borgerlige kvindebevægelse nærmere end KFUK. Men 
kvindepolitisk har den selverhvervende Gerda Mullers holdning på

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag. Indlagt udateret løsblad meddeler, at undervisningen på et 1 O-måneders 
kursus vil begynde i september 1915, arrangeret af Fællesforbundet for KFUK og 
M i forening med Mariaforbundet under ledelse af Gerda Muller.
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I Mariaforbundets blad fra september 1913 optræder forbundets logo for første gang - 
og vi får ovenikøbet dets historie fortalt.
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Valborg Hammerich, f. 10.10.1897 i København, d. 17.12.1988 i Gentofte. F: Civil
ingeniør, borgerrepræsentant Johannes Rump (1861-1932) og Sofie Mariane Elisabeth 
Villemo 'és (1870-1931). G. 3.5.1918 med kommandør Kai H. (1894-1963). 8 børn.
VH blev efter opvæksten i et kunstinteresseret og levende politisk miljø elev pd Maria
forbundets praktisk-sociale kursus og knyttede sig livslangt til Eva Ussing, Gerda 
Muller og ikke mindst til Anna Elisabeth Plum. Hun var initiativtager til stiftelsen i 
1922 af Mariaforbundets praktisk-sociale Kursus3 Fond, var fondens formand 1922-36, 
en kort periode i 20’erne tillige medlem af Mariaforbundets bestyrelse, men lagde 
1926-40 de fleste af sine mange kræfter i det arbejde for Kirkens Korshær, hun delte 
med sin mand. De havde begge som unge deltaget i de store økumeniske møder i 
Keswick i Nordengland og oplevet en religiøs vækkelse. 1 1940 gik VH ind i Danske 
Kvinders Samfundstjeneste, i hvis bestyrelse hun sad en årrække. Da Kai H. blev chef 
for hospitalsskibet Jutlandia under Korea-krigen, fulgte VH med, beskæftiget med 
administrativt arbejde 1952-53. Hun var engageret i såvel dansk som internationalt 
hjælpearbejde for de svagest stillede, fx. Red Barnet, og modtog en lang række uden
landske ordner samt det danske M. T. Kha fra Røde Kors for sit krigshjælpearbejde 
under besættelsen. VH talte ved indvielsen af Mindelunden i Ryvangen for besættel
sens faldne. Hendes baggrund var personligt tragisk, idet hun og Kai H. havde mistet 
en søn i modstandskampen.

38



dette tidspunkt ikke været progressiv. Hun ønskede teoretisk og prak
tisk oplæring af unge kvinder »til samfundsnyttige Mennesker« - men, 
må man tilføje, ikke til selverhverv. Slet ikke på kontor!

Mødet konkluderede, at man overdrog Frk. Muller at udarbejde »et 
Overslag for en saadan Undervisningsplan.«1 Den skulle gerne kunne 
forelægges forbundet ved generalforsamlingen d. 3. november.

Det er den formentlig blevet, ligesom der sandsynligvis har været 
mange og opslidende møder om planer, nye vedtægter, lokaleforhold 
og økonomi. Men hvad der er sket vides ikke. Det næste bestyrelses
referat er dateret december 1914 og meddeler, at det første sociale kur
sushold holder afslutning inden jul hos Eva Ussing1 2.

Mariaforbundet havde foretaget den første af mange knopskyd
ninger og var med beundringsværdigt mod trådt direkte ind i det i da
tiden endnu problematiske spørgsmål om kvinders oplæring og ud
dannelse.

Det oprindelige Mariaforbund fortsatte sit virke som hidtil. Den 
eneste nye sag på forbundets agenda blev bestræbelserne på at finde 
midler og egnede kandidater til udsendelse som missionærer, først og 
fremmest i Manchuriet. Mariaforbundet indgik fra 1915 i et nært sam
arbejde med KFUKs Missionskomite, et bestyrelsesmedlem på om
valg hvertandet år fik sæde i Komiteen, hvis formål var intet mindre 
end at være »aandelig og timelig bærende Kraft bagved alle de kvin
delige Missionærer paa D.M.S.s Missionsmarker«3.

Mariaforbundets eget missionsudvalg blev dannet i november 1916, 
og anledningen var formentlig, at et medlem, Astrid Berggreen, meldte 
sig som aspirant til udsendelse til Kina4. Mariaforbundet gik ind på at 
betale hendes uddannelse på D.M.S.s missionsskole med midler fra en 
fast kreds af bidragydere blandt medlemmerne. Støtten til Astrid 
Berggreen varede til 1921, da hun giftede sig med en missionærkolle-

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1909-14, 
upag., referat fra møde 8.10.1913.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1914-19, 
upag. Referat fra møde 9.12.1914.

3. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1914-19, 
upag., referat fra møde 13.1.1915.

4. Astrid Margrethe Julie B. (1888-1978), g. 1921 i Dairon med cand.teol. Niels Buch 
(1890-1979).
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ga, Niels Buch, og derefter sammen med ham virkede mange år i 
Kina1. Pengene overførtes til den såkaldte Teltmission, der arbejdede i 
det nordlige Indien, og som Mariaforbundet kom til at støtte gennem 
adskillige år1 2.

Men heller ikke missionsagen slog til. I 1926 var Valborg Ham- 
merich, Mariehøne 1914-15, blevet valgt ind i bestyrelsen. Hun var og 
blev især senere i andre sammenhænge end som bestyrelsesmedlem et 
stærkt aktiv for forbundet, men fik på et af de få bestyrelsesmøder, 
hun deltog i, sagt sin oprigtige mening om det: »Før vi kan sætte nyt 
Arbejde i Gang maa Missionstrangen vækkes blandt Hovedafde
lingens Medlemmer. (Der maa) Lægges Vægt paa den direkte Forkyn
delse.«3 Men i Mariaforbundets medlemskreds var tiden gået fra bi
belkredse og bønnemøder. Grundholdningen var kristen, men med
lemmerne søgte nu i tidens ånd oplysning og undervisning, i nogen 
grad vel også underholdning.

I oktober 1930 holdtes det sidste møde i Hovedafdelingen, Eva 
Ussing, der nærmede sig de firs, havde allerede i 1925 ønsket at gå som 
formand, nu sagde hun endegyldigt stop. I 1932 sluttede ungdoms
afdelingen sit selvstændige virke. Nye unge medlemmer gik derefter 
ind i de kristelige gymnasiast- og studenterbevægelser4.

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1919-30, 
upag. Referat af møde 12.9.1922.

2. Teltmissionen var grundlagt 1904, fra 1937 Dansk Pathanmission, fra 1975 inte
greret i Det Danske Missionsselskab (DMS).

3. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1919-30, 
upag., referat af møde 6.12.1926

4. Mariaforbundet. Administration. Ungdomsafdelingens mødeprotokol 1924-32., 
upag. Protokollen redegør gennem årene for det faldende antal mødedeltagere. 
Hvor man de første år kunne samle 60-80 unge til et foredrag, faldt tallet til 
mellem 20 og 30, og til større arrangementer kunne der møde 100 - et pauvert re
sultat af 300 udsendte indbydelser.
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Ill At opbygge en undervisnings
institution

I 1913 havde bestyrelsens redningsaktion for det betrængte Maria
forbund ikke været at indskrænke forbundets aktiviteter, men tvært
imod ved knopskydning at udvide dem til at omfatte det praktisk
sociale kursus. Kurset skulle under forskellige former frem til 1997 
blive en levende og fuldt integreret del af det danske samfunds bro
gede buket af ungdomsuddannelser. Knopskydningen blev i årenes 
løb en gentagen og oftest succesfyldt manøvre, næsten altid initieret af 
Gerda Muller. Men før vi ser nærmere på samarbejdet mellem Det 
Wærnske Institut og Mariaforbundet og Mariehønsenes mangfoldige 
og frodige hjælpeaktioner, må Gerda Muller og hendes forhold til 
nogle uundværlige fortrolige skitseres.

Gerda Mullers livsindsats er beskrevet i talrige interviews i dag
bladene, som hun glad og gerne fortalte om sit liv og sin skole. Smuk
kest og mest udførligt træder hun frem i Mariehønens jubilæumsskrift 
fra 1989, hvor hendes mangeårige samarbejdspartner, på det tidspunkt 
fhv. højesteretspræsident, direktør for Det Wærnske Institut, Mogens 
Hvidt har skrevet om hende1. Ingen kan i dag beskrive Gerda Muller 
så klogt, kritisk og kærligt, så hans indlæg vil, næsten ubeskåret, følge 
senere.

Gerda Muller blev en af de igangsættere og ledere, der endnu i le
vende live skabte myte. For så vidt var hun vel medforfatter til myten, 
om ikke på anden måde så gennem sine indlæg, sine små eller større, 
personligt prægede spidsartikler i næsten samtlige numre af Marie
hønen gennem seks årtier. Men Gerda Muller havde ikke alene kunnet 
udrette, hvad hun gjorde. Om hende fandtes altid en kreds af satellit
ter og blandt dem en enkelt ledestjerne eller to, hvis indflydelse ikke 
må undervurderes. Blandt de senere kan nævnes den mangeårige for
standerinde på Kastanievej, Anna Elisabeth Plum, og Elevforeningens 
formand, Ingeborg Olsen.

1. Mariehønen. Mariaforbundet 1914-1989, s. 15-18, Mogens Hvidt: Gerda Muller- 
hvem var hun?
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Det første hold Mariehøns sammen med Eva Ussing og Henriette Cbristiani i Eva 
Ussings spisestue, 1914.

Fromme, stærke kvinder
Eva Ussing, Henriette Oldenburg, fra 1909 Henriette Christiani, og 
Gerda Muller stammede alle fra embedsmandshjem, hvor fædrenes fi
lantropiske engagement var en given sag. Pigebørnene havde frekven
teret tidens bedste højere pigeskoler, og måske har Henriette og 
Gerda, der var jævnaldrende, kendt hinanden som børn. Formentlig 
traf de to først den mere end tyve år ældre Eva Ussing i Maria
forbundet, altså omkring 1906. Imidlertid har de alle færdedes i de 
samme ret snævre kredse i København, og Gerda Muller kan have 
stiftet bekendtskab med Eva Ussing omkring 1900 i KFUK.

Henriette og Gerda blev veninder på Hofmansgave på Nordfyn, 
hvor Henriette lærte husholdning 1901-021. Fruen på Hofmansgave,

1. De fleste oplysninger om Henriette Christiani stammer fra interviews med hen
des børn, der bl.a. beskriver deres mors timelange, daglige samtaler med Gerda 
Muller om alle forhold vedrørende Mariaforbundet. Privatarkiv i familiens eje.
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Ungdomsbillede fra ca. 1905-1909 af Henriette Oldenburg (Christiani) og Gerda 
Muller, den sidste en levende illustration til udtrykket »hattedame«.

Charlotte Hofman-Bang1, var Gerdas faster, og det er muligt, at de to 
unge pigers fælles forankring i en kristen livsholdning, i Gerdas til
fælde i de unge år en missionerende kristendom1 2, har fået næring af 
samlivet på Hofmansgave med Gerdas jævnaldrende kusiner, den se
nere malerinde Ellen Hofman-Bang (1879-1971) og hendes yngre 
søster, billedhuggeren Ausa (1882-1920). De blev gennem deres kunst 
forkyndere af en romantisk, idealiserende kristendom, og de var begge 
senere Mariaforbundets trofaste støtter. Når dette spørgsmål er af 
interesse, skyldes det, at Gerda og Henriette i deres respektive hjem

1. Charlotte Louise Muller (1851-1934), g.m. stamhusbesidder, hofjægermester, 
cand.polit. Erik Hofman-Bang (1844-1929).

2. Kai Hammerich: Af mit livs drama, 1961, s. 55: »Gerda Muller kom til at betyde 
for Valborg (Hammerich), hvad Olfert Richard blev for mig.«
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havde oplevet en afslappet holdning til kristendom og kirkegang1, og 
at Gerdas ungdomsoprør omkring 1900 efter hendes søsters udsagn 
netop hævdede troen som livets kerne, til en vis grad i opposition til 
hendes elskede og beundrede far og til de jævnaldrende brødres livs
syn. Og at Mariaforbundet som bekendt blev bygget på troens klip
pegrund.

For Eva Ussings* 2 vedkommende synes sagen anderledes klar: Hun 
har som ung været optaget af filantropisk arbejde, der havde for
bindelse til Diakonissestiftelsen. Hun arbejdede i mange år tæt sam
men med den legendariske stifter af Marthahjemmet på Nørrebro, 
Anna Sørensen, og skrev i 1922 under anonymitetens klæde en lille 
bog om institutionen og dens tilblivelse3 og kom, som tidligere nævnt, 
gennem sin fætter Henry Ussing i forbindelse med Foreningen til Op
rettelse af små Kirker i København. Hun levede og virkede, fra hun 
var ganske ung, blandt overbeviste kristne.

De tre kvinder blev således forenede i et livssyn, der netop på det 
tidspunkt under naturalismens modbølge mod de stærke vækkelser i 
1800-tallet har krævet mod. Gerdas søster nævner, at brødrene kom 
hjem fra »Auditorier og Akademi med udfordrende Anskuelser« og 
diskuterede, så ruderne klirrede, mens der var én, der ikke deltog i 
diskussionerne om forsvarssag eller moderne malerkunst: »Ældste 
Søster, der een Gang for alle har taget sit Standpunkt i Livet og ikke er 
til Sinds at lade rokke ved det, udtaler sig saa forblommet som muligt 
(...) og smutter stille bort med et Par udglattende Bemærkninger.«4

Gerda Muller fandt heller ikke støtte i sit hjem for sine planer om at 
blive sygeplejerske, og hendes far gik kun nødtvungent med til, at hun 
tog arbejde som huslærerinde, før hun 1904-06 kom i huset i Nord-

le Elin Nordman: Vandring i usynligt Rum, 1960, s. 54. EN var søster til Gerda 
Muller.

2. Mariehønen. Mariaforbundet 1914-89, s. 34. Mariehønen 1950 nr. 1, s. 2-3. Eva 
Ussings privatarkiv i Mariaforbundets arkiv.

3. Marthahjemmets Historie, 1922. Lærerinden Anna Sørensen (1853-1909), 
oprindelig et ludfattigt vajsenhusbarn, opbyggede fra bar bund en af Nørrebros 
store filantropiske institutioner, Marthahjemmet. Takket være økonomisk hjælp 
fra mange sider fra 1886 i eget hus i Brohusgade 7 og 9, drevet overvejende ved 
frivilligt hjælpearbejde af kvinder fra alle sociale lag.

4. Elin Nordman: Vandring i usynligt Rum, 1960, s. 96.

44



england og fik styr på sit virkelige fag, engelsk. Gerda Muller har væ
ret ensom i sit hjem, hun har trængt til et nært forhold til andre om en 
fælles sag, og en sådan udviklede sig mellem de tre kvinder i kampen 
for Mariaforbundets oprettelse og senere for dets overlevelse. Den 
stilfærdige, lidt undertrykte storesøster, der tidligt måtte hjælpe i huset 
med de fem små søskende, født indenfor ti år efter hendes egen an
komst, har måttet gøre oprør, har måttet reagere imod sit hjem og for
mentlig imod sin veludrustede, musikalsk begavede mors skæbne som 
overanstrengt husmor med en stram økonomi. Under alle omstæn
digheder blev hendes senere livsudfoldelse så stærk, at Eva Ussings 
diplomati og kærlige klogskab, som vi har set i første kapitel, har været 
en nødvendig bremse. Hun kunne på egen hånd, netop i de kredse, 
som Mariaforbundet hentede medlemmer fra, have kørt sagen i sænk.

Fra 1914, altså fra det praktisk-sociale kursus’ start, var Henriette 
Christiani igen i Danmark, efter i sit ægteskabs første år at have boet i 
Hamburg, og fra 1921, da Gerda Mullers far tog sin afsked og flyttede 
fra embedsboligen på Nationalmuseet, havde Gerda Muller sit hjem 
på Biilowsvej på Frederiksberg hos familien Christiani indtil Hen
riette Christianis død i 1953. Henriette Christiani var aldrig på valg til 
bestyrelsen, dvs., at hun ikke havde nogen officiel tillidspost i forbun
det, men i alle tidlige papirer om forbundets organisering omtales hun 
som »Kasserer, Rådgiver og Medarbejder«1. I de få skriftlige kilder fra 
hendes hånd i Mariaforbundets arkiv, møder man den samme kloge 
forsigtighed, det samme ønske om fordragelighed og forståelse for an
dres synspunkter som tidligere hos Eva Ussing.

At gøre gavn som Gud det vil
Henriette Christiani var måske også den, der, da Mariaforbundet i 
1920’erne havde vundet fodfæste indenfor kvindeuddannelsernes ram
mer og etableret sig i egne skolehuse på Frederiksberg og i Nord
sjælland, klarest udtrykte, at det overordnede formål fra forbundets 
første vedtægter fortsat var i højsædet.

I 1928 skrev hun en lille velkomsthilsen til ikke færre end 165 nye

1. Mariaforbundets. Administration. Bestyrelsens forhandlingsprotokol 1914-19, 
ref. fra møde 9.12.1914.
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Anna Elisabeth Plum, forstanderinde, 7.12.1900 i København, d. 13.2.1955 på Frede
riksberg. F: Grosserer Sophus Munk P. (1847-1904) og Anthonie Christiansen (1859- 
1910). AEP var det yngste af 13 børn og fik, fra hun som tiårig mistede også sin moder, 
sit hjem hos de to langt ældre søskende, Poul og Inger. AEP var Mariehøne i 1918, 
uddannede sig derefter til husholdsningslærer på den Suhrske Husmoderskole og blev 
d. 1.1.1924 efter eksamen ansat som den første forstanderinde ved Det Wærnske In
stituts pensionat og som leder af husholdningsundervisningen på Mariaforbundets 
praktisk-sociale kursus, en stilling, der kom til at opsluge hele hendes alt for korte liv. 
AEPs indflydelse på kursets etablering i eget hus, udviklingen af såvel dagligliv inden
for murene som de festlige, gæstfri højdepunkter, der blev til traditioner, kan næppe 
overvurderes, ligesom hendes samarbejde med andre lærerkræfter satte sig blivende 
spor. Blandt de mange kvindelige ansatte blev hun, som en af de få, på én gang knyt
tet til Gerda Muller, men også i stand til at føre sine egne planer ud i livet. Hun var 
levende engageret i Moralsk Oprustning, hvis verdensstævner i Caux i Schweiz, hun 
deltog i.
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Mariehøns i dette års medlemsblad, Meddelelser. Hun berettede om de 
mange forbedringer i Det Wærnske Instituts gamle hus på Kasta
nievej, men tilføjede, at forbedringerne dog ikke var det væsentlige. 
Det var, at alle med tilknytning til Mariaforbundet »staar med Undren 
og Tak overfor denne store Flok, som kommer villigt til os, vidende, 
at den gaar ind til et kristeligt Arbejde, der vil byde den en absolut 
kristelig Paavirkning, og »den, hvem meget er givet, af ham skal man 
kræve meget, og hvem noget er betroet, af ham skal man forlange 
mere.« (Lukas 12.48).« Hun fortsatte med at citere Mattæus 20.27, »og 
den, der vil være den ypperste iblandt eder, han skal være eders Træl,« 
og konkluderede, at det ord er svært at nå til bunds i, men blot elev
erne ville begynde at længes efter dets mål, så ville de også få »Lyst og 
Lykke til at gøre Gavn, som Gud det vil paa allerbedste Maade.«

Den da 78-årige Eva Ussing havde en lille opsats i samme nummer 
af bladet. Også hun citerede de ovenstående linier af Grundtvig, men 
hun rundede af med at sige, at alle var velkomne, »enten de vil komme 
for at støtte os i Arbejdet, eller de vil komme for selv at [få] støtte i det 
at rodfæstes og grundfæstes i - Livet med Gud.« Pragmatikeren Eva 
Ussing fornægtede sig ikke. Hun gav plads for alle, og dog var hendes 
påvirkning af de unge efter adskillige udsagn at dømme meget stærk1. 
Hun prædikede aldrig, men bar sin tro og tillid som en lys kåbe.

Det samme har tilsyneladende været tilfældet med Anna Elisabeth 
Plum. Også hun virkede gennem sin adfærd som et eksempel til 
efterfølgelse, indirekte, men i al sin færd gennemsyret af sin tro1 2.

Helliggørelsen af de unge kvinder, som var formålet i såvel IM, 
KFUK som Mariaforbundet, var vel altid til stede som et ønske, men 
ligesom vi senere skal se, at Gerda Muller i sin pædagogik var i stand 
til at justere faglige formål, fx udtrykt gennem skiftende tiders fag
rækker, sådan kan det ved gennemlæsning af hendes ledende artikler i 
Mariehønen se ud til, at hun justerede, ikke sin tro eller sin levemåde, 
men sin kommunikationsform efter tidens behov. Det var som nævnt 
hende, der tidligt gjorde opmærksom på, at tiden var gået fra væk-

1. Knud Simon Christensen: Udateret, upubliceret interview med Clara Mølgaard, 
Mariehøne 1928-29, s. 3.

2. Breve, udklip, taler etc. til og fra Ingeborg Olsen. I.O.s privatarkiv i Maria
forbundets arkiv.
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Nøgleordene til en helhedsfor
ståelse af Gerda Mtillers 
pædagogiske budskab i 
Mariehønen 1910-73 kan sam
menfattes i ordene fra det lille 
kløverblad, som allerede prægede 
Ugentlig Arbejdsplan fra det 
praktisk-sociale kursus' start i 
1914: Glæde, grundighed, trofast
hed, kærlighed og god vilje.

kelsesmøder og samling om religiøse og teologiske emner. Fra sit ud
gangspunkt i en forkyndende, vækkende kristendom påtog hun sig på 
prent Eva Ussings pragmatisme, fint gearet efter periodens strøm
ninger. Der er meget lidt direkte religiøs læsning i hendes artikler fra 
omkring 1918, og i 1930’erne er glæde, nærmere bestemt arbejdsglæde, 
et hovedtema, nu og da lidt opstemt efter devisen: Pack up your trou
bles. Under Anden Verdenskrig og besættelsesårene er den direkte 
bøn om Guds hjælp til en stridende verden næsten fraværende, erstat
tet af en stærk national appel om sammenhold, ofte af internordisk 
karakter.

Gerda Mullers sorg over Finlands skæbne i vinterkrigene er langt 
mere åbent til stede end hendes gru over de store krigsskuepladsers 
rædsler. Hun skriver i disse år naturligvis med påholden pen, men man 
er ikke på noget tidspunkt i tvivl om hendes sympati for de allieredes 
sag.

I årene 1948-52 træder Gerda Mullers vækkelsestrang igen stærkt 
frem. Moralsk Oprustning bliver, tilsyneladende i modsætning til 
30’ernes Oxford-bevægelse, der kun ganske kort har plads i hendes 
spalter, et åndeligt gennembrud for hende, og hun agiterer med sin 
ungdoms frimodighed for tilslutning til den, men bevægelsens gen
nemslagskraft ebber ud, og gennem de sidste mange år retter Gerda 
Muller oftere sin tak til elskede, nære medarbejdere, til et særlig lo
vende elevhold og til husets mange venner og beskyttere end til 
forsynet.
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Mariehønen taget undet ét gennem alle perioder er altid et blad 
båret af en kristen tankegang og et inderligt ønske om, at troen må 
spire og gro hos eleverne. Der er prædikener af adskillige præster i 
årenes løb, fra midt i 30’erne og mange år frem ofte af stiftsprovst Paul 
Brodersen, der var blandt bannerførerne i Oxford-bevægelsen og 
Moralsk Oprustning, og der er talrige indlæg fra unge og gamle 
Mariehøns, præget af taknemmelighed for det livssyn, som opholdet 
på Mariaforbundet gav dem. Således skriver en mor, forhenværende 
Mariehøne, i 1935, i anledning af, at hun sender sin datter til Ka
stanievej: »Jeg ønsker, at de unge ogsaa maa faa set og lært, at Bøn i 
Jesu Navn er en Hjælp og Virkelighed i det daglige Liv, uden hvilken 
vi ikke kan blive fuldt lykkelige, vi vil jo alle gerne prøve at være til 
Velsignelse, som vi selv i vor Daab blev velsignet af vor Herre og 
Frelser.«1

Demokratisk underskud
En bemærkelsesværdig side af Mariaforbundets historie er dets mang
lende demokratiske opbygning: Gerda Muller var - mildt sagt - ikke 
nogen demokratisk leder. Bestyrelsen i det oprindelige Mariaforbund 
blev selvsupplerende, idet der ikke fra medlemmerne kendes eksem
pler på forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, og den praksis fortsatte. 
Kritik blev mødt med afvisninger som »diffuse«, og medlemmerne 
fremkom yderst sjældent med ideer til fornyelse. Et repræsentantskab 
blev først en realitet i 1981, slutningen på en lang, længe ønsket »de
mokratiseringsproces«, som bestyrelsens daværende formand Karen 
Thyssen kaldte det, da hun aflagde beretning ved det første repræsen
tantskabsmøde i Mariaforbundets historie d. 29.4.1981.

Oprettelsen i 1914 og den videre drift af Mariaforbundets praktisk- 
sociale kursus forblev i hænderne på det gamle forbunds inderkreds1 2.

1. Mariehønen 1935, nr. 2, s. 3.
2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale 

kursus 1915-19, upag. Iflg. protokollen har der været afholdt seks møder i perio
den. Protokollen oplyser meget lidt konkret, der optræder vendinger som: 
»Tilbudet modtages vistnok«, »der tages ingen bestemt Afgørelse«, begge 
4.6.1917, og en del beslutninger, der er at finde ført ud i livet i de trykte kilder, er 
ikke omtalt.
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Gerda Muller (1882-1974) i 
sit sidste tiår. Det er dette bil
lede, som enhver, der kom tæt 
på hende, bevarer i erindrin
gen.

Bestyrelsen fik Mariaforbundets formand, Eva Ussing, som født for
mand, forstanderinden for kurset, Gerda Muller selv, fik sæde i be
styrelsen og iøvrigt mandat til suverænt at afgøre alt andet end prin
cipspørgsmål af videregående karakter, og ved sin side fik hun som 
nævnt Henriette Christiani. Bestyrelsen fik desuden to ældre damer 
som »nærmest Æresmedlemmer«: Etatsrådinde Benedicte Collin og 
en af Mariaforbundets oprindelige initiativtagere, Rosa Rohmann, tid
ligere bestyrer af Østerbros højere pigeskole.

Bestyrelsen holdt møde et par gange om året. Den første egentlige 
bestyrelse blev først en realitet, da Mariaforbundet i 1956 opnåede 
statsstøtte, og selv den bestyrelse »var håndplukket og selvsupple
rende«, med Gerda Muller som formand indtil 19681. Og historien om 
Gerda Mullers afgang som formand viser, at begyndelsens demo
kratiske underskud havde udviklet sig til norm: I 1966 var der for

1. Mariehønen, Mariaforbundet 1914-1989, s. 12. Mariaforbundet. Administration. 
Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale kursus 1955-74. Dateret 23.3.1960 en 
tilføjelse til vedtægternes § 7, stk. 2: »Bestyrelsen vælger selv sin formand. Så 
længe frøken Gerda Muller lever, er hun formand for bestyrelsen.«
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første gang i mange år nedgang i elevtallet, samtidig begyndte de unge, 
gifte lærerinder at kræve begrænset »tjenestetid«, at kunne adskille 
privatliv og arbejdstid1. I 1967 fortsatte elevtallet sin nedgang, to af 
Mariaforbundets tre forstanderinder indsendte en skrivelse til besty
relsen om det ønskelige i at tage ledelsesstrukturen op til revision1 2, og 
bestyrelsen fastlagde et nyt møde allerede i marts med dette spørgsmål 
som eneste punkt på dagsordenen. I referatet fra dette møde konklud
eredes: »Mødet bragte således ingen endelig afklaring på Mfs fremtid
splaner, men viste, at frøken Mullers synspunkter på væsentlige om
råder afveg fra de tanker, et flertal i bestyrelsen kunne samles om.«3

Nyt møde i april med en meget lang dagsorden. Gerda Muller fore
slog at tage nye fag på skemaet, bl.a. pædagogik, og ansættelse af en 
»overordnet« sekretær et par timer om ugen, »en stilling med udvidet 
kompetence«. Nyt møde i maj: Ikke ét ord om afgang og ny ledel
sesstruktur!4

Gerda Muller var da fyldt 85. Hun døde d. 22. februar 1974, kort 
efter sin 92 års fødselsdag, og den endelige minderune ristes, som 
nævnt, af Mogens Hvidt, der på det tidspunkt kunne se tilbage på 
næsten 40 års samarbejde med Gerda Muller. Også han støtter sig til 
Elin Nordmans tidligere nævnte erindringer fra hendes og Gerda Mul
lers fælles barndomshjem.

Mogens Hvidt om Gerda Muller5
»Gerda Muller var født den 19. februar 1882 som datter af en af Dan
marks store arkæologer, Sophus Muller, og hustru Karen, f. Linde. (..)

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale 
kursus 1955-74. Referat af møde 28.3.1966.

2. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale 
kursus 1955-74. Referat af møde 6.2.1967.

3. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale 
kursus 1955-74. Referat af møde 8.3.1967.

4. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale 
kursus 1955-74. Referat af møde 26.4.1967 og 31.5.1967.

5. Dette afsnit er et fyldigt uddrag af fhv. højesteretspræsident (og medlem af Det 
Wærnske Instituts bestyrelse) Mogens Hvidts portræt af Gerda Muller: Gerda 
Maller - hvem var hun? i jubilæumsskriftet Mariaforbundet 1914-1989, Marie
hønen 1989, s. 15-18.
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Sophus Muller, der levede fra 1846 til 1934, var det meste af sit liv 
knyttet til Nationalmuseet, siden 1892 som direktør for dettes 1. afdel
ing. Johannes Brøndsted skriver i Dansk Biografisk Leksikon om 
ham, at nordisk oldforskning med rette regner ham for en af sine store. 
Han var åndsaristokrat. I hans karakter var et strejf af hovmod, og han 
fik fjender. En tunghørhed, der ramte ham i hans yngre år og siden 
forværredes, bidrog til at isolere ham og koncentrere kraften om hans 
livs største virke, videnskaben. (..)

Elin Nordman skriver, at det, da han blev gammel, var ham uover
kommeligt svært at træde tilbage fra sin lederstilling. 11921, da han var 
75, bad hans ældste søn ham tage sin beslutning. »Du kan lige så godt 
sige til mig, at jeg skal dø på fredag«, skrev faderen. Men han bøjede 
sig og fik endnu tretten arbejdsår, omend ikke uden bitterhed.

For sine børn var Sophus Muller en kærlig og højtelsket fader, som 
tog sig meget af dem. Hvis nogen kom og fortalte dem, at faderen ikke 
var ubetinget vellidt af museets stab, ville de ikke kunne begribe det. 
Han søgte al sin glæde og hvile i sit hjem, og hans døvhed var her in
gen hindring for forståelse.

Gerda Muller skyldte utvivlsomt sit hjem overordentlig meget. (..) 
Selv har hun skrevet, at hun fra sit hjem havde lært, hvor flittigt der 
skulle arbejdes, og hvor ivrigt pennen måtte kradse hen over papiret, 
når der skulle skabes og findes på nyt. Og hun kendte glæden, når løs
ningen var fundet. Da hun meddelte, at hun ville tage en plads som 
hjemmelærerinde, var dette en ny og mærkelig tanke, som hendes 
fader tyggede på i tavshed, og som misbilligedes i visse dele af slægten.

Men lærer blev hun - uddannedes som faglærer og foretog studie
rejser til Tyskland, Sverige og England, især Oxford. Hun underviste 
på Frk. Laura Engelhardts skole, det senere Rysensteen Gymnasium. 
Men Mariaforbundets praktisk-sociale kursus blev hendes livsværk, 
der snart tog al hendes tid og alle hendes kræfter.

I de første mange år, jeg arbejdede sammen med Gerda Muller, var 
Det Wærnske Institut mere direkte lodtagen i Mariaforbundets arbej
de end nu, hvor instituttet kun er et økonomisk bagland. Vi havde der
for ofte noget at tale om. Hun traf hurtige og kategoriske beslutninger. 
Men de forudgående drøftelser kunne være, hvad Elin Nordman 
kaldte forblommede. Hun havde en indgroet modvilje mod koncise 
oplysninger. Spurgte man hende, hvor mange elever, der var på 
Baunehøj, ville hun svare: »Jae - mellem 40 og 50 »- selv om hun vid-

52



Gerda M tiller med en flok Mariehøns, 1938.

ste, at der var 44. Og spurgte man, hvordan Mariaforbundets regnskab 
for forrige år havde været, ville hun med et drømmende udtryk svare: 
»Det ved jeg ikke sådan - det er vist gået meget godt.«

(••)
Hun kunne ringe om aftenen. Jeg lyttede anspændt, mens hun i sin 

ende af ledningen svævede i yndefulde cirkler om et eller andet pro
blem. Så blev samtalen pludselig afbrudt med ordene: »Tak fordi De 
har rådet mig så godt« - og det var mig komplet umuligt at blive klar 
over, hvad hun egentlig ville. Men der var andre samtaler, hvor hun 
gerne ville have min tilslutning til et eller andet. Hvis jeg så ikke var 
ganske enig, afbrød hun samtalen med mange taksigelser - og gjorde 
derefter, som hun ville!

Penge var et særligt problem. I hendes barndomshjem taltes der 
ikke om penge, selv om der ikke var ret mange af dem. Det kunne
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Gerda Muller og to galante direktører for Det Wær nske Institut, stiftslæge Henning 
Muller og til venstre højesteretspræsident Mogens Hvidt, ved hendes 70-års dag, 1952.

knibe at få regnskabet til at stemme uden at gøre noget indhug i »for
muen«, hvad hendes fader fandt helt uforsvarligt. Uviljen mod kon
krete oplysninger om penge bevarede Gerda Muller hele livet. Hun 
kunne svæve på en lille hvid sky, når hun f. eks. talte om, at Maria
forbundet skulle købe en villa. Spurgte jeg så:« Hvad med pengene?«, 
svarede hun fornøjet: »Pengene - det ved jeg virkelig ikke!« Men hun 
havde den forunderlige evne at kunne skaffe dem, når tiden var inde.

Gerda Muller havde et så stærkt, ja begejstret engagement i arbejdet, 
atdet måtte brede sig til hendes omgivelser. Typisk var et brev til mig: 
»Kære Landsdommer! De indbydes til en stor glæde nemlig at holde 
juleandagt for os fredag den 20.

Med megen taknemmelig hilsen« - underskrevet af hendes selv og 
seks lærere. En sådan indbydelse var det umuligt at sige nej til!

Hun havde stor evne til at finde højt kvalificerede medarbejdere.
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Her skal kun nævnes Anna Elisabeth Plum og Helga Lawaetz, der 
begge døde alt for tidligt. Hun viste sine medarbejdere megen tillid, 
men var på den anden side helt suveræn, når en afgørelse skulle 
træffes. Det er vist ikke for meget sagt, at hun forlangte underkastelse. 
Den, der ikke bøjede sig for dette krav, havde det ikke godt! Men 
overfor dem, hun holdt af, både i og uden for kredsen af medarbejdere, 
kendte hendes omsorg og gavmildhed ingen grænser.

Heller ikke i spørgsmålet om hendes afgang på grund af alder for
nægtede arven fra faderen sig. Hun forblev åndsfrisk og ved fuld 
styrke til højt op i årene, og ingen drømte om, at hun skulle gå som 
70- eller 75-årig. Men efterhånden blev situationen belastende for 
medarbejderne. Selv om hun på sine gamle dage sjældnere forlod sin 
stue i Kastanievej 4, gjorde hendes stærke vilje sig gældende overalt. 
Efter hendes 80 års dag havde jeg en samtale med hende, hvor jeg stil
færdigt gav udtryk for, at det dog vist nu var det rigtigste, at hun trådte 
tilbage. I vores fortsatte drøftelse gjorde hun tre synspunkter gæl
dende: For det første var hun holdt op. Dernæst VILLE hun gerne 
holde op. Men hun ville bare ikke holde HELT op. En sådan argu
mentation bevarede man i taknemmelig erindring!

G«)
Med disse træk fra vort samarbejde har jeg forsøgt at gøre mindet 

om Gerda Muller levende for de mange, som har kendt hende, og give 
dem, der ikke har oplevet hende, et nuanceret billede. Det gælder om 
hende som om de fleste betydelige mennesker, at hvor der er et stort 
lys, er der også skygger. Selv bevarer jeg erindringen om et rigt ud
rustet, stærkt og meget særpræget menneske - i taknemmelighed for 
den tillid og det venskab hun gav mig, og som i de mange år ikke led 
noget skår.«
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Et kig ud over festdeltagerne ved Mariaforbundets praktisk-sociale kursus' 25 års jubi
læum i KB-hallen, 1939.



Ugentlig Arbejdsplan er udateret, men kan med sikkerhed dateres til perioden 
1914-21. Det er muligt, at det er den første. Indlagt i Bestyrelsens forhandlings
protokol 1955-77.
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IV Pædagogik og penge
- fondsdannelser og hjælpeaktioner

I et interview fortæller en gammel elev om Gerda Muller som ung 
engelsklærer på Laura Engelhardts skole, at hun kom dansende ind i 
klassen med hatten lidt på sned og talte engelsk uafbrudt hele timen, 
til hun igen dansede ud - stadig med smil og latter og hat på skrå1.

Hun har været en fascinerende afveksling fra skolens andre, måske 
mindre dynamiske kvindelige lærerkræfter, men hun var også nyska
bende, idet konversation på fremmedsproget, chancen for at få en 
ordentlig udtale og kunne begå sig på sproget, ikke var normal prak
sis i fremmedsprogsundervisningen før langt op i 1900-tallet. Gloser 
fik man lært, og grammatik, og indføring i litteraturens fremste værk
er, men tale sproget kunne de færreste studenter før efter Anden Ver
denskrigs afslutning.

Så Gerda Muller var forud for sin tid, da hun begyndte at undervise.

Pædagogisk overskud
Der findes ikke én linie om pædagogisk teori og metode fra Gerda 
Mullers hånd, men en journalist har så sent som i 1989 samlet sit ind
tryk af Mariaforbundets pædagogiske tanke: »Grundideen er stadig 
den samme: at udstyre eleverne med teoretiske kundskaber, praktiske 
færdigheder og en social forståelse ud fra et kristent livssyn.«1 2 Og 
bortset fra »social forståelse« lyder programerklæringen ikke særlig 
afvigende fra fx Folkeskolens forskellige formålsparagraffer i 1900-tal- 
let.

Hosstående Ugentlig Arbejdsplan for Mariaforbundets praktisk
sociale kursus virker umiddelbart ufærdig, nærmest lidt tilfældig og 
vanskelig at sætte ind i nogen tidstypisk pædagogisk ramme. Men 
bryder man den op i nogle overordnede kategorier: teori, praktik, 
samfundslære osv., får man et sammenhængende billede af en under-

1. Ingeborg Olsens privatarkiv i Mariaforbundets arkiv.
2. Madeleine Blixen, Berlingske Tidende 6.1.1989.
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visningsstruktur og en fagkombination, der - under forudsætning af 
lærerkræfter, der kan og vil trække på samme hammel - er intet min
dre end nyskabende:

Praktiske fag: Teoretiske fag: Kristendom:

Sundhedslære

Sygepleje Psykologi

B arnepleje Pædagogik Bibeltime

Husgerning Nationaløkonomi

Samfundslære Samlingstime

Syning

Institutionsbesøg Filantropi

Og så, da man jo underviste unge damer: fremmedsprog, litteratur- og 
kunsthistorie.

For de to første søjlers vedkommende, Praktiske og Teoretiske fag, 
og deres umiddelbare sammenhæng og gensidige supplering indenfor 
en given disciplin drejer det sig om en omsider knæsat pædagogisk 
holdning, der på daværende tidspunkt var slået igennem bl.a. i en 
række kvindelige faguddannelser, fx sygepleje, husholdningslærerud
dannelsen og forskolelærerindeuddannelsen. Da der imidlertid her er 
tale om en ikke-kompetencegivende uddannelse uden løbende, end
sige afsluttende evaluering, må man sammenligne med samtidens høj
skoler, og i den sammenhæng er foreningen af teori og praksis et nyt 
element. Bibeltime, altså konkret en oplæring i kristen tankegang, en 
skoling i benyttelse af bibel og salmebog, skal ses i sammenhæng med 
faget filantropi, der er anbragt på skillelinien mellem Teoretiske fag og 
Kristendom og danner et bindeled mellem de to kategorier, ligesom 
Institutionsbesøg - på Marthabo, på Marthahjemmet, på børneasyler, 
men også på større industrivirksomheder - binder Praktiske og 
Teoretiske fag sammen. Og endelig samlingstimen, angiveligt1 brugt

1. Knud Simon Christensen: Udateret, upubliceret interview med Clara Mølgaard.
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som ekstra bibeltime, men også til en samtale mellem lederen og ele
verne om den forløbne uges undervisning. Hvis den blot nu og da har 
været SAMTALE og ikke kun ledelsens udlægning af teksten, så er 
den nærmest revolutionerende. I dag afsætter pædagogiske modeller 
tid til de studerendes evaluering af undervisningen, men - for små 
hundrede år siden var dette utænkeligt.

Der er, når den oprindelige opstilling brydes op på denne måde, ba
lance i undervisningens indhold og form. Den kan være faldet totalt i 
spåner, men på papiret er nyskabelsen til stede. Den stod og faldt med 
lærernes indbyrdes meget tætte samarbejde og stillede ret store krav til 
deres faglige niveau. Måske har der til en vis grad kunnet praktiseres 
metodefrihed, men fagenes indhold har måttet ligge fast, i det mindste 
indenfor hvert enkelt holds undervisningsforløb.

Gennemførelsen af det overordnede pædagogiske mål forklarer i 
nogen grad det demokratiske underskud i institutionen. Hvis Gerda 
Muller havde kunnet sætte sine tanker på formler til underretning for 
lærerkorpset, underbygget af teoretiske overvejelser og praktiske an
visninger, havde hun vel i nogen grad kunnet slippe tøjlerne og holde 
sig underrettet ved hyppige lærermøder. Det har hun imidlertid ikke 
kunnet1. Men hun har idemæssigt været langt forud for sin tid. Det 
projekt, der kan skimtes i programmet, kan kun betegnes som et 
tidligt forsøg, måske det første i Danmark, på tværfaglig undervisning 
af voksne elever. Kun hvis lærerne havde indsigt i kollegernes pensa, 
gennemgik beslægtede emner indenfor en fastlagt tidsramme, benyt
tede nogenlunde samme terminologi etc., kort sagt belyste samme ker
neproblem fra forskellige sider, ville en så omfattende fagrække kunne 
sende en flok unge piger ud i samfundet med en brugbar teoretisk 
viden om dets institutioner, en praktisk duelighed i de basale kvin
defag og en kristen etik som rettesnor.

Et eksempel på det sjældent nære samarbejde i lærergruppen er den 
lille lærebog i nationaløkonomi, Sociale SpørgsmaaL, udarbejdet af 
kursets mangeårige lærer i nationaløkonomi, Helge Smith og for
standerinde Anna Elisabeth Plum i fællesskab. Et andet eksempel er fx

1. Mariehønen, Mariaforbundet 1914-1989, s. 17, og Elin Nordman, s. 24. Både 
Mogens Hvidt og Elin Nordman bruger betegnelsen »forblommet« om Gerda 
Mullers udtryksform.
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Helge Smith, cand.polit., overtoldinspektør, Kl, p.p., f 8.10.1880 i Jordløse, d. 12.6. 
1957 på Frederiksberg. F: lærer Emil S. (-1917) og Marie Helsted Andersen (-1924). G. 
15.4.1908 med Ellen Margrethe Svarre (1880-). HS kom som nybagt kandidat i 1906 
til Generaltolddirektoratet, hvor hans område efter nogle år blev tobaksbeskatning, 
den gang noget ret nyt. Han var tillige aktiv i Socialøkonomisk Samfund, hvis for
mand han var 1910-12, og medlem af bestyrelsen for Københavns Sygehjem. Men han 
var først og fremmest fra den spæde start i 1914 og indtil sin død knyttet til Maria
forbundets praktisk-sociale Kursus, hvor han underviste i nationaløkonomi. Der 
udvikledes et nært samarbejde mellem ham og Anna Elisabeth Plum. HS var optaget 
af spørgsmålet om forvaltning af samfundsøkonomien, herunder, ikke uvæsentligt for 
hans undervisning, af kvinders forvaltning af de private budgetter, og han påviste, at 
en stor del af nationalindkomsten forvaltedes af husmødre. Han skrev nu og da artik
ler til Mariahønen.
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Meddelelser 1938, nr. 2, som bringer en artikel af Helge Smith : Brev 
til en gift Mariehøne med beskedne Indtægter og i samme blad en 
række opskrifter på sparemad. Mange hentydninger i breve og tidlige 
årgange af Mariehønen fortæller, at Eva Ussing og Henriette Chri
stiani »sad vagt« i teoritimerne, og at lærerne i de praktiske fag meget 
ofte fulgte undervisningen i de teoretiske timer - i betragtning af 
Gerda Mullers daglige, timelange samtaler med de to første og de skif
tende forstanderinder endnu et belæg for, at om ikke tværfaglighed, så 
en snæver kontakt mellem fagene blev forsøgt praktiseret.

Og samarbejdet må jo være lykkedes. Det praktisk-sociale kursus 
begyndte i januar 1914 med 5 elever på et ni måneders kursus, 2. hold, 
der startede i september samme år havde 19 elever, og 7. hold fra 1919 
talte 42 Mariehøns. Fra begyndelsen af 1920’erne flokkedes over hun
drede Mariehøns om kurset.

Det er væsentligt at slå fast, at Mariehønsene ikke fik en erhvervs
uddannelse, men i bedste fald gennemgik en skoling, der rustede dem 
til at vælge livsbane efter endt ophold på Mariaforbundet. Det pæda
gogiske koncept var moderne, dets formål kvindepolitisk gammel
dags. Så sent som i 1965 udmalede Gerda Muller i sin spidsartikel i 
Mariehønen nr. 2 den hjemmegående husmoders betydning for natio
nens mænd og dermed for samfundet. Nøjagtig de samme tanker, som 
Natalie Zahle og hendes samtidige havde gjort sig, da hun næsten hun
drede år før skrev om nødvendigheden af kvinders uddannelse. Kor
tere sagt var formålet karakterdannelse.

Mariaforbundets praktisk-sociale Kursus’ Fond
Ved et bestyrelsesmøde i 19191 satte Gerda Muller for første gang 
spørgsmålet om driftskapital på dagsordenen. Der havde adskillige 
gange været talt om Mariaforbundets økonomiske vanskeligheder, 
men ved denne lejlighed drøftedes dannelsen af en fond, tilvejebragt 
gennem indsamling blandt medlemmerne. Gerda Muller ønskede at

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale 
kursus 1915-19, ref. fra møde 21.5.1919. Ved bestyrelsesmødet 8.3. havde Gerda 
Muller meddelt, at Mf havde modtaget 200.00 kr. fra det Raben-Levetzowske 
Fideikommis og nu agtede at søge andre fonde.
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Helga Lavvaetz, forstanderinde, f. 6.2.1900 på Helgenæs ved Nakskov, d. 10. okt. 
1959. F: godsejer Carl L. (1868-1944) og Kirstine Nielsen (1877-1954). HL var det æld
ste af otte søskende på Kalundborg Slots Ladegård, dengang en rummelig ramme om 
et levende familieliv. HL var hele sit liv storesøster og stærkt knyttet til sit hjem og sin 
slægt. Hun blev, som resten af flokken, sendt i skole i Århus, blev student i 1919, fort
satte som studerende ved Universitetet og uddannede sig derefter ved forskellige hus
holdningsskoler, før hun efter nogle år ved Marie Mørks skole i Hillerød kom til 
Mariaforbundet i 1929. Hendes livsgerning blev som leder af det praktisk-sociale kur
sus på Baunehøj, hvor hun var en krævende og kærlig lærer, udstyret med en poetisk 
åre, som hun rundhåndet øste af ved mange store som små lejligheder. Alle mindes 
hende i fuld fart med flagrende slør og en bestemt gestus ned over forklædet, der altid 
trængte til at glattes. HL havde som A. E. Plum tilknytning til Cxfordbevægelsen og 
senere til Moralsk Oprustning.
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antage lønnede, fuldt uddannede medarbejdere, altså at samle en stab 
af professionelle lærere til at varetage undervisningen på Mariafor
bundets praktisk-sociale kursus.

Fonden blev stiftet på generalforsamlingen samme år, og i januar 
1920 var dens midler på 845.00 kr., heller ikke dengang nogen im
ponerende driftskapital.

I 1921 skrev Gerda Muller: »Skal denne Sag og dens Ideer kunne 
gavne dansk kvindelig Ungdom, maa en Udvidelse i Løbet af ret kort 
Tid finde Sted, saa man kan stille et større Køkken og flere Un
dervisningslokaler til Læreres og Elevers Disposition. Saadanne In
stitutioner bæres i Udlandet af et Fond skabt af en eller flere Pri- 
vatmænd.«1 Få måneder efter indkaldte den forhenværende Marie
høne, Valborg Hammerich, sine gamle kammerater til et møde med 
det formål at slutte op om Mariaforbundets arbejde og skabe en fond. 
Valborg Hammerich blev i perioden 1922-36 fondens første, energiske 
formand, og organiseringen er gået hurtigt. Meddelelser 1925 bringer 
hosstående regnskab (s. 66) over fondens dispositioner, dækkende 
perioden 1.2. 1922-30.9.1924.

Mariaforbundets praktisk-sociale Kursus’ Fond var ikke blot en 
realitet på papiret med udviklingsmuligheder i svøb. Fonden havde 
bag sig en aktivt handlende kvindeflok, der sørgede for at få magt til 
økonomisk at gøre, som de havde agt. § 1 i vedtægterne lyder: »Fon
dens Formaal er ved kontante Bidrag at yde Mariaforbundets prak
tisk-sociale Kursus Hjælp dels til Udvidelser og Forbedringer, dels - 
og navnlig - til filantropiske Formaal.«1 2

Ved nærlæsning af fondens første regnskab ser man, hvordan mid
lerne er indkommet. Bidragene, dvs. det beskedne kontingent og 
måske lidt håndører oveni3, indbringer 1.423.00 kr., mens resultatet af 
fælles indsatser: udsalg af forarbejdede ting, afholdelse af koncert og 
fest samt det kryptiske: »Bidrag til Fliser«, indbringer over dobbelt så 
meget. Og bidrag til fliser er knap så uforståeligt, når man ser på ud-

1. Mariaforbundets arkiv. Skoleliv. Mariehønen 1910-90, Meddelelser 1921, upag.
2. Mariehønen 1910-90, indlagt i Meddelelser 1925.
3 .Mariehønens praktisk-sociale Kursus’ Fond, 1925, upag. Valborg Hammerich 

om medlemsbidrag: »We dont want anyone to give a farthing more, nor - for their 
sake as well as ours - a farthing less than God would wish them to give!«
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REGNSKAB
OVER MARIAFORBUNDETS PRAKTISK=SOCIALE KURSUS FOND

for Tiden 1. Februar 1922 til 30. September 1924.

INDTÆGT:
Bidrag for 1922 ....................................... 797.00
Bidrag for 1923 ....................................... 547.00
Bidrag for 1924 .................  79.00
Bidrag til Fliser .................................... 999.00
Udsalg i December 1922 ......................... 700.00
Koncert Marts 1923 .............................. 304.00
Udsalg Marts 1923 ...........  833.76
Overskud fra 10-Aars Festen .................. 105.96
Renter ..................................................... 32.94
Renter af Bidrag til Fliser ................... 6.75
Kontant Laan ........................................... 1000.00

UDGIFT:
Protokol ............   5.00
Til Hjælp til Køkkenets Istandsættelse 2425.00
Blomster og Skaal ................................ 48.40
Leje af Flygel ....................................... 50.00
Programmer ........................................... 10.50
Udlæg til Udsalg ................................. 350.00
Papir til Udsalg ........................... •....... 50.78
Broderi til 10-Aars Festen ................... 168.94
Bakker til 10-Aars Festen ................... 10.80
Møblement til Dagligstue ................... 1800.00
Porto og Papir .................................... 43.50
Tilbagebetalt Laan ................................ 400.00
Indestaaende paa Sparekassebog .... 13.51
Kontant Kassebeholdning ................... 28.98

5405.41 5405.41

København den 30. September 1924. Anna Elisabeth Plum. 
Kasserer.

Revisor har ved Revisionen af nærværende Regnskab ikke fundet noget at erindre.

Frederiksberg d. 20. Oktober 1924. Otto Madsen.
Kontorchef.

■ — 3 —

Det første årsregnskab for Mariaforbundets praktisk-sociale Kursus3 Fond, 1922-24.

giftssiden, hvor »Istandsættelse af Køkken« er langt den største post. 
En praksis, der gennem hele Mariaforbundets levetid som skole blev 
en kilde til gavn og glæde for lærere og elever, blev sat på skinner fra 
fondens start: Medlemmerne kunne konkret købe sig ind i vedlige
holdelser, forandringer og nybyggerier. Som første led i kæden købte 
man en flise, måske tre eller ti, som man havde råd og lyst til. Ved 
mange senere tiltag købte man mursten, stole, borde etc., og - man 
vovede, allerede på dette tidspunkt, at optage lån. Det eksplicitte fi
lantropiske formål fremgår ikke af dette regnskab, men allerede i 1926 
hjalp man en syg ung pige ved at give hende ophold på Baunehøj1.

1. Meddelelser 1926.
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Gudrun Einersen, forstanderinde, cand.mag. f. 1.2.1908 i København, d. 28.2.1980 på 
Frederiksberg. F: sognepræst Ludvig Herling og Ella Mikkelsen. G. 1938 med første
bibliotekar, cand.mag. Henning E.,f. 9.8.1910. Ægteskabet opløst 1943. 2 børn.
GE blev cand.mag. i 1936 med fagene historie og tysk. Hun kom til Mariaforbundet 
d. 1.1.1937 som timelærer, fast ansat fra 1946 og forstander for efterskolen fra 1933 til 
73, hvor hun valgte at gå af og blev hyldet med en fest, hvis omfang viser, hvor værd
sat en medarbejder hun havde været i sine mange arbejdsår. Hun var et oplagt pæda
gogisk talent og i besiddelse af en dramatisk nerve, der gjorde hende til en fremragen
de gengiver af litteratur, en god fortæller, men også selv i stand til at skrive små dra
matiske skitser, som hun så instruerede Mariahønsene i - hun skrev sange, og hun ind
drog det dagsaktuelle i sin undervisning, når hun fx inspireret af en omtale i morgen
radioavisen, gennede alle hønsene foran sig ind på Christiansborg, så de kunne opleve 
at være tæt på debatter og beslutningsprocesser fra tilhørerlogen. GEs liv sluttede brat, 
da hun, cyklende på GI. Kongevej, blev kørt ned af en bilist.
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Inger Schmidt, forstanderinde, f. 13.1.1920 i Thisted. F: telegrafbe styrer K.M. S. (1892- 
1976) og Sofie Augusta Hyttel (1892-1964). IS var det yngste af tre børn og kom, tak
ket være faderens arbejde, i sine første dr til at kende adskillige jyske byer godt. Men 
Århus blev hendes hjemby, hvor hun afsluttede sin skolegang og blev lærer fra semi
nariet i 1944. Efter ansættelser i bl.a. København og Flensborg blev IS cand.pæd. i 
1970, underviste pd N. Zahles og Hellerup seminarier og var forskningsbibliotekar pd 
det daværende Danmarks pædagogiske Bibliotek, indtil hun i 1975 afløste Gudrun 
Einersen som forstander for Mariaforbundets efterskole pd Kastanievej. Det blev nogle 
gode, men urolige arbejdsår, og IS fik status som koordinerende forstander. 11980 blev 
Kastanievej igen ren husholdningsskole, i 1980 indviedes efterskolen Halstedhus pd 
Lolland, og samme dr afholdt Mariaforbundet kursusfor tyrkiske kvinder. Man havde 
fra bestyrelsens side ønsket en »tålmodig leder«, og der blev brug for IS3s tålmodighed 
og for hendes omfattende erfaringer fra mange forskellige arbejdspladser. 11983 valg
te hun at træde af, samtidig med at endnu en ændring, overgangen til efterskole, var 
pd trapperne.
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Filantropi blev senere fortolket især som hjælp til betaling af skole
penge for elever, hvis hjem ellers ikke havde kunnet sende dem på 
Mariaforbundet.

I 1970’erne blev der behov for at puste nyt liv i den gamle fond, og 
et støttekredsudvalg blev nedsat. I 1979 blev navnet Mariaforbundets 
Venner godkendt af bestyrelsen, en folder blev udarbejdet og udsendt 
i 5.000 eksemplarer, og d. 29. oktober holdt Mariaforbundets Venner 
stiftende generalforsamling som selvstændig forening med det formål 
at støtte de skoletanker, der var udtrykt i Mariaforbundets vedtægter 
og at yde økonomisk støtte til forbundet. Medlemstallet var i de første 
år stigende, fra 165 i 1981 til omkring 180 i de følgende år. Allerede i 
1981 udsendte Mariehøne 1928-29, Ingeborg Olsen, der havde været 
en af drivkræfterne i støttekredsudvalget, en appel til Mariaforbundets 
bestyrelse og repræsentation om at foretage yderligere skridt til for
bedring af »vennernes« arbejde, og resultatet blev, med ikrafttræden 
fra 1986, en sammenslutning af den gamle fond fra 1922 og den nye 
støtteforening under navnet Mariaforbundets Elev- og Støttefor
ening1.

Mariaforbundet og Det Wærnske Institut1 2
Lokaleforholdene var i de første år af det praktisk-sociale kursus’ hi
storie mildest talt kaotiske. »Nogle timer læstes i Gerda Mullers hjem 
på Nationalmuseet, andre i frøken Ussings lejlighed på Harsdorffsvej. 
Frokosten blev spist i linie 3 på vej til Diakonissestiftelsen, hvor man 
i Marthabo havde lejet nogle lokaler til den praktiske undervisning. 
Der var imidlertid så hundekoldt, at ledelsen for kurset måtte bevillige 
seks par sivsko, for at eleverne kunne udholde at være der.«3 Elevtallet 
var som nævnt stigende, så Mariaforbundets behov for driftskapital 
var et MUST, for at bruge en af Gerda Mullers yndede anglicismer, og 
et helt presserende problem har været manglen på et skolehus.

1. Mariaforbundets Arkiv. Foreninger med tilknytning til Mariaforbundet 1976-84. 
Vedtægter. Tillige breve o.a. i Ingeborg Olsens Privatarkiv i Mariaforbundets 
arkiv.

2. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992.
3. Mariehønen, Mariaforbundet 1914-1989, s. 4
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Vilhelm Balslev, lektor, direktør, R.,f. 2.3.1860 i Ribe, d. 17.10.1933 på Frederiksberg. 
F: Biskop, dr.teol. Carl Frederik B. (1803-95) og Maria Elise Hansen (-1895). G. 1. 
Thyra Thor sen (-1902), 2. Ella Mielche (1876-). VB blev student fra Ribe Kate
dralskole 1877, cand.teol. 1883 og cand.mag. i naturfag 1893. Efter ansættelse ved for
skellige skoler i og omkring København fik han i 1898 sin blivende stilling ved N. 
Zahles skole. I 1905 blev VB inspektør ved Det Wærnske Institut, fra 1921 direktør 
sst., og han skrev i 1914 jubilæumsbogen Det Wærnske Institut gennem 100 Aar. Han 
var tillige forfatter af bøger til undervisningsbrug. I perioden 1922-24, mens forhand
lingerne om samarbejde mellem instituttet og Mariaforbundet stod på, var Balslev 
aktiv for sagens fremme, som han opfattede som den heldigste løsning for instituttets 
fremtid. Han blev Mariaforbundet en trofast støtte, havde til sin død sin gang i huset, 
optaget af undervisningens indhold og form, men også med stor interesse for den en
kelte Mariehøne.
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I 1921 var Gerda Muller flyttet ind hos Familien Christiani på Bii
lowsvej. Herfra bemærkede hun, at Villa Tharand på Kastanievej, der 
havde huset Det Wærnske Institut siden 1888, stod delvis tomt, 
skaffede sig oplysninger om forholdet og tog, med vanlig handlekraft, 
kontakt til Instituttets ledere, inspektøren, lektor Vilhelm Balslev, og 
direktøren, professor J. L. A. Kolderup Rosenvinge (1858-1939).

Det Wærnske Institut var blevet stiftet i 1814 for døtre af »fattige, 
ordentlige og vindskibelige« borgere i København og Kristiania og for 
fattige, faderløse døtre af civile og gejstlige embedsmænd i Danmark 
og Norge1. Stifterinden, konferensrådinde Martha Wærn, havde i sit 
testamente gjort omhyggeligt rede for sine planer for det kvindelige 
opdragelses- og uddannelsesinstitut. Hun havde især hæftet sig ved, at 
når en middelstandsfamilie kom i økonomisk trang, gik det hårdt ud 
over familiens pigebørn, fordi de manglede forudsætninger for at 
kunne ernære sig selv. Sagt med hendes egne ord ville hun: »gavne det 
offentlige ved at sørge for at lade danne en liden Deel af mit Kjøn til 
paa en gavnlig og anstændig Maade at ernære sig selv, og om de i Tiden 
blive gifte da at vorde vindskibelige Koner og retskafne Mødre..«1 2

I § 4, om undervisningens indhold og formål, sagde Martha Wærn, 
hvis rødder var i 1700-tallet, at pigerne skulle ».. fra Begyndelsen af 
bibringes alle de Grundsætninger man har Ret til at fordre hos ethvert 
velopdragent og dydigt Fruentimmer, holdes til den høyeste Grad af 
Reenlighed og Orden, tillades en for Helbreden tjenlig Bevægelse og 
gives grundig og vedvarende Underviisning i Theologi, Moral og Alt, 
hvad der henhører til det borgerlige Huusholdnings Væsen...«3

Sammenligner man med det praktisk-sociale kursus’ første skema er 
overensstemmelsen i kravene til pigeopdragelse- og uddannelse iøjne
faldende. De hundrede år har knap nok ændret forventningerne til 
kvindekønnet. At kønnet gennem lovgivning var blevet tillagt nye 
pligter og rettigheder betød endnu i første fjerdedel af 1900-tallet kun 
lidt for flertallet. Men for Mariaforbundet har det betydet alt, at Det 
Wærnske Instituts hovedformål var kristen filantropi.

En ting er imidlertid de grundfæstede holdninger til kvindens plads,

1. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 15.
2. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 11.
3. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 17.
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En undervisningssituation - time i nationaløkonomi med Helge Smith (Fra Vore 
Damer, 1921).

noget andet de store samfundsmæssige ændringer, der havde fundet 
sted i de samme hundrede år. I denne sammenhæng er kravene til alle 
børns skolegang, som de kom til udtryk i 1899 ved skolereformen, 
væsentlige1, opfulgt i århundredets første årti af indførelse af under
visning i håndarbejde og husgerning. Det Wærnske Instituts indsats, 
der oprindelig havde sikret eleverne en bedre skolegang, end de of
fentlige skoler kunne byde dem, var ikke mere nødvendig, og det var 
blevet bekosteligt, ikke mindst i årene under og efter Første Verdens
krig, at drive et børnehjem. Så i 1920 måtte direktionen meddele foræl
drene, at Instituttet ville slutte sin virksomhed i 1921.

Det blev, naturligvis, Eva Ussing, der kom til at stå for forhand
lingerne med Det Wærnske Institut. At de to institutioners formål 
passede til hinanden som hånd i handske, udtrykte Instituttets inspek
tør, Vilhelm Balslev, på et tidligt tidspunkt ved at kalde ideen om sam-

1. Lov af 1899 om forskellige Forhold vedr. Folkeskolen.
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Maleriet af Martha Wærn fra 1804, malt af professor C. A. Lorentzen, findes i 
Kastanievejens Efterskole (Foto: Henning Nielsen).
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Henning Muller, stiftslæge, RI, f 30.6.1892 i København, d. 13.9.1978. F. Museums
direktør, dr.phil. Sophus M. (1846-1934) og Karen Linde (1862-1932). G. 1920 med 
Maja Holten-Nielsen (1894-). HM studerede teologi et par år efter studentereksamen 
i 1910, men skiftede over til lægestudiet og blev kandidat i 1919. Efter ansættelse ved 
forskellige københavnske hospitaler fik HM specialistanerkendelse i gynækologi og 
obstetrik i 1930 og havde, indtil 1937, praksis i København. 1937-62 var han stiftslæge 
på Vallø. Sit lange otium tilbragte han på Frennehus i Jægerspris, dør om dør med 
Mariaforbundets skole på Baunehøj. HM var den yngste af Gerda Mullers fem små 
søskende, og de kom gennem mange år til at arbejde tæt sammen, hun som leder af 
Mariaforbundet, han fra 1933 som en af de to direktører for Det Wærnske Institut, en 
stilling, han beklædte til sin død. Skønt temperamenterne kunne slå gnister mellem de 
to søskende på bestyrelsesmøder i Mariaforbundet, var deres forhold især præget af 
gensidig tillid og kærlighed.
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menslutningen »genial«1, men selvfølgelig var der vanskeligheder. Det 
Wærnske Instituts forpligtelse omfattede et børnehjem for piger i sko
lealderen, Mariaforbundet uddannede vokse unge piger. Samarbejdet 
skulle helst kunne foregå på en sådan måde, at Mariaforbundet ikke 
helt opslugte Instituttet, og selv om det var med dyb beklagelse, at det 
Wærnske Institut foreløbig havde måttet indstille sin virksomhed, så 
var Mariaforbundet den udfarende kraft i de indledende faser: For Det 
Wærnske Institut spillede tiden ikke den store rolle, for Mariafor
bundet var ordnede forhold omkring økonomi og skolebygning en 
hastesag.

Allerede i april 1921 fik Eva Ussing nedsat et udvalg bestående af 
Balslev og Kolderup Rosenvinge på den ene side og Eva Ussing, Ger
da Muller og Henriette Christiani på den anden.

I løbet af det følgende år blev de fleste vanskeligheder ryddet af 
vejen, bl.a. fik Det Wærnske Institut kgl. konfirmation af de nødven
dige tilføjelser til fundatsen. Børnehjem blev til husholdningsskole 
med tilknyttet pensionat.

Efter tidsforbruget at dømme har ledelsesstrukturen voldt størst 
besvær. Arkivalierne i Det Wærnske Instituts arkiv belyser spørgs
målet ret sparsomt, og Mariaforbundets arkiv indeholder kun den en
delige overenskomst mellem institut og forbund samt skrivelser 
vedrørende Mariaforbundets lejemål af Instituttets bygning1 2.

I 1923 trådte Anna Elisabeth Plum, forhv. Mariehøne, nyuddannet 
husholdningslærer fra det Suhrske Husholdningsseminarium, ind på 
scenen som forstanderinde for pensionatet, anbefalet af Gerda Muller 
og Henriette Christiani, men lønnet af Det Wærnske Institut. Di
rektionen ønskede hende naturligvis ansat direkte under sig, mens 
Mariaforbundet hævdede, at hun arbejde under tilsyn af kursets leder, 
Gerda Muller. To ledelser under samme tag var for Mariaforbundet en 
uantagelig struktur, og forhandlinger herom kom til at optage det 
meste af 1923. To ting er indlysende: at man naturligvis fra Maria
forbundets side først ønskede at se Anna Elisabeth Plum an, før man

1. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 56-68 for gennem
gang af de langvarige forhandlinger mellem Det Wærnske Institut og Maria
forbundet.

2. Mariaforbundet. Administration. Korrespondance m.v. 1924-77.
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Mogens Hvidt, højesteretspræsident, SK, f. 7.11.1911 i København, d. 5.1.1997 på 
Frederiksberg. F: Præsident for Sø- og Handelsretten L.N. H. (1882-1950) og Clara 
Fenger (1886-1977). G. 1940 med Inge Gram, f. 1918. MH blev student fra Metro- 
politanskolen i 1929, cand.jur. 1935, var ansat i Justitsministeriet 1937-48 og kom efter 
nogle år ved Københavns Byret og Østre Landsret til Højesteret i 1964, de sidste år af 
sit virke som præsident. MH.s tilknytning til Det Wærnske Institut daterede sig til hans 
studenterdage, hvor han var sekretær og kasserer for instituttet. 11961 blev han direk
tør, indtil 1978 sammen med Henning Muller, derefter, indtil 1997, hvor han afløstes 
af sin søn stiftsamtmand Lauritz H., sammen med sognepræst Helge Lundblad. Det 
smukkeste bevis, MH har efterladt sig på sin evne til samarbejde med Mariaforbundet, 
findes i hans her aftrykte artikel fra Mariaforbundets 75 års jubilæumsnummer af 
Mariehønen 1989 om Gerda Muller. Han lader hverken styrke eller svaghed uomtalt, 
men tegner, varmt og klogt, et indfølt portræt af »et rigt udrustet, stærkt og meget sær
præget menneske«. Selv ydede han gennem de mange år en stor indsats for forbundet, 
fx i forbindelse med Det Wærnske Instituts overdragelse i 1983 af dets to ejendomme 
til Mariaforbundet og de deraffølgende ændringer af vedtægterne. MH bestred natur
ligvis andre poster i det danske samfund i sin lange funktionstid. I denne sammenhæng 
skal kun nævnes hans engagement i Det Københavnske Kirke fond fra 1940 til 1968.
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udstyrede hende med selvstændige beføjelser, og at man foretrak den 
hidtidige hierarkiske struktur med alle tråde samlet hos Gerda Muller. 
Ligeså klart er det, at direktionen, der bl.a. skulle lønne Anna Elisa
beth Plum, og som tillige var husets ejer, ville bevare SIN ledelses
struktur.

Resultatet blev - forblommet! Bedst udtrykt af Eva Ussings smidi
ge pen: »[Mariaforbundet] er saa heldige for Øjeblikket i Frk. Muller 
at have et Overhoved, som ikke »regerer«, men styrer, og for hvis 
indre Autoritet Alle bøjer sig med Tillid og med Glæde..«1

Og det gjorde alle så. Overenskomsten mellem Det Wærnske In
stitut og Mariaforbundet blev indgået d. 30.4.1924 og stod ved magt, 
indtil den i 1955, da skolen fik statsstøtte, måtte justeres. I overens
komsten markerede Det Wærnske Institut sin uafhængighed gennem 
§ 8, der bestemte, at samarbejdet kunne opsiges af begge parter med et 
års varsel. Mariaforbundet påtog sig at undervise Instituttets ubemid
lede elever sammen med sine egne elever, og de første kunne efter an
søgning få fri kost og logi på Instituttets pensionat. Det Wærnske 
Institut stillede undervisningslokaler til rådighed og ydede tilskud til 
aflønning af skolekøkkenets leder. Det vil i realiteten sige, at Maria
forbundet fra 1924, under forudsætning af Direktionens godkendelse, 
kunne disponere over afkastet af Martha Wærns formue. Ansøgninger 
om fripladser indgik herefter snart til Direktionen, snart til Maria
forbundets bestyrelse og behandledes af begge parter i fællesskab. Da 
tilgangen til Mariaforbundets praktisk-sociale kursus var stejlt stigen
de i de følgende år, var resultatet uundgåeligt, at antallet af betalende 
elever langt oversteg fripladserne1 2. Bortset fra en enkelt protestaktion 
i 1939 fra en gruppe utilfredse tidligere elever, der mente, at Det 
Wærnske Institut ikke i tilstrækkelig grad opfyldte den oprindelige 
fundats’ filantropiske formål3, var der imidlertid kun glæde over 
samarbejdet.

Overenskomsten af 1924 mellem Det Wærnske Institut og Maria
forbundet stod som sagt ved magt til 1955. I 1983 afhændede Insti
tuttet ejendommene på Kastanievej til Mariaforbundet, og man stad

1. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 66.
2. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 70.
3. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 74ff.
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fæstede, hvad der havde været praksis i mange år, at Instituttet ud
pegede et medlem til såvel Mariaforbundets repræsentantskab som 
dets bestyrelse. Herefter indskrænkedes Det Wærnske Instituts ak
tiviteter til økonomisk støtte af Mariaforbundet, stadig med det for
behold, at undervisningen skulle være i Martha Wærns ånd1.

Henriette Christiani til minde
Allerede i 1927 kunne Mariaforbundet foretage endnu en knopskyd
ning. Familien Christiani havde i 1917 fået opført en rummelig fe
riebolig, Baunehøj, i Hornsherred med udsigt over Isefjorden, et dej
ligt trelænget hus, tegnet af arkitekten Hack Kampmann. Stedet blev 
kun benyttet i sommerferierne, og med mellemrum havde Gerda Mul
ler fået lov til at benytte det i kortere perioder, weekendture med 
Mariehøns o. lign. Fra 1926 lejede Mariaforbundet huset i 10 af årets 
12 måneder, og i 1927 udvidedes Mariaforbundets aktiviteter med et 
1 O-måneders praktisk-socialt kursus på Baunehøj. I første omgang 
rykkede 12 unge piger og deres lærere ind i det landlige paradis, der 
formentlig også p.g.a. mulighederne for virkelig at drive landhushold
ning i stor stil kom til at betyde meget for rekrutteringen til Maria
forbundet i de næste årtier. Om ikke andet kom dyrehold og køkken
have til under besættelsesårene at fungere som nødvendigt spisekam
mer for husholdningsskolen på Kastanievej. Fag som havebrug og pas
ning af husdyr indgik med tiden i Baunehøj s undervisningsplaner, og 
fra omkring 1970 blev ridning og informationer om hestens røgt og 
pleje uundværlige fag på skemaet. Den enestående beliggenhed gav i 
årenes løb efter talrige breve i Mariehønen at dømme de unge kvinder 
store naturoplevelser. Men Baunehøj udviklede sig også til et kulturelt 
værdifuldt element i lokalsamfundet, bl.a. gennem afholdelse af Høj
skoleuge i efteråret og foredragsrækker i vintertiden, ligesom krigs
årene bød på kurser i madlavning for egnens koner.

Efter ingeniør Rudolf Christianis død i 1960 overgik ejerskabet af 
Baunehøj til Baunehøjfonden. Der havde da fundet omfangsrige ud
videlser sted i de mellemliggende år, Baunehøj kunne nu huse op til et 
halvt hundrede elever. Baunehøjfondens fundats bestemte, at familien

1. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992, s. 74.
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Henriette og Rudolf Christiani omkring 1920, kort efter at Baunehøj var blevet byg
get. Til minde om Henriette Christiani testamenterede Rudolf Christiani sit hjem, 
Bulowsvej 14, til Mariaforbundet. Henriette Christianis betydning for Mariafor
bundets praktisk-sociale kursus fik ved denne gestus endnu en understregning.
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Billedhuggeren Anne-Lise Steenbergs poetiske buste fra o. 1950 af Gerda Muller i 
Kastanievejens Efterskole (Foto i privateje).

80



Christiani fortsat kunne disponere over en del af hovedbygningen i 
sommertiden, iøvrigt fortsatte lejemålet med Mariaforbundet uæn
dret.1

Julestuedamerne
En anden storstilet hjælpeaktion blev til tradition fra 1929, da det års 
hold af Mariehøns foranstaltede den første Julestue. Det begyndte 
som et lille salgsmarked af hjemmelavede håndarbejder, ikke mindst 
babytøj, og udviklede sig hurtigt til den blanding af festlighed, kam
meratligt sammenhold og filantropisk virksomhed, som fra og med 
Mariaforbundets praktisk-sociale Fonds stiftelse kom til at karakteri
sere de forhenværende elevers støtte til deres uddannelsessted.

Julestuedamernes virksomhed blev et fast led i efteråret på Maria
forbundet på Kastanievej, hvor de aktivt arbejdende samledes og 
forarbejdede ting af enhver art til salg i Julestuen1 2. Hvert nyt hold af 
Mariehøns blev automatisk inddraget i aktiviteterne, og de sidste 
mange uger før selve begivenheden blev der bagt og kogt og stegt til 
brug for Julestuen. Gamle elever fra det ganske land blev bedt om at 
bidrage med råvarer, og tidernes gang, ikke mindst 1940’ernes spare- 
blus og rationering, afspejles i Julestuens udbud af varer. Et eksempel 
er den lille efterkrigs-mariehøne i moderigtigt tøj, men beskeden både 
i forarbejdning og udstyr (s. 88). I spidsen for arbejdet gik Anna 
Elisabeth Plum, hvis indsats som leder af skolekøkkenet var ikke blot 
uundværlig, men formidabel. En anden hovedperson blev Ingeborg 
Olsen, men iøvrigt var skiftende tiders Mariehøns involveret i arbejdet 
- alt efter tid og kræfter, uden formel organisering. Og hvad det op
rindelige Mariaforbund aldrig havde kunnet etablere, et nært forhold 
mellem gamle og unge medlemmer, lykkedes måske især i forbindelse 
med Julestuerne.

Hvert års Julestue blev et tilløbsstykke, hvor folk stod i kø for at 
komme ind og se, smage og købe, hygge sig og snakke, hilse på gamle 
venner og lærere og få nye kontakter. At der ikke indkom småsummer,

1. Mariehønen, Mariaforbundet 1914-1989, s. lOf.
2. Mariehønen 1930 og frem. Hvert års 1. nr. bringer artikel om forrige års Julestue 

og regnskabet.
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Indbydelse til julestue i december 1946. Man mærker eftervirkningerne af 2. verdens
krig i det nordiske tema og »lokkemaden« i form af kaffe, tobak, strømper og frugter 
fra den endnu svært tilgængelige omverden.
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Anna Elisabeth Plum ved kødudskæringen i julestuen 1953.

Mariehøns med deres dukke fabrikation i 1955.
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men substantiel hjælp, fx til de store byggeforetagender i begyndelsen 
af 1950’erne, ses af Julestuens regnskab for 1945: Byggefonden var på 
det tidspunkt på ca. 60.000 kr., efter opgørelsen af Julestuens resultat 
det år var beløbet steget til 100.000 kr.1.

Anna Elisabeth Plums mindelegat stiftet af
Ingeborg Olsen
I 1955 var forstanderinde Anna Elisabeth Plum pludselig afgået ved 
døden. Ved hendes død mistede Ingeborg Olsen en nær ven og sin 
faste støtte i det hjælpearbejde for Mariaforbundets trivsel, som hun 
siden sin tid som Mariehøne havde engageret sig i. I ønsket om at be
vare mindet om Anna Elisabeth Plums indsats som forstanderinde ved 
Det Wærnske Institut i over 30 år stiftede Ingeborg Olsen året efter 
hendes død det mindelegat, der fik som formål at give en eller flere 
elever fra Kastanievej og Baunehøj »en påskønnelse af de pågældendes 
forståelse af, interesse for og tilegnelse af de af A. E. Plum i skolen ned
lagte tanker og ideer.«1 2 Kandidaterne skulle vælges på grundlag af 
»deres menneskelige indsats under opholdet.«

Legatets urørlige kapital var på 14.000 kr. Østifternes Kreditfor
eningsobligationer og skulle bestyres af Ingeborg Olsen og Gerda 
Muller samt to af dem udpegede lærerinder på Mariaforbundet. Ind
stillingen blev foretaget af forstanderinderne i samarbejde med lærer
stabene på henholdsvis Kastanievej og Baunehøj og sendt til Ingeborg 
Olsen3, der så sammen med sin bestyrelse traf det endelige valg og 
foretog overrækkelsen ved en lille festlighed. Ingeborg Olsen blev i 
legatets stiftelsesår og frem til 1976 formand for Fonden, og hun 
gjorde det til tradition ved hvert skoleårs begyndelse at samle alle 
lærere til middag i sit hjem, et af mange udtryk for, at Mariaforbundet 
var og blev hendes hjertesag. Legatet blev nedlagt i 1991 og dets midler 
anvendt til bog- og kunstindkøb til skolerne.

1. Mariehønen 1945, nr. 1, s.3
2. Mariaforbundet. Legater og fonds. Protokol for Anna Elisabeth Plums mindele

gat 1956-57.
3. Breve i Ingeborg Olsens Privatarkiv i Mariaforbundets arkiv.
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Årgang 1928-29 holder 50-års jubilæum, og Ingeborg Olsen hylder Gudrun Einersen 
for hendes iscenesættelse af »Syv episoder i Mariaforbundets historie«.
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Frøken Gerda Mullers Legat1
Ved fundats af 8. oktober 1954 med tillæg af 22. november 1961 og 
gavebrev af 12. marts 1960 blev Gerda Mullers testamentariske be
stemmelser bragt på juridisk form. Legatet blev sat under tilsyn af bi
skoppen over Københavns Stift, og dets fundats og størrelse er 
ukendt. Bestyrelsen bestod i deres levetid af Gerda Muller og Gunnar 
Thorson, og lignende dispositioner var i 1951 truffet for det såkaldte 
Frennebo-legat, omfattende to ejendomme ved Baunehøj, der var ud
lejet til Mariaforbundet. Også det under tilsyn af Københavns biskop.

Det nye Mariaforbunds filantropiske arbejde
Den indsats med karakter af velgørenhed, som udøvedes i forbindelse 
med Mariaforbundets praktisk-sociale kursus, kan være vanskelig at 
skelne fra den daglige undervisning. Hvem gavnede det mest, Marie
hønen og hendes skole, eller den institution, fx Diakonissestiftelsen 
eller menighedsplejen, der gratis modtog en ung pige til hjælp og 
oplæring i nogle måneder? Anskuet under en anden synsvinkel er 
filantropi og skoledrift derimod uadskillelige: Det oprindelige formål 
var »at danne et Forbund til Fremme af et kristeligt Liv« hos de unge 
kvinder, og det var kostbart at holde et sådan skole i live.

Derimod var det årligt tilbagevendende engagement i Diakonisse
stiftelsens store forårsbasar naturligvis velgørenhedsarbejde. Marie- 
hønsene og deres lærere forarbejdede mangfoldige ting til salg i boder, 
som de selv passede på basaren, ligesom mange små uldne trøjer og 
vuggeudstyr fandt vej fra Kastanievej til Marthahjemmets brugere. En 
anden, i visse perioder stor, arbejdsopgave gjaldt mad ud af huset til 
trængende familier, og i 1920’erne og 30’erne en omfattende hjælpeak
tion til fordel for Kirkens Korshær. Kai Hammerich takker således i et 
brev fra 4.3.1929 for ikke færre end 741 portioner mad »i Vinter
nøden« og betaler dem med 436.45 kr., vist selv dengang et symbolsk 
beløb1 2.

1. Juridisk og økonomisk oversigt i hovedtræk vedrørende Mariaforbundet og insti
tutioner i samarbejde med Mariaforbundet. Udateret og usigneret, men med 
bestemthed oplyst at være skrevet af landsdommer Erik Hastrup, 1963. Ingeborg 
Olsens privatarkiv i Mariaforbundets arkiv.

2. Mariaforbundet. Administration. Korrespondence m.v. 1924-77.
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I en del år bespistes gamle damer en gang om ugen, unge studerende 
ligeledes, men det kan næppe kaldes velgørenhed, at Gerda Muller 
sørgede for tre Mariehøns til opvartning ved middagsselskaber i de 
familier, der var specielt knyttet til skolen. Mariaforbundets arkiv 
melder, som de mange årgange af Mariehønen, intet yderligere om 
filantropiske tiltag end de her nævnte. At forbundet som helhed ind
gik i Danske Kvinders Samfundstjenestes arbejde under krigen hører 
hjemme under humanitært hjælpearbejde og var en selvfølge for tidens 
kvindeorganisationer.

Det store paradisæbletræ fra Kastanievejens Efterskole har siden 1924 fry det talrige 
Mariehøns (Foto i privateje).
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Side 12

'Påklcedningédukkcn „MARIEHØNEN“

Det har igennem mange år været et brændende ønske for os at få »vores egen« påklædningsdukke — og endelig er dette ønske nu gået i opfyldelse. Ovenfor ser De vidunderbarnet i en noget formindsket udgave. Det er en mariehønemoder fra Finland, der har æren af den kunstneriske udformning, og hun har naturligvis haft alle muligheder for at studere sin egen mariehønedatter på nærmeste hold — så resultatet måtte blive det bedste.

»Mariehønen« er trykt i 4 farver og optræder på karton, så hun er lige til at klippe ud. Hun sælges for 1,50 kr. — frit tilsendt. Det eventuelle overskud ved salg af dukken vil ga til byggefondet. — Og selv om dette jo i sig selv er et godt formål at støtte, må vi dog sige, at påklædningsdukken vil være en fin gaveide til Deres mariehønebarn eller barnebarn.
C. Nordlunde« Bogtrykkeri - Utllerad

I Mariehønen 1949, nr. 3 reklamer es for dette udklips ark, hvor påklædningsdukken 
var en Mariehøne.
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V Knopskydning og kronologi1

I det foregående kapitel behandledes de initiativer, som Mariafor
bundets ledelse og mange årtiers Mariehøns tog for økonomisk at 
sikre skolens fortsatte eksistens. I dette kapitel vendes og drejes 
Mariaforbundets skoleliv, så mange sider belyses under en kronolo
gisk synsvinkel, der i sig selv siger en del om skiftende tider og sæder.

Mariaforbundets praktisk-sociale kursus
1914-22:
I januar 1914, nærmere bestemt d. 4., begyndte fem Mariehøns at 
styrte København rundt, fra Frederiksholms Kanal over Harsdorffsvej 
til Diakonissestiftelsen på Peter Bangsvej, for at deltage i undervisnin
gen på Mariaforbundets praktisk-sociale kursus. En lille detalje i 
»Ugentlig Arbejdsplan«, se s. 58, får en pudsig understregning, når 
man husker, at frokosten, som tidligere nævnt, blev indtaget på bag
perronen i linie 3: Hvor havde ledelsen i grunden tænkt sig, at de unge 
damer skulle følge rådet om at »hvile liggende en Time efter det prak
tiske Arbejde«?

1922-24:
Det praktisk-sociale kursus får til huse i nogle få lokaler i Det 
Wærnske Instituts bygning på Kastanievej. Der forhandles med insti
tuttet om et nærmere samarbejde.

1924:
Den 1. januar 1924 er overenskomsten med Det Wærnske Institut 
formelt på plads. Mariaforbundet overtager hele Villa Tharand, Anna 
Elisabeth Plum bliver forstanderinde for Det Wærnske Institut, og 
den første pensionær, dvs. kostskoleelev, rykker ind.

1. Alle oplysninger i de to følgende afsnit er at finde i Mariehønen 1910-90.
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Hanne Christiani, forstander, husholdningslærer, f. 30.3.1932 i Stockholm. F: direktør 
Henry Germark og Kirsten Høyer. Student 1931 fra Lyceum for flickor, Stockholm. 
Elev på Mariaforbundet 1931-32 og i huset hos stiftslæge Henning Muller 1932-33. 
Husholdningslærer fra Suhrs seminarium 1933, ophold på Brillantmont, Lausanne 
1933-36. Derefter lærer på Mariaforbundets husholdningsskole på Kastanievej. Spe
cialkursus for husholdning, Århus Universitet 1939-60 og 1960-70 forstander for 
Mariaforbundets husholdningsskole på Baunehøj. Fra 1974 medlem af Mariafor
bundets bestyrelse, fra 1983 til forbundets opløsning i 1997 formand. Formand for 
Kastanievejens efterskole.
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1926:
Mariaforbundet lejer Baunehøj og begynder undervisningen på endnu 
et praktisk-socialt kursus med deltagelse af 12 elever.

1944:
Mariaforbundet får Undervisningsministeriets godkendelse til at drive 
en 1-årig husholdningsskole på Baunehøj og en 2-årig efterskole på 
Kastanievej. Undervisningen på Baunehøj bliver i de følgende år efter
skolepræget, men stadig med vægt på husholdning og den oprindelige 
fordeling af praktiske og teoretiske fag. Havebrug og husdyrhold 
kommer til.

1939-45:
Mariaforbundet deltager straks fra udbruddet af Anden Verdenskrig i 
Danske Kvinders Samfundstjeneste med mangfoldige gøremål, der 
involverer både lærerkræfter og Mariehøns. Fra 1942-43 etableres der 
»højskoleuge« om efteråret både på Baunehøj og på Kastanievej og 
begge steder kurser for arbejderkvinder og husmandskoner i mad
lavning med brug af alternative ingredienser og hjælpemidler i en 
rationeringstid. Helga Lawaetz, forstander på Baunehøj 1935-59, er 
primus motor i de mange aktiviteter for egnens beboere, der fortsæt
ter under hendes efterfølger 1960-70, Hanne Christiani.

1958:
Mariaforbundet starter sygeplejehøjskole på Kastanievej, dvs. et kur
sus af fem måneders varighed for vordende sygeplejeelever, igen 
engang med fem kursister. Efter nogle få år med skiftende ledere find
er Mariaforbundet i Gudrun Borberg den forstander for sygepleje
forskolen, der vil og kan kombinere højskoletanken med faglig op
læring.

1970-73:
Baunehøj bliver ren husholdningsskole, men forsøget må opgives efter 
godt to år af politisk-økonomiske årsager. Det offentliges tilskud er 
højere til efterskoledrift, hvorfor det bliver for bekosteligt for både 
institution og elever at holde liv i en undervisning, som hverken er 
kompetencegivende eller skønnes nødvendig af periodens lovgivere.
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Helge Øyvind Lundblad, sognepræst, f. 12.07.1929 i København. Student 1948, 
cand.teol. 1955, studieophold i USA og England. Hjælpepræst ved Godthåbskirken 
1955-59, præst ved Frederiksberg kirke 1959, fra 1971-99 sognepræst. Medlem af 
hovedbestyrelsen for Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge fra 1967, i for
bindelse hermed formand for familieinstitutionen Bulovvsvej og Unnerup Efterskole. I 
en årrække formand for Dansk Bibelskole og Materiale centralen, samt medlem af det 
religionspædagogiske udvalg i Løgumkloster. 1974-89 medlem af Mariaforbundets 
bestyrelse, 1978-89 medlem af Direktionen for Det Wærnske Institut og dettes repræ
sentant i Mariaforbundets bestyrelse.
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1971:
I december sætter drenge for første gang deres ben i et af Mariafor
bundets køkkener - vel at mærke i undervisningsøjemed: Den 
grundtvigske drengeskole på Frederiksberg, Barfoeds Skole, får lov at 
undervise en 7. klasse i hjemkundskab på Kastanievej.

1973:
Baunehøj bliver efterskole for både drenge og piger.

1975:
Sygeplejehøjskolen lukker, den forberedende undervisning af sygeple
jeelever er efterhånden overtaget af forskoler på de store hospitaler. 
Inger Schmidt afløser Gudrun Einersen som forstander for eftersko
len. I denne periode begynder en del elever at benytte sig af mulig
heden for at afslutte skolegangen med de statskontrollerede 9. og 10. 
klasses prøver.

1980:
Mariaforbundet indvier endnu en efterskole, denne gang Halstedhus 
på Lolland, der bliver for både drenge og piger. Samtidig bliver Ka
stanievej igen ren husholdningsskole.

1981:
Mariaforbundets afholder kursus for tyrkiske kvinder i madlavning og 
syning på Kastanievej, motiveret af ønsket om at give indvandrerkvin
der egne erfaringer fra et dansk skolemiljø, som deres egne døtre 
allerede kender. 27 kvinder, inddelt i 2 hold, deltager i kurset på ialt 51 
timer i månederne oktober og november.

1984:
Husholdningsskolen på Kastanievej bliver efter kun fire år efterskole. 
Dermed er vejen fra eksamensfri efteruddannelse af unge kvinder, 
gerne voksne piger med studentereksamen, til kompetencegivende af
slutning af skolegangen gennemført. Mariaforbundet er fulgt med 
tiden og blevet et skolesamfund med ca. 200 elever pr. årgang.

1997:
Med den såkaldte Tvindlovs vedtagelse i 1997 ophører Mariaforbun
det formelt med at drive skolevirksomhed.
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Baunehøj Efterskole i Jægerspris, som huset tager sig ud i dag, efter de talløse om- og 
tilbygninger (Foto: Michael Daugaard)

Tre efterskoler lever videre, mere eller mindre i samarbejde, og med 
Mariaforbundets oprindelige idegrundlag som forudsætning for un
dervisningen.

At bygge og bo
Når man begynder skolevirksomhed i et ældre hus, der i nogle år har 
været brugt som et af Frederiksberg kommunes hjem for gamle men
nesker, dvs. i Det Wærnske Instituts ejendom på Kastanievej, og denne 
skolevirksomhed samtidig oplever et boom, så er det ene skridt i 1924, 
der var et stort fremskridt, slet ikke nok. Mariaforbundets byggeak
tiviteter tog omgående fart, og det er nævnt, at det var det praktisk
sociale kursus’ fond, der skaffede midler og optog lån i denne første 
byggefase, da man ændrede huset.

Først blev gymnastiksalen til køkken, loftsrum blev ombygget til 
elevværelser, stuer blev sat i stand og forsynet med godt indbo - her 
kom den første af de tidligere omtalte chancer for at erhverve sig 
mursten eller sin helt egen stol!

I slutningen af 1930’erne købte Det Wærnske Institut naboejen
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dommen, Kastanievej 4. Huset, der var i meget dårlig stand og uegnet 
til formålet, blev revet ned, og under besættelsen byggedes et rigtigt 
kostskolehus med undervisningslokaler og bolig til elever og lærere. 
Ejendommen på Kastanievej 3 blev erhvervet og indrettet til undervis
ningsformål, og endelig modtog Mariaforbundet, som tidligere nævnt, 
i 1960 Biilowsvej 14B som testamentarisk gave. Fire knopskydninger 
i et gammelt frederiksbergsk villakvarter var blevet grundstammen i et 
lille skoleimperium.

En byggeaktivitet skal stå for sig selv, fordi den opfyldte et stort 
behov og et inderligt ønske - for ledelse, ansatte og Mariehøns, men 
også for alle de mange »gamle« Mariehøns, der havde deres gang på 
skolen og satte pris på at kunne deltage i kulturelle arrangementer, fe
ster og julestuevirksomhed: En aula, en sal eller i det mindste et lokale, 
der kunne afløse køkkenet, den forhenværende gymnastiksal, som 
eneste mulige samlingslokale.' Og d. 7. januar 1953 gik det byggeri i 
gang, der især kom i stand og fuldførtes gennem julestuedamernes og 
Anna Elisabeth Plums formidable, årelange indsats. I september ind
viedes salen, og da huset stod færdigt i 1955, rummede det desuden to 
nye køkkener, lagerrum, anretterrum og andre faciliteter.

At bygge og bo - Anna Elisabeth Plum ved grundstensne dheggelsen til »Salen« i 1953.
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HØJSKOLEUGE paa BAUNEHØJ 

fra SØNDAG d. 2o. til LØRDAG d, 26. SEPTEMBER 1942.

I denne alvorlige Tid, hvor store og uventede Oplevelser fylder vort 

■ind og vort Arbejde, hvor Dønningerne fra nære og fjerne Lande giver Genlyd i 

or ellers saa trygge og rolige daglige Tilværelse, bringes vi til at tænke over 

.'ilværelsens mangfoldige Problemer paa en langt mere inderlig søgende Maade, end 

i nogensinde tidligere har kendt det. Derfor har vi ment, at det vil møde Por- 

:taaelse og Paaskønnelse, naar vi nu indbyder *'SkovenMs Befolkning til at del-r 

age i et 8-Dages Højskolekursus paa Baunehøj, hvor vi har formaaet en Kreds af 

agkyndige til at belyse en Række Spørgsmaal, som vi mener vil interessere saa- 

el ældre som yngre.

SØNDAG KL. 15 :

Mandag Kl, 19,3 o:

TIRSDAG Kl. 16:

Kl. 19.00;

ONSDAG KL.19.3o:

TORSDAG KL.19.3o:

FREDAG KL, 19.3o:

LØRDAG Kl. 18.45:

Indledning ved Dr. ing. Rud. Christiani. 
Sønderjylland, Pastor Tidemann.
Kunsten at læse, cand.mag. Fru Einarsen. 
H.C.Andersen, Læge Eiler Høeg.
Kaffebord, hvortil De indbydes.

Penge og Pengeoverflod, Toldinspektør Helge Smith. 
Budgetlægning, Leder af Mariaforbundets Undervisning 
i København Frøken A.E.Plum.

Aktuelle Spørgsmaal ved den daglige Kost, Leder af 
Mariaforbundets Undervisning Frøken Helga Lawaetz, 
Leder af Mariaforbundets Undervisning i Køhenhavn 
Frøken A.E.Plum.
Danske Krydderurter, cand.hort. Frøken Elsebet Brandt. 
Forfriskning; Madpakke medbringes.

Vort Hjem, Fuldmægtig Hans Wenck og Frue,
Fru Annabet Krarup.

Børns Opdragelsen, Dr. phil. Signe Prytz. 
Spædbørn, Børnelæge Aage Bojesen.

Mælkehygiejne, Direktør Dr. med. Thorvald Madsen. 
Mælkens husholdningstekniske Anvendelse, exam. 
Husholdningslærerinde Frøken Else Thomle.

Norges Kirke, historisk og aktuelt, Adjunkt
Tolderlund-Hansen

Min Nabo og min Næste, Kinamissionær Joh.Rasmussen.

Danske Egne, Direktør Dr, phil. H. x/dum.
Foredrag og Lysbilleder om Europas største Tunnel under 
Maas-Floden, Dr. Ing. Rud, Christiani.
Fødselsdagshyldest til H. M. Kongen.
Afslutning med Kaffebord, hvortil De Indbydes.

Deltagere kan løse Adgangskort til alle Dage hos 

Pastor Tidemann. Købmand Hansen, Købmand Larsen og Købmand Petersen.

ADGANGSKORT 3 Kr, Ægtepar 5 Kr. Enkelte Dage 1 Kr.

Program for højskoleugen på Baunehøj, 1942.
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Tilsvarende knopskydninger fandt gennem årene sted på Baunehøj. 
Det var ganske vist et rummeligt hus, men dog et sommerhus, bereg
net på én, omend stor, familie. Først blev der bygget om og indrettet 
elevværelser på det gamle tørreloft. Så blev naboejendommen, 
Frennebo, købt og i én uendelighed bygget om og udvidet, så blev en 
landejendom føjet til forpagtergården, og endelig byggedes omkring 
1960 Frennehus, der i dag er forstanderbolig, i mange år beboet af 
Gerda Mullers broder, Henning Muller.

Men imellem de store byggeforetagender har der været talrige min
dre. Moderniseringer var nødvendige, hvis undervisningen skulle 
drives tidssvarende. Håndværkere og dertil hørende rod har ustand
selig skullet tages med i hverdagen, bl.a. i 1960’erne, da maskinpark
erne blev anskaffet, vaske- og opvaskemaskiner, for ikke at tale om 
køleskabe og dybfrysere og den revolution, de medførte i konserve
ring af madvarer. Det kan altsammen aflæses også i fag-og timepla
nerne, hvor discipliner som maskinlære og værkstedslære dukker op 
på skemaet.

Årets gang - i 1958-59 - og i 1988-89
To tilfældigt valgte år, med 30 års mellemrum, siger noget om konti
nuitet i en skoles liv, men også noget om forandring. I 1958-59 sad 
Gerda Muller stadig ved roret, årets tre numre af Mariehønen bragte 
hendes artikler som første indslag, og hun og professor G. Thorson 
bød de nye Mariehøns velkommen i september måned.

Vi begynder på Kastanievej, hvor arbejdet straks kom i gang. »I 
begyndelsen var mange vist godt trætte, når aftenen kom«, skrev en 
ung Mariehøne i Mariehønen nr. 1, 1959, og fortsatte: »Som ugerne 
gik, forstod man mere og mere af mønsteret i det omfattende under
visningsprogram.«

Mønsteret var fortsat det samme, Gerda Mullers pædagogiske 
kongstanke fra århundredets begyndelse ført ud i livet1. Flere frem-

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-socciale 
kursus 1955-74. Referat fra møde 23.1.1956. Mariehønsene fungerede som sko
lernes rengøringspersonale indtil omkring 1968. Så sent som ved planlægning af 
sygeplejehøjskolen anbefalede GM, at der ikke måtte slækkes på det praktiske 
arbejde, »da netop dette opdrager og disciplinerer de unge på bedste måde.«
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Gunnar Thorson, professor, dr.phil., R., p.p., f. 31.12.1906 på Frederiksberg, d. 
25.1.1971 i Helsingør. F: Grosserer Charles Thorson og musikpædagog Astrid Gjertsen 
(-1964). G. 1940 med cand.mag. Ellen T. Jørgensen, f. 1911. GT blev mag.scient i zoo
logi 1930, dr.phil. 1936, og professor i marinbiologi ved KU 1957. Blandt GTs utallige 
rejser i videnskabeligt øjemed kan nævnes hans deltagelse fra 1931 i treårsekspeditio
nen til Østgrønland, han oprettede havbiologiske laboratorier, på Hven i 1936, i Hel
singør i 1941, og han var gæstelærer ved fremmede universiteter i Europa og USA. 
Hans tilknytning til Mariaforbundet kom til at vare i 20 år, fra han en dag i 1951 første 
gang holdt foredrag og viste lysbilleder fra sine rejser. Han blev hurtigt medlem af 
bestyrelsen, og den ikke særlig taknemmelige opgave at tage over som formand efter 
Gerda Mullers tilbagetrækning i 1968 tilfaldt efter hendes ønske ham. Hans elskvær
dige lederskab i en for forbundet ret vanskelig periode med nedgang i elevansøgninger 
og begyndende ungdomsoprør, den gamle Gerda Mullers tilstedeværelse ved alle besty
relsesmøder og nogen utilfredshed med arbejdsforholdene i de ansattes rækker var for 
kortvarigt til at sætte sig blivende spor. GT døde pludselig, kun 64 år gammel (Polfoto).
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medsprog, dramatik, kunsthistorie og musikhistorie- og teori var 
kommet til, og korsang dyrkedes ivrigt. Gudrun Einersen og Elsebet 
Brandt stod for henholdsvis det teoretiske og det praktiske, og endnu 
indgik rengøring af de store huse i den praktiske undervisning, som 
den altid havde gjort det. Det var vel en diskutabel praksis, men for 
skolen en økonomisk fordel, der først forsvandt som følge af ny lov
givning om husholdningsskoler i 19671.

Et propfyldt skema, en lang arbejdsdag, men der var plads til mere: 
Hjemmeaftener med foredrag, fx af Gunnar Thorson om Senegal, de 
faste tirsdagsaftener, hvor forskellige tidligere Mariehøns kom og 
underholdt eller, som julestuen nærmede sig, blot satte håndarbejder i 
gang og lærte fra sig. Sygeplejeforskolen arrangerede en række Bli
cher-aftener med amatørteater, oplæsning og sang. Et hold arrange
rede høstfest, et andet opførte en dramatisering af Oscar Wilde’s The 
Happy Prince.

Udflugt i busser - skolen havde det år 80 elever - til to dengang helt 
nye kulturoplevelser: Rungstedlund og Louisiana, efterfulgt af besøg 
på Thorsons havbiologiske laboratorium i Helsingør. Om eftermidda
gen besås Helsingørs herligheder, Kronborg etc. Turen sluttede på 
Baunehøj, hvor de to elevhold, traditionen tro, mødte hinanden.

Og så var der elevfest d. 29. oktober, julestue d. 29. november, og 
ekstra bagedage med »børnebørn«, helt konkret lagde forbundet køk
kener til for de indledende øvelser i julebagningens kunst for børn af 
de første Mariehøns’ døtre! Og så var efterårssemestret gået.

Foråret bød på tilsvarende oplevelser, oveni arbejdspresset kan man 
måske spørge sig selv, hvorfor så megen underholdning var nødven
digt? Svaret er ikke entydigt, men at de mange mindre grupper, der på 
skift samarbejdede om at underholde resten af skolen, eller for en 
større sag gennem forarbejdning af ting til julestuens basar, eller til 
Diakonissestiftelsens årlige forårsbasar, har skabt et ganske specielt ar
bejdsklima, er givet. En anden sag er, at Mariaforbundet stadig var 
fuldt ansvarlig for hver enkelt elevs tilværelse under opholdet på sko-

1. Knud Simon Christensen: Udateret, upubliceret interview med Clara Mølgaard. 
Det Wærnske Instituts elever, der fik deres ophold på Mariaforbundet betalt, blev 
sat til ekstra arbejdsopgaver i forbindelse med rengøringen og måtte fx tidligt op 
for at sørge for morgenmad til kammeraterne.
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Kuren Thyssen, lærer, f. 25.5.1921 i København, d. 23.12. 1982 i Sahl. F: Kommandør 
Kai Hammerich (1894-1963) og Valborg Rump (1897-1988). G. 30.8.1940 med over
kirurg, dr.med. Johannes T.,f. 1912. 5 børn. KTfik så at sige Mariaforbundet ind med 
modermælken, idet hendes moder, Valborg Hammerich, netop i KTs første leveår tog 
initiativ til oprettelse af Mariaforbundets praktisk-sociale Kursus' Fond. KT lagde 
mange kræfter i forbundet, 1946-56 var hun formand for fonden, fra 1971 til sin tidli
ge død i 1982 formand for Mariaforbundets bestyrelse, i hvilken hun da havde siddet 
i en årrække. KT.s arbejde for Mariaforbundet førte bl.a. til indførelse i 1981 af det 
første repræsentantskab, og hun var en af drivkræfterne ved oprettelsen af Halstedhus. 
KT var Mariehøne efter studentereksamen i 1938, fra 1956-68 var hun bosat i 
Hjørring, hvor hendes mand på det tidspunkt var overkirurg. Da de vendte tilbage til 
København i 1968, læste KT til lærer og var fra 1972 ansat ved N. Zahles seminarie
skole. Hendes sociale og pædagogiske engagement gav hende mange opgaver. Hun var 
som medlem af Hjørring byråd formand for skolekommissionen, hun arbejdede i Skole 
og Samfund, en tid som formand i Københavns Amt, og var aktiv i Børneringen. Men 
hun elskede også at se mennesker om sig og var midtpunktet i sin store familie. Hun 
havde altid tid, skrev en forstander på Kastanievej om hende - for hun tog sig tid.
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len: Man så nødig, at Mariehønsene gik ud om aftenen, og det er et 
tilbagevendende klagepunkt i 60’erne og 70’erne, at de unge vil ud og 
more sig - på egen hånd1. Ungdomsoprørets tid var inde, også på 
Mariaforbundet.

På Baunehøj havde man i forårstiden en særlig attraktion: Hver 
eneste dag bød på nye naturoplevelser, det årligt gentagne under fold
ede sig ud omkring skolen. Som på Kastanievej var her foredrag, film
forevisninger fra fjerne dele af verden, kunsthistorie og musik. Der var 
studieuge i København før påske, hvor kultur og samfund havde lige

1. Mariaforbundet. Administration. Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale 
kursus 1955-74. Referat fra møde 2.10.1963 og 1.6.1964. Der klages fra lærerper
sonalets side over, at eleverne går for meget ud om aftenen. På Baunehøj har et 
disciplinært problem måttet løses ved forældrebistand.
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Bagedag for børnene, ca. 1950. Pudsigt nok to vordende provster i skarp træning.

stor vægt: Udstilling på Den Hirschsprungske Samling, tur i Det kgl. 
Teater, men også besøg hos Statens Husholdningsråd, i Kødbyen og på 
Børnegården på Godthåbsvej. Og så naturligvis genvisit hos »kol
legerne« på Kastanievej, hvor Baunehøjerne boede under københav
nerturen.

For begge hold var der kirkegang, frivillig, men lagt som en hyg
gelig tur, hvor man fulgtes i ro og mag ud og hjem. Der var besøg med 
omvisning i kirker med fine kalkmalerier, og dagen begyndte med 
morgensang. Den har vel, som i Folkeskolen, oftest været at finde i 
salmebogen1.

1. Med tiden forsvandt den stærke binding til IMs københavnske gren, der i mod
sætning til IM ude i landet også var en filantropisk arbejdende gruppe og dermed 
en af de oprindelige inspirationskilder til Mariaforbundets stiftelse. Ikke mindst 
fra Karen Thyssens tid i bestyrelsen blev tilknytning til højskolebevægelsen 
tydelig.
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Baunehøj s placering lige ned til Isefjorden gjorde det til et både smukt og spændende 
sted at være. Foto fra o. 1950.
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Jubilæumsåret 1988-89

Mariehønen december 1988 og juni 1989 rapporterede fra tre efter
skoler, der alle drog udenlands med deres elever. Den store nyhed fra 
Baunehøj var byggetilladelsen til en ridehal og dermed mulighed for at 
indføre en hippologisk linie ved siden af en ny biologisk linie.

På den hippologiske linie, der havde tilmeldt langt flere elever end 
andre linier, skulle indgå fag som vartning, (hestens røgt og pleje), 
staldtjeneste og markarbejde. Andre fag måtte så naturligvis und
gælde, og bort faldt et fag som havearbejde, der havde været en del af 
Baunehøjs undervisning siden 1926. Biologilinien vægtede laborato
rieforsøg og naturiagttagelse og fx oplæring i vildtpleje, men her gik 
det kun ud over det valgfri fag, latin, som havde været et tilbud fra 
begyndelsen af 60’erne.

Fra efterskolen på Kastanievej skrev en elev om sit første semester: 
»I starten var det lidt svært at vænne sig til livet på en efterskole. Man 
ville gerne være med til alt, samtidig med, at man ville have tid til at gå 
i byen og danse vildt på bordene, men efterhånden vænner man sig til 
at skulle vælge, og man tager det automatisk mere med ro.«

Fra alle tre skoler meldtes om kreative indslag, designuge, en skulp
turgruppe etc., og en aften mødet med en klovn, der kom for at af
sløre, hvordan han i grunden bar sig ad med at klovne. Mette Arup, 
medlem af repræsentantskabet og af Mariehønens redaktion, udarbej
dede en plan over elevernes hjemsteder, og man kan se, at de fleste 
kom fra københavnsområdet og Nordsjælland. Men også det år var 
der, som i alle de foregående 75 år, nogle få elever fra det øvrige 
Norden. Mariaforbundet averterede i to norske aviser, en i Bergen og 
en i Oslo, til engang midt i 1960’erne, og skolens forbindelse til Norge 
har altid været stærk.

Vinteren stod i jubilæets tegn, og festen på Frederiksberg Rådhus 
blev en af de mange legendariske i Mariaforbundets historie. Selve 
jubilæumsdagen blev lagt på Gerda Mullers fødselsdag d. 19. februar, 
en dag, der i hele skolens levetid var blevet festligholdt i større eller 
mindre omfang. Som altid stod skolen selv for underholdningen, og 
det har været - for at citere et elevindlæg i Mariehønen, juni 1989 - et 
»mega« arbejde. Tre forskellige skolers elever indgik i opførelsen af 
syv episoder fra Mariaforbundets liv. Alt var hjemmefabrikeret, alle 
havde været i sving og måtte et par gange bringes sammen til prøver på
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Halstedhus blev Mariaforbundets sidste knopskydning: En efterskole på Vestlolland.

forestillingen, der især blev båret af musikalske indslag. Som altid 
virkede magien i samarbejdet, det fælles slid, den gensidige afhængig
hed, nervøsiteten og spændingen. Selve opførelsen fandt sted på sce
nen i Frederiksberg Rådhus i overværelse af 500 gæster. Men - i mod
sætning til ved så mange andre af Mariaforbundets fester gennem 
årene, så var maden omsider ikke blevet lavet af Mariehøns. I »gamle« 
dage svedte de over gryderne, til de i sidste øjeblik før gæsternes an
komst nåede at trække de fine kjoler over hovedet.

Der er to-tre generationer mellem den unge overklassefrøken anno 
1914, der deltog i Gerda Mullers forsøg på at skabe en finishing school 
i Danmark, og den store, livshungrige efterskolepige i cowboybukser 
år 1988-89. Den første var omgærdet af forbud og stramt tilsyn, iført 
sin hvide, jomfruelige uniform med håret tækkeligt skjult under det 
stivede hovedtøj, hvis spidser var bundet i et smukt M i nakken. Den 
sidste havde fået frihed til at vælge alt - inch dans på bordene til ud på 
de små timer. De kom der begge for at lære - og for at lære at vælge.
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Nete Balslev Wingender

Om Mariaforbundets arkiv

Den del af Mariaforbundets arkiv, der i 1991 blev afleveret til Lands
arkivet i København samtidig med Det Wærnske Instituts arkiv, 
omfatter arkivalier fra såvel det oprindelige Mariaforbund som fra 
skolerne under Mariaforbundets praktisk-sociale kursus på Kastanie
vej, Baunehøj og Halstedhus.

På Kastanievej havde husholdningsskolen og fra 1944 også efter
skolen - indtil 1953 omtalt som ungdomsskolen - til huse. Hushold
ningsskolen blev nedlagt i 1983, mens Mariaforbundets praktisk-so
ciale kursus fortsatte under navnet Kastanievejens Efterskole. Ud over 
husholdnings- og efterskolen havde også Mariaforbundets sygepleje
højskole til huse på Kastanievej fra dens oprettelse i 1958 til 1974, hvor 
hospitalerne overtog den forberedende sygeplejeundervisning.

I 1927 oprettede Mariaforbundets praktisk-sociale kursus en hus
holdningsskole i ejendommen Baunehøj i Horns Herred. Også her 
blev en efterskole startet i 1944. Fra 1972 var Baunehøj alene en efter
skole.

I 1980 oprettedes det sidste skud på Mariaforbundets stamme: 
Efterskolen på Halstedhus.

Bestyrelsens arkiv:
Bestyrelsens arkiv består overvejende af forhandlingsprotokoller, der 
går tilbage til Mariaforbundets oprettelse i 1905 og er afleveret frem til 
1974. Protokollerne mangler dog for perioden 1931 til 1955, hvilket 
formodentlig skyldes, at Mariaforbundet fra begyndelsen af 
1930’erne, hvor det praktisk-sociale kursus udgjorde forbundets 
eneste aktivitet, tilsyneladende ikke havde nogen bestyrelse. Først i 
forbindelse med statens godkendelse af og økonomiske støtte til 
Mariaforbundets praktisk-sociale kursus i 1955 fik forbundet atter en 
bestyrelse. I arkivet findes desuden særskilte protokoller vedr. 
Mariaforbundets tidlige aktiviteter samt en bestyrelsesprotokol fra det 
praktisk-sociale kursus 1915-19.
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Sammen med bestyrelsens arkiv fulgte diverse sager fra Maria
forbundets elevforening, herunder referater fra bestyrelsesmøder. 
Elevforeningen, der blev oprettet i 1922, udgav fra 1925 et elevblad, 
som fra 1944 fik navnet Mariehønen. Bladet findes næsten komplet i 
arkivet under gruppen »Skoleliv«. Indtil sin død i 1974 skrev Gerda 
Muller, den mangeårige leder af Mariaforbundets praktisk-sociale kur
sus, bladets ledende artikler. Bladet giver derfor et ganske godt billede 
af Gerda Mullers tankeverden.

Desuden findes i arkivet et interessant historisk materiale bestående 
af breve, erindringsglimt, avisudklip m.v. samt et fotoalbum med bil
leder fra Mariaforbundets tidlige år.

Skolernes arkiver:
Det mest omfattende af det materiale, der er indleveret til Lands
arkivet fra Mariaforbundets skoler, stammer fra husholdningsskolen 
på Baunehøj. Fælles for materialet er dog, at visse arkivgrupper går 
igen. Det drejer sig om elevprotokoller eller -kartoteker, om pen
saprotokoller, der indeholder oplysninger om de emner, som er gen
nemgået med eleverne samt om eksamensprotokoller, der dog ikke 
findes fra sygeplejehøjskolen.

Selvom der fra samtlige skoler findes pensaprotokoller, er undervis
ningen dog mest indgående beskrevet for skolerne på Baunehøj gen
nem en lang række undervisningsprotokoller, der for hushold
ningsskolens vedkommende dækker perioden 1940 til 1972, for efter
skolens vedkommende fra 1944 til 1970. I protokollerne er indført 
elev- og forsømmelseslister, ugeskemaer, madplaner, diverse optegnel
ser over undervisningen m.v.

En interessant kilde til belysning af skolernes hverdag er dag
bøgerne. For husholdnings- og efterskolen på Kastanievej findes en 
dagbog dækkende perioden fra 1945 til 1975 med optegnelser om livet 
på skolen, udklip og fotografier. For Baunehøj er dagbogsoptegnel
serne indtil 1952 indført i skolens undervisningsprotokoller, hvorefter 
de er udskilt i særlige protokoller dækkende perioden indtil 1960.

Også det væld af fotografier, der er blevet indleveret sammen med 
arkivalierne, er med til at give et indtryk af livet på skolerne. Der find
es fotografier af »Mariehøns« fra den første undervisning i formanden 
for Mariaforbundet Eva Ussings dagligstue 1914 til 1980’ernes skoler, 
der findes fotografier af skolen i hverdag og fest, af de årlige julestuer
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o.s.v. En identifikation af hvert enkelt fotografi har det ikke været 
muligt at foretage, men tidligere husholdningslærer på Mariafor
bundet Kirsten Haagensen har inden afleveringen til Landsarkivet 
foreteget en mere overordnet registrering og datering af fotografierne, 
som vil være til hjælp for fremtidig forskning i Mariaforbundets hi
storie.
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Registratur over Mariaforbundets arkiv
(Arkivet befinder sig på Landsarkivet i København)

Administrationen

Forhandlingsprotokoller

1905-1974 Bestyrelsens forhandlingsprotokoller 6 bd.
Anm.: For Mariaforbundets hoved
afdeling fra 1955 for Mariaforbundets 
praktisk-sociale kursus.
Nemlig:
1905-1908.......................................................1 bd.
Anm.: Indeholder også - som løsblad 
- indbydelse til det stiftende møde 
den 20. nov. 1905 samt vedtægter.
1908- 1909........................................................ 1 bd.
1909- 1914.........................................................1 bd.
1914-1919........................................................ 1 bd.
1919-1930........................................................ 1 bd.
Anm.: Indeholder også udkast til vedtægts
ændringer 1925 samt diverse breve m.v.
1922-1927.
1955-1974....................................................... 1 bd.

1915-1919 Bestyrelsesprotokol for det praktisk-sociale
kursus 1 bd.

1911-1912 Protokol for hovedafdelingen 1 bd.
Anm.: Indeholder optegnelser vedr. 
forskellige aktiviteter:
Syforeninger, søndagsskole, menigheds
rådsarbejde, aktiviteter blandt fabriks
arbejdersker m.v. 1911-12. Desuden 
fraværsprotokol m.v. fra Børneguds- 
tjenestens Syforening 1906 til ca. 1909.
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1924-1932 Ungdomsafdelingens mødeprotokol

1916-1922 Missionsudvalgets protokol
Anm.: Indeholder også breve m.v.

1914-1928 Fortegnelse over bestyrelses
medlemmer m.v.

Korrespondance m.v.

1924-1977 Korrespondancesager m.v.............................
^4z2zzz./ Diverse år. Indeholder bl.a. 
overenskomsten mellem Mariaforbundet 
og Det Wærnske Institut 1924, sager 
vedr. Mariaforbundets leje af 
Det Wærnske Instituts bygning 
samt ansøgninger til forstanderstillingen 
på Baunehøj 1977.
Desuden personlige breve til Gerda 
Muller 1929-37.

1935-1991 Ingeborg Olsens diverse 
korrespondancesager 
Arørø.; Ingeborg Olsen var elev på det 
praktisk-sociale kursus 1927-28, 
fungerede senere en kort tid som faglærer 
samme sted og var 1956-76 formand 
for elevforeningen.
Indeholder bl.a. personlige breve 
1935-1970, referater fra diverse 
møder vedr. Mariaforbundet 1978-84, 
samt sager vedr. Anna Elisabeth Plums 
mindelegat 1956-89.

Regnskabsvæsen

1973-1979 Regnskaber fra julestuen
Anm.: Julestuen blev startet af tidligere 
elever 1929.

1 bd.

1 bd.

1 pk.

1 pk.

1 pk.

1 bd.
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Legater og fonds

1956-1957 Protokol for Anna Elisabeth Plums
mindelegat 1 bd.
Anm.: Anna Elisabeth Plum var
forstanderinde for Det Wærnske 
Institut 1924-55.
Mindelegatet blev stiftet af Ingeborg Olsen.

Foreninger med tilknytning til Mariaforbundet

1976-1984 Elevforeningens bestyrelsessager 1 pk.
Anm.: Indeholder forretningsorden, 
vedtægter fra 1981 samt referater fra 
bestyrelsesmøder.
Elevforeningen blev oprettet 1922.

Skoleliv

1905-1980 Historisk materiale 2 pk.
Nemlig:
1905-1980.......................................................1 pk
Anm.: Indeholder materiale fra Maria
forbundet 1905-1980 samt fra det praktisk- 
sociale kursus på Baunehøj 1936-84, 
fra efterskolen på Kastanievej 1983-84 og 
fra Halstedhus 1983. Desuden et originalt 
kursusbevis og udtalelse for elev ved 
husholdningsskolen 1923, erindringsglimt 
fra Det Wærnske Institut 1896-1902, 
fra Kastanievej 1950-51 samt breve fra 
elev på Baunehøj 1950-51 til familien.
I materialet fra Mariaforbundet findes bl.a. 
breve til Gerda Muller 1916, 1944-48, 
sange fra stiftelsesdagen 1905, taler og 
sange fra Gerda Mullers fødselsdage, bl.a. 
direktør for Det Wærnske Institut 
Mogens Hvidts tale ved hendes 70 års
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dag 1952 vedlagt et fotografi af tidligere 
direktør Vilhelm Balslev.
Desuden mindeord for forstander
inderne fra Kastanievej og Baunehøj 
og for Gerda Muller samt en 
fortegnelse over Mariaforbundets 
hovedbegivenheder 1905-82.
1924-1974.......................................................1 pk.
Anm.: Indeholder lykønskninger m.v. til 
Mariaforbundets jubilæer og Gerda 
Mullers fødselsdage.

1910-1990 Mariehønen 1 pk.
Anm.: Fra 1910-16 udkom Mariafor
bundets medlemsblad under navnet 
Mariaforbundet, 1917-40 under navnet 
Meddelelser, fra 1941-43 under navnet 
Mariaforbundets praktisk-sociale Fond 
og fra 1944 under navnet Mariehønen.
Bladet blev fra 1925 til 1946 udgivet 
af Mariaforbundets praktisk-sociale 
Fond, der var blevet oprettet af elev
foreningen. Fra 1946 til 1986 blev 
det udgivet af elevforeningen, herefter 
af elev- og støtteforeningen. Pakken 
indeholder foruden Mariehønen også 
en fortegnelse over de vigtigste af 
bladets artikler samt enkelte 
medlemslister fra Mariaforbundet.

Fotografier m.v.

(jfr. også under Fotografier fra Det praktisk-sociale kursus på 
Kastanievej)

ca. 1905-
ca. 1909 Fotoalbum 1 bd.

Tlrøra.; Ingeholder fotografier fra
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Mariaforbundets tidlige år, bl.a. af 
Henriette Oldenburg og Gerda Muller, af 
Mariaforbundets sommerlejre for unge 
piger.

Mariaforbundets praktisk-sociale kursus på Kastanievej

Elever

1914 Elevfortegnelse m.v.
Anm.: Indeholder persondata på elever 
startet hhv. jan. og sept. 1914 vedr. under
visning m.v.

1914-1984 Elevprotokoller
Anm.: Indeholder persondata, oplysninger 
om undervisningshold og praktiksteder 
for elever fra husholdningsskolen, fra 
1944 også for efterskolen. Fra 1983 
alene for efterskoleelever. Inden for 
de enkelte kursusår er eleverne alfabetisk 
opstillet.
Nemlig:
1914-1925........................................................ 1 bd.
1926-1930/31................................................... 1 bd.
1931/32-1937/38............................................. 1 bd.
1937/38-1942/43............................................. 1 bd.
1943/44-1948/49............................................. 1 bd.
1949/50-1953/54............................................. 1 bd.
1954/55-1958/59............................................. 1 bd.
1959/60-1962/63............................................. 1 bd.
1963/64-1966/67............................................. 1 bd.
1967/68-1972/73..............................................1 bd.
1974/75-1980/81............................................. 1 bd.
Tlzzra.; Fra 1979/80 er elevoplysningerne 
ledsaget af portrætfotos.
1981/82-1983/84............................................1 bd.

1 bd.

12 bd

113



1958-1959 Elevprotokol 1 bd.
Anm.: Alfabetisk opstillet inden for 
de enkelte hold. Indeholder kun elevnavne.

1949-1983 Elevfortegnelser 1 bd. +1 pk.
Anm.: Alfabetisk ordnet 
Nemlig:
1949/50-1959/60............................................ 1 bd.
1960/61-1982/83............................................ 1 pk.

Undervisning

1946-1969 Pensaprotokoller for husholdningsskolen 3 bd.
Anm.: Indeholder fortegnelser over 
emner gennemgået i de enkelte kursusfag.
Protokollerne er fra 1969 videreført 
sammen med efterskolen.
Nemlig:
1946-1953.........................................................1 bd.
1943-1961 ....................................................... 1 bd.
1961- 1969.........................................................1 bd.

1946-1953 Pensaprotokoller for ungdomsskolen 3 bd.
Nemlig:
1946-1947.............................................................. 1 bd.
1948-1951 ....................................................... 1 bd
1951-1953.............................................................. 1 bd.

1953-1970 Pensaprotokoller for efterskolen 2 bd.
Nemlig:
1953-1962....................................................... 1 bd.
1962- 1970....................................................... 1 bd.
Arørø.; For 1969/70 sammen med hus
holdningsskolen

1970-1983 Pensaprotokoller for husholdnings- og
efterskolen 2 bd.
Nemlig:
1970-1974.......................................................1 bd.

114



1974-1983.......................................................1 bd.
Anm.: Protokollen slutter den 14. juli 1983 
med bemærkningen »Hermed slutter 
Kastaniebo Husholdningsskole sit virke«.

1972- 1979 Undervisningsprotokol 1 bd.
Tlzzm.; Indeholder skemaoversigter, 
oplysninger om forsømmelser, praktik
steder samt praktikstedernes vidnesbyrd 
om de enkelte praktikanter.

1981-1984 Sager vedr. indvandrerkurser 1 pk.

Karakterer og vidnesbyrd

1927-1983 Eksamensprotokoller 10 bd.
Anm.: Indeholder karakterer og 
vidnesbyrd. Fra 1973 også karakterer 
fra 10. klasses statskontrollerede prøve.
Nemlig:
1927-1936.......................................................1 bd.
Anm.: Indeholder også karaktererne for 
F-holdet fra december 1939.
1937-1945.............................................................. 1 bd.
1946-1948.............................................................. 1 bd.
1948-1951 ................. 1 bd.
1951-1955.............................................................. 1 bd.
1956-1959.............................................................. 1 bd.
1959-1967.............................................................. 1 bd.
Anm.: Indeholder - som løsblade - 
fortegnelser over elever, der fik nåle og 
præmier juni 1963 og 1964.
1967-1977...................................................... 1 bd.
1977-1983...................................................... 1 bd.

1973- 1978 Eksamensprotokol 1 bd.
Anm.: Karakterer fra 10. klasses stats
kontrollerede prøve.
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1975 Kopier af eksamensbeviser 1 pk

Skoleliv

1945-1975 Dagbog 1 bd
Anm.: Fra 1957 diverse år. Indeholder 
dagbogsoptegnelser om livet på skolen, 
avisudklip, enkelte fotografier m.v.

Fotografier m.v.

Ca. 1905-
ca. 1980 Diverse fotografier 1 pk

Anm.: Indeholder bl.a. fotografier: 
fra Mariaforbundets tidlige år, af 
Eva Ussing, Gerda Muller, Henriette 
Oldenburg, Anna Elisabeth Plum og 
Helga Lawaetz, af de første elever på 
det praktisk-sociale kursus fotograferet 
i Eva Ussings dagligstue (også som glas
pladenegativ)
- af bygningen Kastanievej 2
- af byggeriet af salen 1952-53
- af »Mariehøns« fra o. 1920’erne til 

1980’erne.
- af forskellige arbejdssituationer
- af lærere ved lærermødet i 1954
- fra julestuer i 1950’erne og 1960’erne
- fra diverse fester og jubilæer, 

samt fra forstanderskiftet 1975.
- af 25-års jubilarer 1975. 1976, 1979
- fra kong Christian X’s fødselsdag 1945,

1946
Desuden et fotografi efter maleriet af 
Martha Wærn samt et fotografi af 
Martha og Morten Wærns gravsted.

1972 Fotoalbum fra Gerda Mullers 90-års dag 1 pk
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1946 Fotoalbum fra kongens fødselsdag 1 pk.

1974-1982 Elevfotografier 3 bd.
Anm.: Indeholder fotografier af de 
enkelte årgange og hold 
Nemlig:
1974/75-1975/76............................................. 1 bd.
1976/77-1977/78............................................. 1 bd
1978/79-1981/82..............................................1 bd.

Mariaforbundets Sygeplejehøjskole på Kastanievej

Elever

1958-1974 Elevprotokol 1 bd.

1969-1974 Elevfortegnelser 1 pk.
Anm.: Udtaget af elevprotokol 1958-74

1958-1975 Elevkartotekskort 2 pk.
Nemlig:
1958-1975 1..................................................... 1 pk.
Anm.: Indeholder kartotekskort ordnet 
efter årgange
1958-1975 II................................................... 1 pk.
Anm.: Indeholder kartotekskort 
alfabetisk ordnet. Desuden kort over 
udmeldte elever

Undervisning

1960-1974 Pensaprotokoller 9 bd.
Anm.: For forårs- og efterårshold.
Nemlig:
1960-1962....................................................... 1 bd.
Anm.: Indeholder også for et enkelt fag 
prøvekarakterer
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1963-1964.............................................................. 1 bd.
1965- 1966.............................................................. 1 bd.
1966- 1967....................................................... 1 bd
1968- 1969
1969- 1970.............................................................. 1 bd.
1971- 1972.............................................................. 1 bd.
1972- 1973.............................................................. 1 bd.
1974........................................................................ 1 bd.

1960-1974 Forsømmelsesprotokoller 2 bd.
Nemlig:
1960-1969....................................................... 1 bd.
1970- 1974....................................................... 1 bd.

Mariaforbundets praktisk-sociale kursus pd Baunehøj

Elever

1947-1958 Elevkartotek 1 pk.
Anm.: Alfabetisk ordnet

1929-1980 Indmeldelsesskemaer m.v. 1 pk.
Az7zz7.; Fra 1971 er portrætfoto vedlagt.
Nemlig:
1929-1974.......................................................1 pk.
Anm.: Indeholder foruden indmeldelses
skemaer 1946-47, 1969-74, elevfortegnelser 
1929-47.
1974-1980.......................................................1 pk.
Xm: Indeholder desuden en elevmappe 
med diverse papirer for elev 1979-80.

Undervisning
(jfr. også under eksamen: 1971-1980 Sager vedr. eksamen)

1943-1971 Pensaprotokoller for husholdningsskolen 2 pk.
Anm.: Diverse år.
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Nemlig:
1943................................................................ 1 pk.
1970-1971 ...................................................... 1 pk.

1975-1976 Pensaprotokol for efterskolen

1940-1972 Undervisningsprotokoller for husholdnings
skolen
Anm.: Indeholder elevfortegnelse, 
forsømmelseslister, ugeskemaer, køkken
journaler, madplaner m.v. Desuden 
dagbogsoptegnelser, der fra 1952 er 
udskilt i særskilte bind. Fra 1944-46 
er protokollerne fælles for husholdnings
skolen (hold B) og efterskolen (hold A).
Fra 1947 fik efterskolen egne protokoller 
(opstillet under Skoleliv: 1952-1960 
Dagbøger).

1 bd.

27 bd.

Nemlig:
1940-1944.......................................................1 bd.
1944- 1945........................................................ 1 bd.
1945- 1946........................................................ 1 bd.
1947- 1948........................................................ 1 bd.
1948- 1949........................................................ 1 bd.
1949- 1950........................................................ 1 bd.
1950- 1951 ........................................................1 bd.
1951- 1952........................................................ 1 bd.
1952- 1953........................................................ 1 bd.
1953- 1954........................................................ 1 bd.
1954- 1955........................................................ 1 bd.
1955- 1956........................................................ 1 bd.
1956- 1957........................................................ 1 bd.
1957- 1958........................................................ 1 bd.
1958- 1959........................................................ 1 bd.
1959- 1960........................................................ 1 bd.
1960- 1961 ....................................................... 1 bd.
1961- 1962........................................................ 1 bd.
1962- 1963........................................................ 1 bd.
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1963- 1964........................................................ 1 bd.
1964- 1965........................................................ 1 bd.
1965- 1966........................................................ 1 bd.
1966- 1967........................................................ 1 bd.
1967- 1968........................................................ 1 bd.
1968- 1969........................................................ 1 bd.
1969- 1970........................................................ 1 bd.
1971-1972.......................................................1 bd.

1947- 1970 Undervisningsprotokoller for efterskolen 
Anm.: Ved statens godkendelse af Maria
forbundets praktisk-sociale kursus i 1943 
udskiltes de yngste elever i alderen til og 
med det 16. år i den særlige efterskole
afdeling. Indtil 1947 førtes efterskolens 
undervisningsprotokoller sammen med 
husholdningsskolens (se disse). 
Efterskolen blev benævnt hold A.

23 bd

Nemlig:
1947- 1948........................................................ 1 bd.
1948- 1949........................................................ 1 bd.
1949- 1950........................................................ 1 bd.
1950- 1951 ....................................................... 1 bd.
1951- 1952........................................................ 1 bd.
1952- 1953........................................................ 1 bd.
1953- 1954........................................................ 1 bd.
1954- 1955........................................................ 1 bd.
1955- 1956........................................................ 1 bd.
1956- 1957........................................................ 1 bd.
1957- 1958........................................................ 1 bd.
1958- 1959........................................................ 1 bd.
1959- 1960........................................................ 1 bd.
1960- 1961 ....................................................... 1 bd.
1961- 1962........................................................ 1 bd.
1962- 1963........................................................ 1 bd.
1963- 1964........................................................ 1 bd.
1964- 1965........................................................ 1 bd.
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1965- 1966.........................................................1 bd.
1966- 1967.........................................................1 bd.
Anm.: Fotografi af holdet vedlagt
1967- 1968.........................................................1 bd.
1968- 1969.........................................................1 bd.
1969- 1970.........................................................1 bd.

1970-1982 Forsømmelsesprotokoller 2 bd.
Nemlig:
1970- 1974....................................................... 1 bd.
1978-1982....................................................... 1 bd.
Anm.: Indeholder elevers fravær i
week-ender.

Karakterer og vidnesbyrd

1927-1978 Eksamensprotokoller 8 bd.
Anm.: Mangler for årene 1934-1951,
1966-1967.
Nemlig:
1927-1933.........................................................1 bd.
1952-1955.........................................................1 bd.
1956-1959.........................................................1 bd.
1960-1963.........................................................1 bd.
1964-1965.........................................................1 bd.
1968-1975.........................................................1 bd.
1972-1977.........................................................1 bd.
Anm.: For statskontrollerede prøver 
niveau 9.
1972-1978....................................................... 1 bd.
Anm.: For statskontrollerede prøver 
niveau 10

1975-1976 Protokol over elevudtalelser 1 bd.
XrøTW.; Indeholder elevudtalelser fra de 
enkelte fag.
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1927-1976

1971-1980

Elevudtalelser m.v.
Anm.: Diverse år. Udtaget af eksamens
protokoller og protokol over elev
udtalelser.

Sager vedr. eksamen m.v.
Anm.: Indeholder lærerudtalelser og 
karakterblade m.v. Desuden sager vedr. 
undervisning: Holdlister, elevernes fag
ønsker, fraværslister fra 1978 m.v.

1 pk.

3 pk.

Nemlig:
1971-1976/77......................................................... 1 pk.
1977/78-1978/79................................................... 1 pk.
1978/79-1979/80................................................... 1 pk.

Skoleliv

1952-1960

1974-1982

Dagbøger
Nemlig:
1952-1958...................................................... 1 bd.
1958-1960...................................................... 1 bd.

2 bd.

Sager vedr. skolens dagligdag
/I/????.: Indeholder sager vedr. fester, 
studieuger og undervisning, køkken
skemaer, lister over arbejdsfordeling, 
madplaner m.v. Desuden skrivelser til 
kommende elever og deres forældre samt 
til lærerpersonalet.

1 pk.

Diverse

1953-1959 Forstanderindens protokoller 
Anm.: Indeholder forstanderinden 
Helga Lawaetz’s elevfortegnelser, 
undervisningsplaner, diverse skrivelser

2 bd.
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og notater. Helga Lawaetz var forstander
inde fra 1935 til 1959.
Nemlig:
1953-1958...................................................... 1 bd.
1958-1960...................................................... 1 bd.

1953-1959 Forstanderindens diverse sager 1 pk.
Anm.: Udtaget af forstanderinden 
protokoller.

1937 Forstanderindens kogebog 1 bd.

Fotografier m.v.

ca. 1927 Fotoalbum fra Baunehøj 1 pk.
Anm.: Indeholder 2 albums fra 
Baunehøjs tidligste år

ca. 1940-
1950 Fotografier fra Baunehøj m.v. 1 pk.

Anm.: Fotografierne er fra 1940’erne 
og 1950’erne og forestiller Baunehøjs 
elever i aktivitet i hus og have samt 
bygningen og dens interiør. Desuden 
fotografier benyttet til Mariaforbundets 
75-års jubilæumsskrift.

Mariaforbundets praktisk-sociale kursus pd Halstedhus

Fotografier m.v.

1984-1987 Lysbilleder 1 pk.

ca. 1976-
ca. 1984 Film og bånd 1 pk.

Arøra.; Indeholder et lydbånd fra
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o. 1976 »Ung i kommunen«, interview 
med Søren Udam m. fl., et lydbånd 
- udateret - fra Halstedhus Nærradio 
samt 8 super-8 film med lister over gamle 
elevers adresser, udarbejdet 3. nov. 1984.
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