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|| Husholdningsskolen
fotograferet i
1939 – resultatet af
mange udvidelser
og indlemmelse
af nabovillaen til
vuggestuen i 1928.

Silkeborg
Husholdningsskole
- et tilbageblik
90 års historie om
»Fromme, stærke
kvinder«
AF PETER MOURITSEN

Arkivar, Silkeborg Arkiv

»25. maj: Indb. Rødspættefilet, Leverpostej, Stillet Smør, Kabab m./ løse Ris,
Kommenskringle, Majlænderkranse,
Tvebakker.«
»2. juni: Skorzonerrodrand, Lobeskoves, Kompot, Spegepølse, Roulade,
Kringel-kager, Sandkage, Sildesalat.«
»5. juni: Risengrød, Rabarbergrød,
Grundlovsdessert, Flæskeæggekage,
Mørdejsstænger, Muslinger, Bakkelser, Swiss Roll, Kompot, Raberbersmør.«
Hvad der måske kunne ligne et
udkast til fødevareminister Dan Jørgensens nationale madplan, er faktisk
udpluk fra en arbejdsdagbog fra Silkeborg Husholdningsskole fra 1909.
Kursisterne har stået for at lave en af
retterne og blevet bedømt for præstationen.
I anledning af, at bygningen, der i
næsten 90 år husede Silkeborg Husholdningsskole og siden Silkeborg
Skolen, nu er revet ned, vil vi kigge
tilbage på den gamle skoles historie.

Bella-vista
Husholdningsskolen blev stiftet i 1902
af frøken Gudrun Jørgensen. Hun
havde taget forskellige husholdningsuddannelser og undervist i faget på
landets første skole af den art i Sorø.
Da skolen åbnede i Silkeborg var den
blandt de første, kun syv år efter Sorø.

Skolen åbnede i villa Bella-vista på
Åhavevej, en ejendom bygget til at
indlogere kurgæsterne på den stort
anlagte Kneippkuranstalt fra 1897.
Kuranstalten trak desværre ikke kunder nok til pensionatet og i 1902 kunne
frøken Jørgensen overtage den til sit
skoleprojekt.
Det første kursus åbnede med 12
kursister i 1902 og den lille skole fik en
god start. Allerede kort tid efter måtte
man udvide skolen. 1905 åbnedes en
ny tilbygning som gjorde skolen i
stand til at have 40-50 elever og interessen gjorde at skolen i de følgende
år var mere eller mindre fuldt belagt
til hvert kursus.

Stort behov
Silkeborg Husholdningsskole var ikke
første forsøg på at opbygge en uddannelse inden for husførelse. Theodora
Lang havde allerede sidst i 1890’erne
arbejdet på at indrette et skolekøkken
i sit skoleimperium til uddannelse af
lærerinder inden for husholdning. I
1897 fremgår det af Silkeborg Avis
at klædefabrikant Hammers datter,
Elna Hammer, ville blive sendt på
uddannelse i Sverige, for at varetage
uddannelsen når kom hjem igen. Det
ser dog ikke ud til at planen lykkedes
umiddelbart.
Trenden med husholdningsuddannelse kom fra udlandet. Både i Sverige
og Norge eksisterede der allerede den
slags kurser. Og også i Danmark var
der efterspørgsel efter uddannelse af
de unge piger som forberedelse til
husmoderskabet eller en plads i huset. Baggrunden for at sende pigerne
i skole for at lære hvad deres mødre
havde lært derhjemme i generationer

var en erkendelse af at samfundet
var blevet mere avanceret. Og ligesom sønnerne ikke kunne nøjes med
at lære landbrug af deres fædre, så
måtte også pigerne i skole for at lære
de nyeste stoffer og teknikker inden
for husholdning at kende.

Fromme, stærke kvinder
Allerede i 1909 afhænder frk. Jørgensen skolen, da hun har giftet sig med
provsten i Spentrup. Den blev overtaget af frk. Frida Lund - det bliver
hende og hendes søster Synnøve Lund,
der kom til at tegne skolen de næste
38 år til 1947.
Skolens udgangspunkt var, at husarbejdet var kvindens domæne og
man arbejde inderligt på at understøtte den arbejdsdeling i samfundet.
Skolens motto var »Dernæst vi opdrager / os en Pigeflok, / som ej Hjemmet
vrager, / som i lidt har nok, / ingen
Døgnets Flaner / rendt fra Bog og
Naal. / Fromme stærke Kvinder, / det
er Danmarks Maal.«
Bag det lidt kringlede sprog lå et
ønske om at indgyde kvindearbejdet
med respekt og kvinderne med selvtillid og værdighed. Men også en erkendelse af det var i nationen interesse,
at Danmark havde uddannede dygtige
stærke kvinder.
I en artikel i Dansk Familie Blad
1943 følger vi »En dag med en husholdningslærerinde«. Her gennemgås
skoledagen med de praktiske fag med
madlavning, vask og syning. Man forstår det foregår på et højt niveau. Sidst
på dagen er der »Budgetlægning«
med forstanderinden - en seance der
begyndes med en lille historien om en
fordringsfuld kvinde hvis mand ikke

Det var

DENGANG
kan leve op til hendes krav og ender
i kachotten.
Forstanderinden bebrejder naturligvis manden, at han ikke stod imod
kvindes krav, men kvinden holdes
også ansvarlig for ikke at have forlangt indsigt i økonomien. Nu gennemgås husets budgetlægning og
eleverne skal selv lære at gøre det.
For som forstanderinden slutter:
»Gennem husmødrenes hænder gaar
Hovedparten af Nationalindtægten;
det er en Ulykke for Landet, hvis de
ikke forstaar at administrere.«
I den ånd drives og udvides skolen
flere gange mens Frida og Synnøve
Lund har skolen.

Barnepleje
I 1928 udvidede Husholdningsskolen med en vuggestue. I Arnen, som
den hed, kunne byens udearbejdende
kvinde få passet deres spædbørn
under betryggende forhold mens de
måtte arbejde. Husholdningsskolen
forener to formål - at tilbyde eleverne
et kursus i barnepleje og hjælpe de
udearbejdende mødre. For 50 øre om
dagen passes børn under halvandet
år - i 1943 er der 26 børn i vuggestuen.
Man kan dog ikke komme uden om,
at det er lidt i strid med selve skolens
fundament - børn bør passes i hjemmet. Journalisten fra det tidligere
nævnte Dansk Familie Blad bemærkede i øvrigt ved sit besøg i 1943, at der
i flåden af barnevogne som børnene
blev bragt til vuggestuen i var mange
luksuskøretøjer. Og konstaterede, at
barnevogne var et hyppigt »Felt for
Udfoldelse af Familiens Forfængelighed.« Det forstås også, at det nok
havde været bedre om mødrene havde

sparet på vognen og passet barnet
selv.
Arnen findes i øvrigt stadig på
Åhavevej selv om det øvrige skolekompleks er forsvundet.

Eleverne
Skolen nåede gennem de mange udvidelser i de første 20-30 år op på mellem 70 og 80 elever pr. kursus og det
er ikke uden stolthed forstanderinden
konstaterer i et interview i 1935, at
eleverne kommer fra vidt forskellige
hjem og både fra land og by. Og at
der under kurset sker en vis afslibning
mens kammeratskabet opstår mellem
pigerne.
Der kom også elever til fra de andre
nordiske lande og Færøerne - og også
fra Grønland kommer i ny og næ piger for at lære at føre hus. De kommer
til i 1930’erne gennem »Komiteen for
Grønlænderindernes Uddannelse«.
Senere i 1970’erne gennemføres
egentlige kurser for grønlandske
kvinder der skal lære teori og praksis
i forhold til at arbejde på eksempelvis
hoteller, hospitaler og plejehjem.
Men en gruppe af samfund findes
slet ikke mellem eleverne. Drengene.
I de fleste år hedder skolen slet og ret
Silkeborg Husholdningsskole - skole
og hjem for piger. Men allerede i
1930’erne kan man fornemme at der er
grøde i forholdet. I et interview i Silkeborg Venstreblad spørger journalisten
ivrigt til fremtiden for »den mandlige
husassistent«. Ud over at være titlen
på et dansk lystspil fra 1938, så var
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|| Barneplejeundervisning i
vuggestuen Arnen. Billedet er
formentlig fra 1936.
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mandlige husassistenter åbenbart
lidt at et kuriosum. Noget man kunne
grine lidt af - som et resultat, at den
mærkelige udvikling, hvor kvinderne
begyndte foretrække at arbejde på
fabrik eller kontor fremfor at føre hus
og familie. Forstanderinden troede
dog ikke rigtig på den mandlige husassistent og regnede med at det var
tale om en bølgedal, og at kvinderne
snart ville vende tilbage til de vante
mønstre.
Der skulle da også gå mange år før
der faktisk kom drenge på skolen. Den
første mandlige elev ser ud til at være
en fyr ved navn Leo, der i 1982 er opført i elevlisten. Årsskriftet fra 1982
er også det første, hvor der optræder
billeder af mandlige elever og sågar et
lille interview med Bjarne, der synes
syning er svært, men eller kan anbefale skolen til andre mænd der kan
lide husligt arbejde og gerne vil kunne klare sig selv. Hans anbefaling var
dog »Jeg vil dog stærkt understrege,
at det vil være en fordel, at man ikke
fra starten af lader sig dupere af, at
der er mange piger.«

|| Køkken på
husholdningsskolen
– formentlig fra 1930’erne.

Nedgang
1970’erne og 1980’erne var nedgangstider for husholdningsskolen.
Eleverne svigtede, det var nok til
dels modeluner, men også en anden
virkelighed omkring det at føre hus
og lave mad. Det var ikke længere et
håndværk, meget var overtaget af
maskiner og industri. Samtidig var
et opbrud i kønsrollerne i fuld gang,

som nok gjorde at »husholdning« ikke
havde den samme tiltrækning for unge
piger som før.
Husholdningsskolen forsøgte dog
at følge med tiden - man kunne udstede eksamensbeviser på engelsk fra
Silkeborg Domestic Science Course

med fag som Food Science og House
Decoration Studies. Samtidig blev et
kursus på skolen pointgivende i forhold til at komme ind på videregående
uddannelser.
Der blev også oprettet EFG-klasser,
hvor eleverne kunne tage den teoretiske del af for eksempel en køkkenassistentuddannelse. Det hjalp dog
ikke skolen i det lange løb, - elevtallet ikke lod sig rette op. I 1988 satte
man en større kampagne i værk for
at tiltrække elever. Blandt andet med
en tema-avis i Midtjyllands Avis. Her
fremgik det, at mænd blev optaget på
lige fod med kvinder, alle de mange
muligheder blev præsenteret og man
lavede lidt selvironisk grin med de kælenavne skolen havde fået i Silkeborg

|| Billede fra
husholdningsskolens årsskrift
1982. Billedet er fra det
såkaldte emnekøkken og i
gang med dagens opgaver er
blandt andre en af skolens
første mandlige elever.

som eksempelvis Frikadellefarmen eller Råkostslottet. Samtidig bad man
om hjælp til at finde et nyt navn - en
konsulentrapport havde nemlig slået
fast at navnet Husholdningsskole var
for gammeldags og stod i vejen for at
få elever.

Som bekendt faldt valget på »Silkeborgskolen - skole for husholdning«.
Det var dog nok ikke navnet alene, der
holdt eleverne væk. For seks år efter
navneskiftet måtte skolen give op og
lukke i 1998.
Som bekendt åbnede efterfølgende
en efterskole i bygningerne, som har
haft til huse der indtil de tidligere på
året flyttede til Gudenåvej.
Og nu tænker du måske, skal vi ikke
have opskrifterne på retterne i begyndelsen? Men nej, på Silkeborg Arkiv
har vi desværre ingen opskrifter gemt
fra Husholdningsskolen. Faktisk har
vi stort set ikke noget gemt fra skolens
første 50 år. Så hvis nogen kender til
noget materiale fra skolen er vi interesserede i at høre om det.

