
Hur samhället understöder det arbete som utföres
av Danmarks Husmoderföreningar.

D. D. H. ha nu no lokalföreningar och ett med-
lemstal på omkring 18,000. Vårt program är ju som i
de övriga nordiska länderna att arbeta för hemmet
och kvinnornas utbildning till deras viktiga och an-
svarsfulla gärning där.

Vi na under de senaste två och ett hälft åren hållit
1,363 demonstrationer, 1,261 möten, 735 kurser, 710föredrag, 118 utställningar, bl. a. en stor landsutställ-
ning, 10 husmoderdagar, c:a 30 propagandatillfällen
för mejeriprodukter —*■ allt detta har besökts av c:a
400,000 personer.

)ag bärbar med att nämna deBBa för värt lilla
land rätt Btora tal -— bäde för det 50m blivit arrange-
rat ocri för deltagarantalet — 8a är det delB för att
viBa er, villcet intreBBe man nvBer för vart arbete, ocn
delB för att förlilara litet om, buru vi elionomiBlit lia
mälltat med 8ä mvclcet med 8a Bma medel, zom
förfogar över.

ba vi varit tvungna att t/ 088 till sambälletB
b)älp ocb med tillbMp av deBB lagar ocb förordningar
genomfört allt det Barn vi na pä vart program, men
iclie B)älva na medel till att genomföra.

av vart programB nuvudpunliter är, att ge livin-
norna utbildning för nemmetB pralitiBl!a ocli eliono-
miBliÄ gärning Bett ur den Bvnvinlceln, att detta vrlle
kräver en väl tillrättalagd ocb grundlig utbildning i
lilinet med allt annat förvärvBarbete. Vi na därför
bland annat bildat vart Ivlartllaförbund, «om arbetar
pa, en treårig pralitiBlc utbildning i liemmen, utölcad
med en treårig teoretiBlc underviBning genom afton-
eller eftermiddagBliur«er ocn 80m avBlutning en exa-
men Bamt betyg pa, genomgånget prov. — Vi na nu
16 iVlartnaförbund med 601 elever. (3enom «lilia liur-

-Ber ocli demonBtratiuner upplvBa vi delB buBmödrarna,
delB de unga flickorna om nyare teorier inom näringB-
- barnavård, ellunomi ocn nvgien. ?är att Bliaffa
088 medel till deBBa dyra llurBer ocri demonBtrationer
begagna vi 088 av den danBlia c>«l
av // enligt villcen anBlag för
underviBning i nuBnäll efter den Bliolplilitiga åldern
— det fordraB docli att det Bliall finnaB ic> elever pa
vart nall zamt att underviBningen Blcall omfatta minBt
22 timmar. givez 80m lärarlön (1,95 danBlca
kronor per timme) ocn 80m grundanBlag (6a för-
delat pa ic> ar). länder finanBaret 19)8— 19Z9 nar när-
till bevil)atB ;;;,QQQ danBlia lironor — varav en vä-
-Bentlig del reBerveratB för nuznällBunderviBningen. Ivled
ett anBlag pa 5— io lir. per elev liunna vi pa detta
Bätt arrangera de flezta av vara liurBer med anBlag

Ingeborg Richter

frän «rar ocn kornmun — även vara iVlartnafärbund
komma in under denna lag.

kurser tör buBmödrar kunna likaBa ordnaB enligt
denna lag — antingen förmedel underviBning pa z
timmar i gäng i veckan — eller en gäng i manaten
inom en Btudiecirkel eller genom demonBtationer ocn
kunna omfatta nemmetB arbete ocli ekonomi, Bund
KoBtnallning, Bkolmat, dietmat, KonBervering ocn lik-
nande.

enligt lag c>m akronzllola lcan
givaz 80m.

a) lilaBBunclerviBning (i villien lolcal «om nelBt),
l?) familjeunäervizning (närtill erkor6raB 8l<olliöli),
c) gruppunclerviBning (lian förBigga i privat nem, i

iorBamlingBliuB eller liknanäe lolcaler).
vara c!emonBtrationer använda vi IconBulenter,

Bom na kazt anBtällning, men kär villiä vi liunna mot-
taga frän Btaien ett anBlag pä ;c> "/n för avlöning ocli
för Bamt 2; "/» till liontorButgifter.
D. D. nar för närvarande 2 l<onBulenter Bamt till-
82mman8 med 6e Bamarc>etancie danBlia
BällBliapen 1 lionBulent, 80m lecler ett ocli
clerviBningBlaooratarium i 3orc», elär en del fal?rillBpro'
duliter un6erzöliaB, ocn där medlemmarna liunna fa en
eller annan produlit, 80m de inte äro Bäl<ra pa att
innenaller vad den Blcall, gratiB underBölct. Vidare liar
man för att företaga en del nya varuunderBöli-
ningar ocn eventuellt prov av nuBl^allBartilllar.

H,r 1955, den 11 ma), tillB2ttez ett
av «täten ocn inrilleBminiBtcriet pa ini-

tiativ av flera nuBnallningBorganiBationer, Kadet lie-
-Btär av Z medlemmar, Bom tillBättaB av inrilieBminiB-
- vilket även utnämner en ordförande. 5 av ra,-
detB medlemmar utnämnaB efter färBlag av de 5 liuB-
- (däribland D. D. ?I.) Vidare
B>lall vara repreBenterad. 1"ill ra-
det är anknutet ett Beliretariat, varB ledare zllall lia
l>uBliällBteliniBlc utbildning.

De förBta tre aren var anlaget 22,222 Icr. ärligen,
1958 revideradez lagen ocn förnvadeB intill 1924 ocn
anBlaget faBtBtälldeB nu inom den ärliga finallagen.
19)8 bevil)adeB «alunda ler. ocn i ar fa vi yt-

terligare tillBliott till radetB ver!iBamnet.
3tatenB nemnuBnallningBrad nar lolial med tre !<on-

tor i LiBpegaarden 11 ?ru I!,a-
ren Lraae föreBtar detBamma. K,adetB dagliga arbete
utfäreB av Bellreteraren frll. 3toumann med biträde av
tva, nuBnallBlärarinnor ocn en polvt. kand. fru

Bamt en I<ontoriBt.



Kadet liar samlat en del facklitteratur och facktid-
ningar. Ln gäng i månaden utgives en tryckt vägled-
ning »fackliga meddelanden» vilken man kan abon-
nera för i,fQ kr. ärligen. Dessa meddelanden redige-
ras pa sa sätt att de skola kunna läsas av varje intres-
serad husmoder, och ra sikte pa att föra fram veder-
häftiga och aktuella ämnen även till de fackutbilda-
de läsarna. Vara nusnallsfacktidskrifter avtrycka dessa
meddelanden ocn dagspressen återger dem i «tor om-
fattning, sä att dessa fackligt upplysande meddelan-
den spridas över hela landet.

äro likaså ett viktigt led i upp-
lysningsarbetet ocn omfatta både aktuella och prak-
tiska spörsmål för husmödrarna samt allmänt upply-
sande ämnen i hushallsfragor.

liar vidare sänt ut en serie broschyrer —

bland annat:

1) 12 billiga, men i näringsavseende fullt tillfreds-
ställande maltider.

2) fruktens ocn grönsakernas betydelse i kosten
särskilt med hänsyn till nem med sma inkomster.

Dessa tva broscnvrer ria delats ut i 2QQ,c?Qc? exemp-
lar ocli arbetBlöBhetskasBor, Bockenrad ocn liknande na
i Btor utsträckning rekvirerat desBa broscbvrer för ut-
delning. Vidare na en del av radioföredragen utBäntB
i broBcbvrform liksom en serie föredrag om varukun-
skåp omfattande: kött, fjäderfä, fisk, ost ocn bröd.
Dessa föredrag KalladeB »?a inköp med nusmodern».

I särtryck ba deB«utom utsänts:
?örBök med mostberedning ocn korkningsmetoder

för mostflaskor.
?örsäk med konservering i gasugn.
484 danska arbetarfamiljers busballsräkenskaper.
I-lusnallningsorganisationernas kostundersökningar.
?örsök med kemisk konservering.
badets arbete bar under de gångna aren varit myc-

ket omfattande, ocb jag kan — för att icke göra min
framställning för läng — nämna de olika buvudgrup-
per, enligt vilka arbetet fördelar sig:

1) I_lpplvsningBarbetet.
2) propaganda för sund näring ucn utsändningar

av praktiska anvisningar i anslutning närtill.
z) Undersökningar angående bushållets ekonomis-

ka grund.
4) Kationalisering av bushållets arbetsformer.
5) llndersökningar av varukvaliteter.
6) Lebandling av inkomna förslag, med mera.
I ar begvnte vi med en mycket viktig sak, i det att

det skall företagas en näringsundersökning i samarbete
med bälsovardsstvrelsen för att försöka fa fram ett
reelt underlag för bedömningen av näringens inflv-
tände pä folkhälsan. Dessa kostundersökningar skola
ledas av läkare och nushallslärarinnor och icke blott
omfatta undersökningar av befolkningens dagliga kost,
men även undersökning av näringstillståndet bos dem,
som äta denna kost.

Det är meningen, att man skall undersöka olika be-
lolkningsgrupper pa någorlunda likartad ekonomisk
niva — men detta arbete, som var tid i bög grad krä-
ver och som kör länge sedan bort vara påbörjat, kos-
tar mycket penningar — för närvarande bar det be-
viljats zQ,c>Qv kr. frän darlsberg-fonden och frän fi-
nansutskottet lika mycket, sa vi kunna påbörja arbe-
tet ocb hoppas att medlen efter hand kunna anskaffas,
sä att vi verkligen skola kunna komma till klarhet om

hurudan föda människan rätteligen borde ba för att
bli en sund ocb livsduglig individ.

avhåller möte minst 6 gånger ärligen enligt
lag och det är pa, dessa, organisationerna kunna Föra
sitt inflytande gällande och bestämma riktlinjerna för
arbetet ocb åtaga sig krävande uppgifter Kadet nar
tör närvarande 19 arbetande utskott och är represen-
terat i ic> kommissioner ocn utskott.

kan om statens hemhushallningsräd använda
uttrycket, att det skall verka zoin ett slags transfor-
mator — det insamlar alla hittills gjorda spridda un-
dersökningar, försök, erfarenheter pä hushallsomradet
ocn därefter sprider clet ut upplysning i koncentrerad
ocn avklarnad form till alla danska hem till gagn bä-
de för deBsa ocn för samhället.

kan i det stora nela säga, att den nMp ocb det
intresse, som samnället nu begynner att visa nusnälls-
arbetet, nar vuxit fram baserat pa de krav, «om de
nusligt intresserade kvinnorna under arens lopp ka
fört fram — men detta arbete ocn de lagar, som ef-
ternand na uppstått som föl)d liärav ba till en viss
grad varit präglade av tillfälligheter ocli varit spridda
pä sä mänga områden — liksom mänga förslag eller
liknande, som kunde blivit lösta pa ett ställe, samti-
digt bearbetades pa flera platser — med förlust av tid,
pengar ocn krafter ocb utan inre sammannang eller
möjligbeter för att resultaten skulle kommit till alla
nems kännedom — det gäller säväl utbildningsiornal-
landena, undersökningsarbetet, försöksverksamheten
0. s. v.

Detta insagn kvinnorna redan för ar tillbaka — de
sände in andraganden för att fa en kommission tillsatt
för behandlingen av de busliga problemen — det sked-
de även ocb denna kommission avgav även ett be-
tänkande — sedan bar intet närts av den.

19); utarbetade sa en del nusnaliningsintresserade
organisationer själva ett betänkande, som väsentligen
rörde sig om utbildningzförnällandena och förnallan-
det mellan husmor och hemhjälp — det blev avsänt
— väckte en del uppseende ocb diskussion i pressen
— men lades sa till övriga betänkanden.

19Z7 avböllo äter en del organisationer ett offent-
ligt möte i Köpenhamn med ämnet »Vart största yrke
— hushallsyrket», och detta möte gav bland annat
mabända pastöten till att statsministern i april 1938
föreslog tillsättandet av en bushallningskommission
och anmärkningsvärd är den motivering som stats-
ministern kom med:

»Nedan det pa olika vägar gives vissa bidrag
till kvinnornas utbildning i busballsarbete och vad
«om står i förening därmed, bar det icke hittills
funnits någon samlad plan för arbetet för sadan
utbildning ocb man bar likaså saknat ett organ,
som kunde utöva en samlande verksamhet och
föranleda en planläggning av det omnämnda ar-
betet.

?lusmodergärningen är av stor samhällelig be-
tydelse, av dess utövande beror hemmen, barnen
ucb familjelivet, och det ligger därför i allas in-
tresse, att kvinnorna i ungdomen fa tillgäng till
den utbildning som beböves vid sidan av den in-
sats som hemmen själva kunna ge. Ulen även för
tusende av kvinnor som skola försörja sig själva
med arbete är utbildningzförbällanden och vill-
kor av särdeles stor betydelse och uppgiften har
således flera «idor och flera mal.



Det liar «Härför blivit bilutet att en kommission
tillsättes underlydande statsministern för att 5a
dessa spörsmål dryftade ocli för att ia planlagd
en verksambet, som lör till mal.

kommissionen skall syssla rnec! den verksam-
bet, som utövas för beviljandet av anslag, som
BtälltB till olika rad underlydande ministerier:
Undervisningsministeriet, lantbruksministeriet,
bandelsministeriet, inrikesministeriet ocb social-
ministeriet, samt eventuellt framställa förslag om
åvägabringandet av ett gemensamt organ för ut-
bildningen av liembiträden ocb busmödrar, Barnt
förslag til! rationell läsning av uppgifterna med
skolmässig undervisning, fackskolor, busbällssko-
lur ocb 8a vidare ocb clärfär även med bänsvn
till utbildning av lärarkrafter för denna under-
VISNINg.

Kommissionen tankes i övrigt BarnrnanBatt av
rnecllerninar frän olika intresserade ministerier
samt institutioner ocn föreningar rnecl mera, vil-
kas verksambet bar betydelse för det l>är berörda
området ...

Den 8 juni iZ)B utnärnncleB 14 rnecllernrnar i denna
kommission Bamt ordförande, berr medicinaldirektör
?randsen ocn 2 juridiska sekreterare.

Denna kommission nar Ba, arlietat, intill den i) ja-
nuari 1939 avgav den Bitt omfattande oetänkande till
statsministern, nägot av ett rekordaroete för kom-
missioner när i landet. Letänkandet nar allaredan fram-
förtz i riksdagen av undervisningsministern som lag-
förslag ocli väntas med säkernet bli genomfört under
innevarande ar.

I korta drag gar detta betänkandes riktlinjer ut pä
följande:

Lvggande pa en lag för skolundervisningen, som
träder i kraft 1947, ocn enligt vilken alla flickor in-
nan de fyllt 14 ar skall ka en tvåårig obligatorisk nus-
nällsundervisning i skolorna — liar man köljt linjen
att försöka skapa en fortlöpande nuslig utbildning,
varvid alla kvinnor som önska det kunna ernalla möj-
lignet till gratis utbildning i det nusliga yrket.

Inom KommiBBionen anBer man det mest krävande
att fä den BkolmäBBiga delen av den nuBliga utbildnin-
gen organiserad ocn utvidgad — sålunda att möjlig-
beten att följa en sädan undervisning skall finnas över-
allt i landet, byggande pä den för barn avsedda un-
dervisningen i buslig ekonomi i skolorna.

Organiserandet ocn igångsättandet av en Badan ung-
domBunderviBning är en uppgift av ett Ba,dant omfång
att den blott kan löBas av Btaten.

nuBnällBunderviBningen skall tillrättaläggas sä-
lunda, att den blir «ammanbängande ocb fortlöpan-
de. Det iöresläs därför att det skall upprättas ett räd-
givande, sakkunnigt utskott under undervisningsmi-
nisteriet, till vilket det förävrigt är tanke pa att samla
allt 80m berör den liuBliga ekonomin — i stället för
Bom nu i fem miniBterier. Detta utBkott Bkall icke blott
vara rådgivande men även ba till uppgift att pa, eget
initiativ framställa förslag till förbättringar.

Nfter införandet av den 2-ariga obligatoriska un-
dervisningen för barn i Bkolaldern skall där BkapÄB en
enbetlig grund att bygga nuBlia,llBundervisningen vi-
dåre pä. kommissionen föreslår att landets kvinnliga
ungdom i åldern 14—20 är skall ba gratis tillgäng till
en frivillig treårig nuslig utbildning, antingen i dag-
eller aftonskola. Undervisningen skall i Bina nuvud-

drag vara likartad över bela landet, sälunda att en
elev utan svärigbet kan övergå frän den ena skolan
til! den anclra ocb ända na, samma resultat.

Infäranclet av en sädan allmän ungdomsundervis-
ning i nuBlig elconorni liorniner att vara av ovärderlig
oetv6else för 6e enBliil6a nenirnen ocn för «ainnälletz
elionorniBlia ställning ocn för av folllliäl-
-Ban, clen lioininer även att tillika öka intreBBet för 6et
nuBliga arbetet ocn zkapa flera iorvärvsinöiligneter mo-
m detta vrlce.

De lieriövliga grundläggande kunzkaperna komma
antagligen att kunna meddelas under tre klaszar med
inc?— 15Q timmar. Lleverna fa oetvg pä avslutandet
av vart ars undervisning ocn pa den avslutade tre-
ariga undervisningen.

?ör ledningen av allt detta föreslår man tör nela
landet att i varje amt riliBätteB ett amtliemliusliallnings-
utBkott med tre representanter frän nusl>allBorganisa-
tionerna jämte med flera.

?ör den dagliga övervakningen föreslås tillsättan-
det av ett kommunalt nemnusnallningsutskott även
med representanter frän organisationerna. Det är i
dessa tre nya administrerande utBkott — det ministe-
riella, amtutskottet, de kommunala utskotten — 80m
organisationerna kunna göra sitt inflytande gällande
ocn sätta sin prägel pä de blivande riktlinjerna ocn
skapa intresse för de nusliga frågorna nos det unga
släktet.

Letänkandet tar även Bikte pä ytterligare utbildning
ocn bättre underßtäd till busbällßßkolor> seminarier ocli
fackskolor, liksom det pekar pa nödvändigbeten av att
med det snaraste fä upprättat en fakultet i buslig eko-
nomi — en uppgift som vi även räknar med att fä
löst inom detta ar —sa att vi nasta gäng vi mötas till

I-I. ?:s Kongresß kunna meddela som ett faktum,
att vi ba fatt upprättar den törsta nordiska fakulteten
i buslig ekonomi ocb i Barnband
med denna. ?ör de kvinnor, 80m inte önska begagna
sig av denna treåriga utbildning, innan de fyllt 22 är,
men som senare kunna fa, användning för en sädan,
samt för de busmödrar, som önska fortsättnings- eller
vidare utbildning, kommer det även frän statens sida
att kunna givas anslag bärtill i likbet med var nu
gällande lag för aftonskola. för konsulentverk-
sambet ocb liknande — bär finneß förövrigt det enda
i betänkandet, som föreslås obligatoriskt utöver un-
dervisningen för barn i skolåldern, nämligen atr kon-
sulenter ocb nusbällslärarinnor vart ):dje, 4:de ar
skola genomgå olika kurser.

Om detta betänkande blir lag komma flera inspek-
trisbefattningar att upprättas, bland annat en kvinn-
lig inspektörbefattning i buslig ekonomi. Utgifterna
för denna nya ungdomsundervisning äro beräknade
till att vara c:a 1,442,000 kr. ärligen.

Vi äro självfallet glada för allt det nya, som bar
fatts til! ständ efter vara önskningar ocb krav genom
tiderna ocb boppas pa att vi nu i framtiden fa bättre
villkor för der busliga arbetet ocli dess utövare —

men jag vill sluta med att säga — tendensen ocb an-
dan inom värt föreningsliv skall bygga pä det fria ini-
tiativet. Det är vi, som skola komma med tankar ocb
idéer ocb prägla arbetet ocb fä sambället att första
betydelsen av bemmets värde bäde ekonomiskt, prak-
tiskt ocb sambälleligt — vi ta gärna emot den bjälp,
som vi Bjälva be om, men vi vilja inte frän Btatenß
Bida påtvingas lagar eller förordningar, som gripa in



i det, som vi alltid i norden na ansett för det bästa
som vi äga: de fria hem, som själva taga ansvaret
och själva sätta sin prägel på släktet och därigenom
skapar det goda samhället och icke tvärtom.

Det är vi, hemmens förvaltare, som bära ansvaret
lät framtiden utviBa, när nu cie nya riktlinjer, Bom

tiden kräver, tagit fast form, att vi inom de nordiska
husmoderorganisationerna varit vår uppgift vuxna, så
att det blir vi, som genom vårt arbete komma att sätta
vår prägel på det unga släktet och dess framtidsmöj-
ligheter.

i^iÄÄä.


