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enne li l le beretning er et jubilaeumsskrift t i l
bornehaven "Spindegirdens" 40 flrs jubi-
laum-i  1988.

Det var oprindelig ikke beregnet til at vere Dansk
Padagogisk Historisk Forenings Smiskrift, men det
blev det, fordi det ganske enkelt blev brugt som et
forsogsnummer, der skulle vise, om ideen "udsendelse af historiske
beretninger" til foreningens medlemmer, var en god ide.

Det var det ibenbart, for medlemmerne accepterede beretningen og
mange fik lyst til selv at forte lle om deres erfaringer i bgrnehavearbejdet.

Det blev vedtaget i foreningen at udsende to kategorier af "Smi-

skrifter", en Serie A: beskrivelser og beretninger, og serie B: forsknings-
pregede beretninger og rapporter.

Svagheden ved nitrvierende beretning er, ilt den er skrevet sonr en
erindringshilsen t i l  "Spindegflrdens" gamle og nye lbraeldrekreds, born,
medarbejdere og gode venner. Der n&vnes mange omrrider, sonr tiden
har vist egentlig var pionerarbejde, som f.eks. de interne personalemocler,
det genopstiede og fornyede emnearbejde, foreldrenes teaterklub,
falles forrcldremgder med andre bornehaver, Valby Bgrnehavers Filnr-
klub og samarbejde med Biografen, samarbejdet med Valby Skole, cler
gav stodet t i l  en opblussen af diskussionen om bornehaveklasser. Al le
disse begivenheder er kun nadtgrftig omtalt og burde alle uddybes langt

mere. Men nu blev beretningens funk-
t ion altsi at vere den forste af DPHF's
smflskrifter serie A, og lad det sl vrre
dens aktuelle pioneropgave, idet DPHF
hflber, at smfrskrifierne til sin tid kan
blive et led i kommende forskeres arbej-
de om smibornsprdagogikkens for-
hold og udvikl ing inden for clet sidste
irhundrede.
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USK at sige 'Konsulen' til
Direktoren. sfr fir du stillin-

gen!" var Portner Christensens rfld
til mig, da jeg i januar 1948 gik
gennem Spinderiets port for at
soge stillingen som leder af De
danske Bomuldsspinderiers bgr-
nehave "Spindeg6rden". Jeg fik
stillingen og var dens leder i de
forste 12 8r, omjeg fulgte rfidet -

husker jeg ikke.
"Spindegirden", der var en fa-

briksbgrnehave, blev oprettet pfl
privat initiativ og uden tilskud,

men godkendt af Borneforsorgens
Overinspektion, der dengang var
overste myndighed. Diskussio-
nerne og angrebene p6 fabriks-
bornehaverne i pressen og i fag-
kredse var pfr den tid voldsomme.
Kritikken ladpil,at bgrnene fik for
lang vej til bsrnehave, miljoet blev
for ensartet, arbejderne blev
stavnsbundne o.s.v.. alternativet
var karr6-bornehaver. Men mgd-
rene derimod fglte sig trygge ved
at have bornene sfl naer ved deres
arbejdsplads, for som Max's mor

(en mor fra Spinderiet) sagde:
"Far lab Max tit pi gaden, nir jeg

kom sent hjem, og jeg var fuld af
uro og bekymring, det sled pfr
mine nerver og mit humor."

Desuden betsd fabriksbgrne-
haverne et hirdt tiltrrengt tilskud
til bornehavepladserne, som der
var stor mangel pt, og for "Spin-
degflrdens" personales vedkom-
mende gav det desuden et indgi-
ende kendskab til modrenes ar-
bejdsplads, som gav mulighed for
en frllesskabsfglelse og et meget
nrrt foraeldresamarbejde.

Bornehavens bygninger var
"Klovermarksbarakker". De var
kun godkendt til at stfl der i 8 frr,
det taler sit eget sprog, at de stflr
der endnu - 40 8r efter.

Klgvermarksbarakkerne, der
blev anvendt til flere bornehaver,
blev bygningsmassigt ogsfl strerkt
kritiseret. Navnlig de lange gange
fandt man i predagogkredse for-
kastelige. Det kunne vrre svrrt at
finde gode argumenter til deres
forsvar, indtil jeg en morgen tidlig
kl. 6 mgdte to tet omslyngede 5-
flrige veninder i gangen og fik som
svarplmit sporgsm5l om, hvad de
lavede, et stort smil og et "Vi gir
en tur". Sfl havde gangen pludselig
faet en meningsfuld funktion.

Jeg blev ansat 3 mflneder for

indvielsen og var derfor med til
bgrnehavens indretning og hele
tilrettelrggelsen. Det blev en sand
"svir". Vi var jo i efterkrigsirene
vant til meget sparsomme anskaf-
felsesmuligheder, men pi grund af
den uegen kritiske omtale af
fabriksbgrnehaverne, blev indrer
ningen af "Spindegirden" til et
prestigesporgsmSl for Spinderiets
direktgr Stagsted, og det kom vi til
at nyde godt af. Som regel var de
varer, vi kunne f6,, af dirlig kva-
litet, ikke mindst tekstilvarer. Men
Spinderiet havde forbindelse til et
tekstilfirma, og vi kom ind p8 de
lukkede lagre og mitte valge og
vrage. Det fgltes simpelthen
KONGELIGT. Vi fik stof til de
skonneste monstrede gardiner
overalt i bgrnehaven, ja, "Spin-
deg6rden" blev helt bekendt for
sine smukke gardiner. Vi fik dej-
lige trepper til hvileleje og solide
lerredsstoffer til lagner og betrck,
og frott6 til hindklader. Vi fik
rustfri tallerkener, bestik og krus
og de bedste mgbler m.m. Der var
egentlig plads til 80 born, men vi
fik den lykkeligvis godkendt til
kun 60.

De forste mflnedervar ikke uden
problemer. Modrene havde jo

mulighed for at folge bornenes
frerden i al fald pi legepladsen. I



I kOkkenet

frokostpausen hang de ud af fa-
brikkens vinduer og kom med
tilrfib, nir de skonnede, at deres
pode blev forfordelt. Det var
uholdbart for bgrnehavens per-
sonale, og vi fik derfor den ord-
ning, at tillidskvinden, Fru Esther
Henriksen, som forovrigt sad i
bornehavens bestyrelse, blev an-
sat til at komme 2timer hver mor-
gen i bornehaven betalt af Spin-
deriet.

Det var en lykkelig ordning, for
Esther Henriksen laerte bornene,
personalet og bornehavens ar-

Med dyrene pd landet

I spisestuen

bejdsform at kende, og fraden dag
ophorte klagerne fra modrene,
ogsfr de lerte at forst8. (Det samme
princip overforte jeg forovrigt til
et ulandsbgrnehaveprojekt i Nige-
ria nogle flr senere, med samme
gode resultat).

Vi havde fuld bespisning (kok-
kenet var forst under Fru Jorgen-
sens myndige ledelse, da hun blev
7O Fr gik over til Fru Steenberg),
med 2 retter varrne middagsmad.
P6 et tidspunkt fik vi ogs6 an-
skaffet hojfieldssol, si alle borne-
ne fik "sol" i den morke vintertid.

Der postes brev til mor og far. Frden studeres



Om somrneren var vi 3 uger p6
landet bide store og smfl, de fleste
gange i tekstilarbejdernes ferie-
huse pi Falster, hvor vi boede som
sm8 familier i mange huse.

Netop disse lange ophold pfr
landet var indholdsrige dage for
os, der var afsted, og vi har alle
mange gode minder og fornojelige
historier fra den tid. om hvordan
bornene lerte og opfattede gflrden,
dyrene, havet og landet, som en
lille pige, der standsede op og
sagde: "Hvor er her stille, man kan
ikke hgre en skid!" eller pigen, der
fik forklaret hgnsehusets funktion
og derefter resonerende sagde:
"Jeg ved da godt, hvorfor bon-
dekonen har sidant et hus med
hons, det er bare fordi hun gider
ikke gi op til kobmanden og kobe
aggene."

Ja, der var meget at snakke om.
Vi levede sammen med bornene
og larte dem grundigt at kende og
det bidrog til en storre forst8else af
deres smi personligheder - vi blev
alle knyttet trttere sammen. (I
Dansk Padagogisk/Historisk For-
ening kan lejes en Vidio fra Ferie-
kolonien)

Pfr mange mider blev arbejdet i
"Spindegarden" i disse forste ar et
pionerarbejde. Samfundsmassigt
var holdningen til bgrneinstitu-

tionerne dengang ret positiv, og
det var anerkendt at v&re kreativ
og pedagogisk eksperimenteren-
de. Men for at et sfldant arbejde
skal lykkes, er et helt igennem
godt samarbejde absolut nodven-
digt, og det var en lykke for os i
"Spindegflrden", at det var tilfrel-
det bide blandt personalet og med
foreldrene.

Personalemader var pfl det tids-
punkt et helt ukendt begreb i
bgrneinstitutionerne, men i "Spin-
deg6rden" opstod det ud fra et
behov; vi kunne simpelthen ikke
undvere at drgfte og tilrettelregge
i faellesskab.

Hver onsdag samledes vi en
time i sovetimen midt pi dagen
med en dagsorden, som ved falles
hjelp blev sammensat i ugens lob.
I vor anerkendelse af disse msders
uundverlighed omtalte nogen af
os det til kollegaerne i byen.
Vedkommende kom skuffet til-
bage og fortalte, at en s6dan be-
kendelse blev mgdt med et: "Kan
jeres leder ikke klare at lede bgr-
nehaven alene?" (Der var dengang
ingen forst6else for demokrati pa
arbejdspladsen).

Vi besluttede derfor at bevare
vor erfaringer for os selv og fort-
satte pfr den mide, som var uund-
vrrlig for os.

oreldresamarbejdet fik un-
dertiden nogle meget bemrer-

kelsesvardige udslag. Ogsi det
groede stot og roligt - begyndte i
det sm6 pfr sadvanlig mflde med
sammenkomster, hvor pedago-
giske sporgsmfll blev drgftet eller
forskelligt manuelt arbejde blev
afprovet, for sfr senere at folde sig
ud. Nok mest markant, da en mor
pludselig ved et mfrde foreslog, at
det ikke altid behgvede at vrre

bornene, der optr6dte med smi
dramaer og teater for forrldrene,
forrldrene burde ogs6optrede for
bornene.

Det frengede straks og blev
starten pi en dramaklub med
mange sammenkomster om afte-
nen i bornehaven, der blev rekvi-
reret smfl teaterstykker (Klods
Hans o.l.). Der blev syet dragtcr,
tomret scene, konstrueret ru I lcndc
forteppe, lavet kulisser og nrcget
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Foreldrenes motto var: Foreldredyd til bprnefryd.



mere, dethele blev med tiden mere
og mere professionelt, og det
krrevede bl.a. en rigtig sminke-
kasse og penge til andre ting (bl.a.
et scenegulv, vi eller rettere de
klarede sig lenge ved at lAne tom-
me Olkasser pfl Carlsberg). Der
skulle skaffes penge, og det blev
der.

Foreldregruppen besluttede at
avertere i Bgrnehavernes Fagblad
"Dansk Bornehaver6d" og tilbgd
at optrede ved andre bornehavers
foreldremoder, og der kom vir-
kelig mange bestillinger. For-
aldrenes motto var:

For bsmene blev det alletiders
oplevelse, de diskuterede efter
hver forestilling, hvis far og mor,
der havde v&ret hvem; og det
aktiviserede dem selv til at spille
dramaer og hjemmelavede skue-
spil .

Af andre forreldreaktiviteter
blev der arrangeret falles forrel-
dremoder med de andre Valby-
bornehaver. Vi samledes i Spin-
deriets kantine, som vi lflnte. Til et
af disse foreldremgder, hvor bgr-
nene var med, husker jeg at vi
havde inviteret skoleinspektor
Cornelins (sort) fra Falster, han
kom og fortalte os om sin barndom
og opvakst pi de VestindiskeAer
og sagde bl.a.: "Om lordagen

skrubbede vor mor os i vandet un-
der pumpen til vi blev skinnende
sorte!". Vi havde ogsi en for-
aldreboghylde med predagogisk
litteratur, som forreldrene kunne
llne med hjem.

Vi samarbejdede ogsi med
andre bornehaver i Valby om en
filmklub, som blev meget fast
organiseret gennem forberedende
moder. Filmene blev vist i Valby
Bio, og hjrlp til hele arbejdet med
tilrettelreggelsen fik vi af Direktgr
Assens fra Valby Bio, han arbej-
dede meget med bgrnefilm og var
meget interesseret, gav os gode
rfld, skaffede film og korte dem pi
de aftalte tider. Det er vru et meget
frugtbart arbejde, fordi vi derved
fik megen snak med bornene om
de film, vi s6. Piplanlrgningsmo-
derne drgftede vi ogsfr det "emne-
arbejde" som vi eventuelt havde
tilrettelagt og kunne si hos Direk-
tor Assens bestille film i tilknyr
ning dertil.

Emnearbejdet var forovrigt pA
det tidspunkt ikke kendt eller
benyttet af ret mange, for den
reldre generation af bornehave-
larere var det ikke et ukendt
begreb, men pfl grund af den mere
progressive og frie opdragelse,
som havde vundet indpas i mange
bornehaver, og som medfgrte

andre og mindre restriktive me-
toder, var emnearbejde i flere 6r
gledet ud af bornehavebeskrf-
tigelsen. Det virkede derfor som
noget nyt, da eleverne fra Fra-
belseminariet kom og fortalte os i
"Spindegarden", at de i teoriti-
merne havde draftet "emnearbej-
de". Vi havde ikke hgrt om det i
vores egen seminarietid, men tog
det op som udfordring, stottede
eleverne og gav emnearbejdet en
hel ny og mere tidssvarende ud-
formning, men mrerkeligt nok
viste det sig, at vi i prdagogkred-
se matte 'k&mpe' os til accept af
denne nye interesse; det havde jo
i mange 8r varet et hys-hys om-
ride.

Vi gik til det med megen entu-
siasme, fordi vi si, at bornene fik
rigt udbytte af arbejdet. De var
med i tilrettelzeggelsen, kom p6
fabriksbesgg, de tegnede, hvad de
oplevede, de uddybede emnet ved
egen produktion osv. Det vil -

desvrrre fgre forvidtherat omtale
de mange sprendende ting, vi
startede og oplevede sammen.

Bornene blev fotograferet rundt
omkring, blev omtalt i pressen, i
ugeblade og sflgar i fagpressen
som f.eks. Spinderiets blad "Stof
og Saks".

Forreldrene blev holdt a jour

gennem vor egen avis "Spin-
desiderne", som forovrigt ogs6
have set dagens lys som et svar p6
behovet for kontakt med for-
aldrene.

Til at begynde med var dens
udseende fantasilgs og ikke srrlig
attraktiv (en A4-side) indtil en far
(John Willumsen en dag kom ind
pi kontoret og sagde: "Vi skal
have avisen lavet om!" Det blev
den og fik det udseende, som ses
uden pl denne beretning.

Gennem en konkurrence pe
Spinderiet fik den sit navn "Spin-
desiderne". Der var altid en bgr-
netegning pi forsiden, og det blev
bemrerkelsesvardigt derved, at
bornene var si forunderligt fri for
misundelse, nfrr den bedst egnet
tegning blev valgt.

Nfrr bgrnene forlod os for at
komme i skole. kom de i den fgrste
tid meget ofte pi besog, hvad der
vel er ret almindeligt og naturligt.

En dag kom en dreng, som
havde varet en fin tegner, medens
han gik i bgrnehavne; han ville
gerne lave et gavekort til pakken;
han sfl p8 mig og sagde:

"Jeg kan ikke tegne, jeg er kun
en forster!" Denne udtalelse gav
os meget at trenke p8, og det blev
starten til et meget nert sanr-
arbejde med Valby Skole og fak-
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tisk anledning til, at droftelserne
p8 fagligt plan om bornehave-
klasser fik en helt ny opblusning.
Der havde pi det tidspunkt, som
det eneste sted i landet eksisteret

bgrnehaveklasser i Esbjerg i25 Ar
(startet af skoleinspektor N.P.
Andersen). De havde eksisteret
stille og ubemarket ved skole-
vesenet i Esbjerg, men kom nu

igen med i den opblussende
diskussion pi grund af det
samarbejde, vi havde begyndt med
skolen, og som andre bgrnehaver
ogsfr efterh6nden forsogte sig med
ved deres nrerliggende skoler.

Vi fik arrangeret besog i I . klas-
se, hvor vore born sad pfr skole-
banken sammen med l. klasseme,
der kom genbesog af skolen i
bornehaven og ved bornehayens
fodselsdag lavede vi udstilling af
bornenes manuelle arbejder og
inviterede de srni klasser i skolen
pfl besog og kunne lytte os til, nar
de 7-8-6rige smfl gaster aner-
kendende udtalte: "Kan smi bgrn
lave sSdan noget?"

Det har altid vreret en kilde til
storre forstfrelse at lytte til, hvad
bornene sagde.

Derfor vil jeg ogs8 slutte denne
lange beretning om de fgrste 12 ir
i "Spindegflrdens" tilvrrelse, som
jeg kenderbedst, meden oplevelse
som jeg fandt meget tankevrek-
kende.

Krigens begivenheder og Dan-
marks besrettelse varjo ikke i 1948
glemte episoder for os voksne.
Derforvarjeg ikke srerlig glad, nir
bornene bragte deres legepistoler
med i bornehaven. Jeg lavede
derfor en aftale med dem om. at de
ville aflevere dem til mig om

morgenen, sfr vi kunne gemme
dem i en skuffe, til de skulle hjem.
Det gik for det meste glat og uden
diskussion.

En dag leste jeg historie for en
lille gruppe, hvor der var to brodre
pfr 3 og 5 6r. Den 3-8rige sad med
sin pistol, og jeg spurgte ham, og
jeg m8tte f8 den og gemme den, til
han skulle hjem. Det var han ikke
serlig glad for og sfr tovende pfl sin
pistol, hvorp8 den S-frrige bror
siger: "Ole, giv hende den bare, for
voksne har ingen forstand pfl
legeto;"" Jeg fik den - men ogsi
noget at tpnke over.

Jeg forlod "Spindegirden" i
1960 for sammen med min mand
at kore i folkevognsbus til Indien,
en rejse der tog et frr. "Spinde-
gflrden" blev overtaget af Lis
Helles, som var padagog i bgrne-
haven, og da hun rejste overtog
Marie Jorgensen stillingen som
leder. Marie havde veret en tid i
Amerika, men var ellers tidligere
padagog i "Spindegarden", sfrjeg
folte stadig at forbindelsesleddet
(ogsfl gennem andre tidligere
ansatte, der fortsatte som f.eks.
Erna Svendsen og i ovrigt mit eget
medlemskab af bestyrelsen) til
"Spindeg8rden" var i orden, ogjeg
var taknemmelig derfor.

Udstilling i " Spindegdrden"
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Medens jeg har siddet og
nedfeldet denne beskrivelse, er
mange mennesker, som jeg holder
af, dukket op i mine tanker, og jeg

siger TAK til medarbejdere, for-
reldre, born og bestyrelse fra den-
gang for | 2 dejlige 6r.

Nu er der g6et 40 5r siden
"Spindegirden" startede, og man-
ge aendringer er sket siden cla.
Mange nred t i lknytning t i l
"Spindegirden" er dgde og borte,
De danske Bomuldsspinde.rier er
nedlagt, giroindbetal ing har afl  gst

den ugentl ige personlige ind-
betal ing, som gav si god anled-
ning t i l  fortrol ig snak, den l i l le
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gruppe dove og psykisk retar-
derede bom, vi havde, er pfl
Sarinstitutioner, optagelsen af
born er centralt samlet i kom-
munen.

Der er nu ansat mandlige
pedagoger overalt i daginstitu-
tionerne. Spindegirden varet afde
steder, der fgrst ansatte en mandlig
prdagog (det var da ogsfl spien-
dende, hvordan modrene ville
reagere, nAr bgrnene sad pA hans
knre og legede med lrans skeg,
men de tog det fint - de var glade
for Per).

Man kunne bl ive ved. Men -

bygningerne er de samme, ram-
men har holdt, og man fornemmer,
nir man kommer indenfor, at
medarbejderne endnu udstriler
varme og spreder tryghed, og det
er en god grobund for alt arbejde.

Det vil jeg onske for jer alle i
"spindegflrden" mA best6 silange
rammen holder, til gavn for de
familier, I har med ̂ r Egre.

AtT GODT I FREMTIDEN oe et
stort TIL LYKKE.
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Medarbejdere ansat de forste 12 fir:

Uddannede pedagoger:
Esther Tornled Pallesen (feb. 48 -
31.7.60)
Frk. Gunnersen
Lisbeth Pallesen
Agnete Breciani
Inger Petersen ( l 8.48-3 l.12.60)
Kirsten Engberg
Ruth Engberg
Kylle
Else-Marie
Grethe Madsen
Marie Jorgensen ( I .10.53 -
31 .1 .87)
Kirsten Lond (9.9.58 - 30.8.60)
Per  Ha ld  (1 .9 .59  -  31 .8 .61)
Lis Helles ( l . l  1 .56 - 30.1 1.64)

Desuden spillede de andre ansatte
ogsfi vigtige roller, sfrsom de
uuddannede nredarbejdere, hvoraf
jeg desvarre ikke kun kan huske
navne pfl et par stykker:

Lone Lindegaard
Sonja Jensen
Inga Hansen
Kirsten Hansen
Gydda Andersen

og kokkenpersonale (hvoraf disse
2 senere fik predagoguddannelse):

Erna Svendsen
Alice Strsmsted

Denne uddannelse tog ogsfr en
foraldre senere:
Palle Eliassen

samt alle eleverne fra Kursus for
Smibornspredagoger og
Frobelseminariet.


