Havde jeg min ungdom nu
blev jeg socialraadgiver
Fru Julie Engberg, gift med ingeniør J. F. Engberg, Thorsvang, gør
erfaringerne fra mange aars arbejde i børne- og aandssvageforsorg
op og efterlyser anerkendelse af de hjemmeværende husmor
at klare det. Nu ser det helt anderledes ud.
I morgen fylder Julie Engberg
70 aar, og det er i den anledning,
talen falder paa, hvad man kunne
gøre, hvis aarene var anderledes.
Men dengang læste piger ikke
videre, og det konstateres uden
form for bitterhed.
Om barndomshjemmet I København siger fru Engberg, at det var
enestaaende. Faderen var matematisk professor, og hun den yngste af
seks søskende. En bror har betegnet
hjemmet som en
landsbypræstegaard midt i
København. Forklaringen
herpaa
er,
at
faderen
skønt
videnskabsmand ikke lagde skjul paa
sin tro.
– Jeg kom til Jylland, og her føler

Julie Engberg.

Da professor H. G. Zeuthens
datter som 21-aarig giftede sig,
tænkte hun næppe paa, at hun
senere skulle blive travlt
beskæftiget med arbejde for
børne- og ungdomsforsorg. Men
havde saadanne tanker optaget
Julie
Engberg
pas
det
tidspunkt,
var
hendesuddannelse maaske blevet en
anden. Nu var hun i stedet
hjemmeværende husmor, indtil
ægteparrets børn kunne klare
sig selv, og først paa det
tidspunkt traadte hun aktivt ind
i offentligt arbejde.
I dag siger Julie Engberg. Havde
jeg min ungdom nu, ville jeg
læse til socialraadgiver. Dengang, efter realeksamen, kom jeg
paa Mariaforbundets
p r a k t i s k - sociale kursus og blev
faa aar senere forlovet og gift. I de
første aar, jeg havde med
børneværnsarbejde at gøre, faldt
den kontormæssige side af sagen
mig meget tungt. Dengang havde

jeg mig godt tilpas, fortsætter Julie
Engberg. Da vi flyttede til
Horsens i 1925, var der ikke
plads til os selve byen, saa vi
byggede herude. Dengang var der
kun faa huse før kirken. Det har
været morsomt at se det
altsammen gro op herude. Men vi
kender ikke hinanden mere. Det
gjorde vi tidligere, som under krigen
for eksempel. Den fortvivlede
landevej skiller os fra de, der
bor paa den anden side af vejen.
Det var i Hatting-Torsted sogn,
man første gang fik blik for Julie.

