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For hundrede år siden drejede mange
avisannoncer sig om børn. Pleje og
adoption blev tilbudt eller søgt, og de
små blev vurderet efter køn, udseende
og herkomst og vejet op mod penge,
fast stilling og andre goder. Mange fat
tige familier tog spædbørn til sig, fordi
plejepengene betød det nødvendige til
skud til opretholdelsen af hjemmet, og
de lidt større børn uden forældre og
uden midler blev vurderet efter deres
arbejdsevne, der af plejeforældrene blev
udnyttet til det yderste. Sult og mis
handling hørte man også om.
Skildringen af en sådan mishandlings
affære stod i vinteren 1869 at læse i
avisen, og mange er sikkert blevet op
rørte, men hos en enkelt blev harmen
omsat i handling. Den ugifte yngre da
me, Rosalie Petersen, der boede sam
men med en svagelig bedstemoder, lej
ede den 26. september 1870 et værelse
i Fiolstræde, hvor hun antog en pålide
lig kone til at passe fire små og ellers
hjælpeløse børn, og endnu et par børn
kom til i det første år. Rygtet bredte
sig hurtigt, at her var et hjem, der ville
pleje børnene for disses egen skyld og
En af datidens hyppigt forekommende annon
cer, her fra Berlingske politiske og Avertisse
ments-Tidende.
for Seflcrflflbc, i Stuen tilboirc.
5 Dreiigp.
En hoist bekymret, bcdaget og svag Ender,
birheii K.jbbmand. der af en talrig Bbrnoflok har 5 Dremre (tlen æltlbtc 12, den yngste
4 Aar gammel) tilbage, som ban ikke mere
er istand til at forsorge, bbnfaldcr cbristelige
Eorældre om at tage en af Drengene til sig.
Børncne ere sunde og velskabte og have gode
Evner.
De ædle Mennesker, som her ville
hjælpe, bedes at opgive, hvor man kan hen
vende sig, i Billet, mrkt. Nr. 661, indlagt paa
Adressccomptoiret.
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Stifteren af Børnehjemmet af 1870, frk. Rosa
lie Petersen, var hjemmets forstanderinde til
1907.

J^oiißcn af (Büciig og 9?orgc faaet tüftaaet en
(Saoc Qf 500 Ävoiicr.
„^Äjrnc()jemmct af 1870", bcr ocb
cg S^iorog fra cn niinbrc Ävcbö, er op»
rettet for fattige og l)ieinlofc Smaabørn af begge
^jøn, tjar iibgioet fin Slaröberetning, efter boil*
ten ol niebbclc gotgenbe. hjemmet funbe i bet
førfic Star of betö tüeftQQcn tun antage 6 iüorn,
men efterijaanben ere flere öibragljbenbe traabte
tu, faa at I be fibftc Star 12 töorn ftabig
tjaoc Ijaot ^jem i bet. ©e pcciiniaire kræfter
tjaoc bog Ijtotit iffe tiitabt ben ønffebe Uboioetfe
lit bet i ©riinbbefteniiiielfcrne faftfaite Stntat af
20 tÖorn. ^or at bibrage tit, at en faaban
Ubolbetfe fan finbe ©teb, og for mutig at ffaffe
^ieininct, tjoiö l^cUigljcb (paa it3tcg>atnéocitn
9tr. 74) er bet opfagt, et egeti^uu«, fjaoenogte
SDumer og i^errtr, ber tjaoc Ijaot Vcillgfjeb til
ot fee, til yoormegen 2tl)ttc og ibcl|igncl|c bette
iöorne^jem er for be ©uiaa, tllbiibt töcfiljrclfen
at foranftalte afOolbt cn töofar tit g-orbecl for
Apjemmet. tt)cftijcelicn, ber bcftaacr af grafen
Vt of a t le et er fen, JDoertægc, ^rof. töriin*
nidje, (i)robfercr 3. ^olin og Spafior SBnr*
bnrg, Ijar uicb jtaf uiobtagct S^itbiibct og nu
ubftcbt oiiiftaacnbc Opforbrlng til at ijoc öibrag
til benne täafar, foni agtc3 ofljolbt i ^Dagene
fra ben 4bc til Gtc ©ccenibcr b. St.

ikke for plejepengene eller for andre
tjenester. Fra sted til sted måtte man
flytte alt som børnetallet voksede og al
lerede i 1875 var det lille private børne
hjem blevet en institutiøn med plads til
25 børn, drevet ved hjælp af frivillige
bidrag øg pengegaver fra private. Nu
lod Rosalie Petersen en række af de
formående mennesker, der havde støt
tet hende, danne en bestyrelse, der
skulle være førbindelsesleddet mellem
hende øg myndighederne. I dette år
havde man til huse i en stør lejlighed
i Ravnsborggade nr. 11, men det var en
højst utilfredsstillende løsning før alle
parter at bø til leje under almindelige
øpsigelsesvilkår ø.s.v. For husets bebo
ere var det til gene og børnene kunne

Bornehjemmet havde tidligt pressens bevå
genhed, når man som her i Berlingske Tidende
d. 22. 9. 1874 bad om stotte til afholdelse af
basar.

SSttjdt.

gor öt bibroøc tit Ubölbcffcn of
af 1870" (©(egbom^vclcn 74) ilt
om mulig ot ffoffe betle, ber nit ofgioer ^jem for 12 fattige ©moabørn of begge Äjon, ct eget
5uu«, ogteö of^olbt cn ©ojor i Smogene 4bc, 5te og 6te IDfccmbcr. (gnaver of Unbertegnebe oil
mcb ^af mobtoge ©ooer, ber funne fætte oø i @tanb til at naoe bette oort 25iemeb.
3bo ©ritun, føbt IKottbøll,
(Sophie ©riinnidje, føbt ®ab,
^fterbrogabc 40.
^rofcöforinbc, Side ©tvanbftræbc 20.
Emilie ©ull,
Emilie 5)o(m, f. Bøplncr,
©op^ic §olm, føbt ^olm^
9?ørregabe 18^
©ommcltoro 14._
_
JKofenborggobe 1.
Jlmalie o. polten, f. Slrboc,
3o^annc Äriegcr, f. 5Drcofcn,
Oberftinbe, ©rolæggcrftrocbc 9.
^ammcrljcrreinbc, 2?øtxeoolbgabe 114.
JRofette Scotn, f. 2JZannl)ctmcr,
SRaric 2)^agen^,
9^aob^uu0ftræbe 4.
57øxrcgabe 34.
Äote SRcper, f. ©retton,
greberiff c SD?ibbelbo, f. 2^^une,
97ørrcgabe 21.
ötofenoccngetö ©ibeadee 8.
JHofalic ^eterfen,
(Sljriftianc ©tilling, f. ^lirdljoff,
©Icgbamøoeien 74.
©ot^cr^gabc 58.
Slugufta ÜTobiefen, f. 9?ift,
3nfpcctcur (5orl Slnbcrfen,
Äammcrjunfcrlnbe, £Qøvrcgabc 28.
2tøxrcgabc 22.
©roöfcrcr 3. §olm,
(Stfltsraob, ©orgevmefter ^nubfen,
JRofenborggabe 1.
9?t?rxcbvogabc 8.
©iin^anblcr Sdtønfter,
Äommerrnab 9fift,
Øflcrgabc 1.
9?£>ixcøabe 28. '

på deres side heller ikke udfolde sig
frit, og der var ikke pladsmæssigt mu
lighed for at tilfredsstille de hygiejniske
og praktiske krav man måtte stille til
en børneinstitution. Man måtte skaffe
sig bolig under eget tag.
En stor sum penge fra en veninde
satte Rosalie Petersen i stand til at er
hverve en grund i Ryesgade, det var nr.
80, den sidste grund i den daværende
gadegennemføring, og i 1877 kunne
Årsberetningen 1876 fra hjemmets 3. bopæl i
Ravnsborggade nr. 11 indeholdt den glædelige
meddelelse, at man førstkommende April Flyt
tedag kunne indvie sin nye bygning i Ryes
gade nr. 80. (Berlingske Ridende, 22.1.1877).
»0 Sfr.
taob
ftirne
b, og
liøerc
; Vaan
) Mor,
1600
flagft.
5.000
Jma«
mtb
JDfor(Dtnbe
’rug,
cn, Qt
atgetd

,øel-

'y til
(r:bic
r.u of
itlfcø«
(nleb«
e(( of
: flere
(«for
bringe
øtelfe.
□bero
Ueutn,
mon«
forfte
I b;n
fertil
bartt
unben
noatte
e bar
lonfcn

jBøcncbtcmrøei af 1670,
raaat rr at obcitage ^ItiemoöcrgjtTnirgen for
fattige iBørn af begge fljøa fra 1 H.nø Wibe«
rtn tit brt 7be Sar ^ar ubgiret en Seietning
om fin ©itlforbeb fro Ifte October 187Ö til
30le ©tptbr. 1876 Qf benne ferø bet, ot ber
i Slantø 8øb ^ar o<zret op;agrt 42 9øcn,
^Doraf 2 ere bleone aboptertbe cf t^amliter, 6
benbte tilbage tit berrø ^jem, og 9 optagne i
Aong f^rebetil ben epoenbeø @iift((fe paa
Sffgerøptiiø, foolebeø ot üntadet beb Slaietø
Ubgang bar bet VZormote, neoilig 25
fflleb
Öreberif ben ©ijoenbeø ©jfttlfe ^ar IBøine«
bjtmtnet en Scnlract om at inobtage 8 ®ørn
for et aailigt Srberlag af400ßr., for be øo
lige © ørn ^or iBetalingtn oariertt meUim 2 og
6 Är. maanebltg. 5 Sørn baoe bærit frit
optagne; for et enCelt forelbreløft S^atn ^ar
en SScIgjorer betalt 10 J?r. om ÜRaaneben
Oørneiiiemmet bor ubbibet fin ißirlfom^ib ti(
Qt opamine ganfle fpæbe tOørn og bi(, naar
bet i SIprK Whoneb flpft.’t inb i ftt npe
^jem i IHpeØgabe, tage fat paa benne Op«
gooe mcb np ffraft.
Hf 9i gnjlubct feeø bet,
at Haret fiulter meb en llnberbalcnce of 206
Är,, efterbi 3nblægten. p ir oæret 6129 flr. og
Ubgiften 6335 Sir.
SDa 0røfen ft.
oIm
ftiænfebe flnftaiten en Øpggegrunb og Steen
til et $unø og ØørnepieenKt felo pcote op«
fparet 7000 ftr. til et Jfipggtfonb, tag Öeftp»
reifen ilfe i ©clæntning ot paobegpnbe Op«
førclfen of en pcøftnbe Spgning, ber nu for«
Icngfl er unber uTag og alterere bil luni'c tageø
i M)rug til føififommenbe Hpril fftpttebog.
5Det er en Selofølge, ot finftalten btroeb er
lommen i en temmelig beUjbelig Spggegjælb.
og ben onmober betfor fine HJenner og (énpoer,
bir par ^)ierle for ben, om ot tomme ben til
4)jælp i benø belfignelf« ørige 93ittfoml)eb. ©i
onbtfale @agen paa bet ©armtfte til ben ftore
Offentligpeb, og flulle tun lilføir, ot Qorftan«
berinben er giefen 8tof>ilie ^eterfen, bet
boer I JRoonØberggabe 11. ©iftprelfen beftaaer
af ©tofeøfor Øriinnidje, ^afior Gbalbfen,
®ro*ferer 3. $olm, Sømrermifter ftø pier,
gtotøroab Vielten famt ^afeor ©? or bur g.
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børnehjemmet flytte ind i sin egen byg
ning. Nogle velyndere havde givet byg
gematerialer og anden hjælp til opfø
relsen. I 1877 blev der også afholdt en
basar. Nu havde man fået plads til 32
børn mellem 1 og 7 år.
De ændrede ydre forhold kom også
til at betyde en ændring i hjemmets
sigte. Rosalie Petersen havde længe væ
ret klar over, at de mest hjælpeløse
blandt børn var de helt spæde, hvis
ofte ugifte modre ikke havde mulighed
for at beholde dem hos sig, og som hel
ler ikke havde råd til at betale for en
forsvarlig pleje. Disse nyfødte skulle nu
kunne optages på hjemmet. Men hen
des plan gik videre. Hvis man samti
dig optog moderen i barnets første leve
år, og hun kunne give det bryst, så ville
den naturlige kontakt mellem moder og
barn være til stede, og hun kunne lære
at pleje det under kyndig anvisning.
Man forbød anvendelse af kunstig er
næring til spæde og foretrak modre, der
havde så rigeligt med mælk, at de kun
ne die et barn foruden deres eget. Nogle
forargede røster hævede sig straks fra
det bedre borgerskab. Skulle man lige
frem belønne en »falden« pige, ville
hun da ikke være lige så ansvarsløs når
fristelsen var der? Rosalie Petersen var
selv præget af tidens tankegang og
skrev i sit reglement fra 1882, at den
ugifte mor altid skulle betale for sit
barns ophold, hvis hun ikke selv tog
tjeneste på hjemmet, og det var en næ
sten ufravigelig regel, at man aldrig op
tog et barn, hvis moder var faldet for
anden gang. Forstanderinden kunne i
øvrigt erfare, at for den kvinde der
havde haft sit barn hos sig i dets første

leveår, blev moderkærligheden en be
skyttende magt imod nye fald.
Årsberetningerne fra Rosalie Peter
sens tid som forstanderinde er rige på
skildringer fra det daglige liv på hjem
met; hun fortæller om små og store til
dragelser, der har gjort indtryk. Hen
vendelserne var stadig mange. Fra året
1883 berettes, at en ung pige en kold
og regnfuld aften kom med sit spæde
barn, fordi hun ingen steder kunne
være med det. Det var dog allerede
vænnet fra brystet, så man kunne ikke
beholde det på hjemmet, men fandt en
god pleje til det.
Tidens højst mangelfulde sociale for
sorg søgte man også at bøde på hvor
man kunne. Man havde haft en lille
pige boende på børnehjemmet, fordi
hendes moder var blevet blind og kort
tid efter var faderen død. Der var et
barn foruden i familien. Moderen blev
på Blindeinstituttet oplært i børstenbinderarbejde, og datteren kom så
hjem. Børnehjemmets årsskrift minder
sine læsere om den stakkels madam
Kolding i kvistlejligheden på Fælledvej,
»det er ikke let for hende at afsætte sit
arbejde, hun vil derfor være taknemme
lig for hver skriftlig bestilling på varer,
børster, koste, gulvskrubber o. 1., som
hun da, ledsaget af sin lille pige, vil
bringe hvorhen det ønskes«.
Fra en beskeden begyndelse optog
arbejdet med spædbørnene og mødrene
Rosalie Petersen så stærkt, at man måt
te kræve en selvstændig bygning til
dette brug. Et grundstykke i børne
hjemmets umiddelbare nærhed ud mod
Dosseringen, Helgesensgade 2, havde
man fået som gave og i november 1881

berooer ofiocte Vifßniidö gioet et UöüQttc
af 1183 Str.
>2)rc, foin I fciafc iDaßc
er inbbetalt ii( fjoreni icc’i'ao cn Sib, ba
govciiinøen t fjøi @rab tvcrngec lit 'Isenge for
Ql Iniiiic Qfpe beu IjerfTenbc 97ob og Strang,
cr cl fodVfltit cj-troorbinalrt ^LUbreg felc»»
folgclig færbelcS oclfcinnicut«

fer
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af f/dørncljjenimet af 1870"
((^(attSr. iöorginefler jviiiibfcii gornianb) cr
ber I Vobet af be fibfie ^aloaiibci^2lar paa en
(jJrunb, ber ftøber op til iöoincljlcnimct og
nu benner cu Senljcb bernicb, opfort cn
niiig foret’^(clciiiet-i for fpæbe-'Sørii ineb güQabc
til eoricbainöboefcring. Vtcicljjcinmct oiiflcr
ftt antage fig fperbe iDorii, faa tibligt font niu»
ligt cfier Bobflco, men fnolebeö, at bc ibloiibt
yjiabrcne, foni ere iiionb til ot gioc iDic,
oplaget nicb for at aintite og plcie iüoinenc.
y^oer ülnnnc flal tillige Ijaoc et ^orn til ot
aiiiiiic og forgc for.
Det cr iücftprelfcnö
‘4:ro, ot man ocb et ^leieljicm af bcniic '4rt
bil tiiiiiic opbift'lpe og ftijrle bc 'VflagjerU
tciibe3 jæieligc ©coibfiljeb.
ftoinber, font
fer anben öang cic faltne, l)jælpc3 ilfe.
Den finnffc, væfcntlig of robe UJiuiirflecn
opforic 3;cctc.ge^-ii)ijgnlng meb Döi^fönl-ig
til begge ^^iber, ftaaer nn foertig til ct
tagc^ I ©rug, $tuii ilbt Suucnlar luaualer

Da børnehjemmet i 1890 kunne tage den ny
opførte efter tiden helt moderne indrettede
trefløjede bygning i brug, vakte det stor op
mærksomhed. (Berlingske Tidende, 3.3.1890).
Også Illustreret Tidende tegner omkring ind
vielsen et billede af behovet for et hjem for
spæde børn. (Ill.T., 9.3.1890).

Startede indsamlingen til opførelsen af
hjemmet for spæde børn. Mange vel
havende folk ydede større bidrag, og
det almindelige publikum kunne fra
1882 skrive sig på 1 O-øres subskrip
tionslister. I 1888 blev grundstenen
lagt til den trefløjede bygning, som blev
indviet i 1890. Rosalie Petersen lod in
stitutionens navn: »Børnehjemmet af
1870«, sætte med store bogstaver på
den røde murstensfacade. Det navn hav
de hjemmet officielt haft siden 1877,
og det lå hende fjernt at fremhæve sit
eget navn. I det nye hus var plads til
36 børn og 18 modre. Bygningen var
indrettet efter de nyeste erfaringer på
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of dets Virtsomticd lærte Forstandetirtden Savnet at kjende
ved ikke at korme modtage
spæde Barn i sit Hjem, og
dette Savn blev i Aareaes L»b
stasfkere og stærkere. Mett
i Ealge Planen var det nmu
ligt, .kiligevel gjordo hun
flere Gange »maa Eorsog paa
at optage el enkelt spædt
Barn og forsagte endog se
net« at danne et lille Hjem
for flere, men uagtet det
lykkedes over al Forventning,
maatte disse Forsag dog af
mange Grondc opgiv«». Ryg
tet om den Hjælp, som var
ydet ved disse, bredte sig
imidiettid, og utallige var do
Anmodninger, som alr«rmraede ind fra ulykkelige Kvin
der, gifte og forladte, ugifte
og forførte, fra Mænd, hvis
'Jfd Oiü»
Hustruer vat tfødo ved Barrrett Fudsel, fra fattige Familler uden Erhverv, fra alle
de mange, som sagte Frelse
for deres nyfodte Børn, Op
tagelse, Ernæring, Hjælp.
Men Jder var Ingen Hjælp.
Viljen var der. men ingen
' Evne. Hjærte vj der. men tomme Hænder. F«rsi
Et Hjem for spæde Bern.
der Vilje, og da Planen »ar
■ og fremmest «
lagt, bar Tanken ikke hvilet og Energien
1 Vitn»ii»e «( Ftant, Htasine.e,
ikke tastet.
Forstanderinden »log sig ikke til
Tsais med: kommer Tid. kommet Raad. Der
4.^r Btilcder, mbj Maar o»«r
onder detsne blev arbejdet videre, ganske »tille, ty»t og privat.
«StSf Artikel, fortwUer allerede hele den, lad- Eftcthaandcn kom der Penge fød, ved Arv, ved
bold. En Makkeia Moder, aam dddet hjarlpclM Gaver, ved Indsamlinger, ved oatUge Bidrag fra
aed nt aparde Barn uden at vide Saad, uden a! Venner og Bekjendte, fra Vennera Venner og
kjende Trast og Hjajlp, og »aa til aidat: et lyst, Bekjendtes Bekjendte og nu — ’tyve Aar efter, at
tolvanat Ront, hvor Bore trives i Snadbed og »Bstrnehjemæet af iByor blev oprettet •—er Ideen
Leg, og hvor en Kvinde bardes, optagen af hastig om ogaaa at skatfe Hjem for de spæde Børn
Gjeroing.
Weven til Virkeligbed. og nde paa SortedamsdoaMange har vistrtole psa deres Spaserelnr« setfegen Staat Bygningen fcerdlg. Nu kommer
langs ad Søerrres »taokkeete Oosseting — Sorte Børnene.
Hjemmet vil have dem saa tidlig »om muligt
damsdosseringen — lagt Mærke til, at der blandt
Vtilaern« har rej« sdg en bred, massiv Bygning efter Fødslen, men det »il have Modeten
paa Hjørnet af Helgesenegado. Frit 1 en ,tor raed. Det er Grundtanken, bvorpata det hele er
Have ligger den mod Favadeo til Soen. Det ,;r bygget. -— Som ForholdefM» nu er. maaen Kvittde,
el »Plejehjem for spasdv
Alle »ed, hvad naar hun ugift føder et Barn. give daUe fra
et Bornel^eæ er. Heldigvis er der on ikke faa for at knnne tjeoe noget, dcht til »it eget Ophold
af diase her i Landet, og mange er de sæsa og dels til at betale paa det Sled — som oftest
Barn. som, fra de er et Par Aar gamle, optages meget tvivlsomme Sted
hvor bun bar sat sit
i dem og reddes fra Ked og Elendighed, Sygdom Barn i Pleje. Hun er i en fortvivlet Stilling. Det
og Vanplej«. Men Ibt de nyfødte sparde E«nj, som et vanskeligt, undertiden umuligt for hende al
er endnu mere tjadpelose, bar der hidtil endnu tjene tilstrækkeligt til disse Øjemed. Og uagtet
ikke vterel noget Tilflugtssted her i Landet. Et hun vel roed rette bittert angrer sit »Fald«, sotn
af de første jførnebjem iter i Byen Wev oprettet man kaldet del, bUver det nu ofte ikke dette,
i >870 i Ryesgade. Karaten lige i Øegyndeireo men selve Barnet, som bliver hendes Livi For-

bandeUe. Uagtet hun sjældon iKir Lejlighed tfl
at se dette Barn, ntaa hun dog »tide for det, og
det naturlige Moderforhold er belt forrykket. 1
Hjetnmet for de »jiæde Bstnt vil Moderen derimod
komme i et virkeligt Forl«>!d til sit Barn, og
hendes Kjærllghed til del vil vækkes, uæres og
befarete» ved, at bua relv opammer og plejer det.
Og naar bun gaar ud fra Hjemmet — i Atmindeiigbed et Aat efter hendes Optagelse — efterlader
hun sit Barn i »ikre Hænder, og Opholdet derinde
har samtidig udøvet en ojidragetKle Indflydelse
jisa hende; tbi formlen at passe sit Barn maa
bun tage virksom Del i den almindelige buiUge
Gjerniog. Det er Hjemmets varmeste Haab, at
den unge Pige, som kommer med sit nægte fødte
Barn, vil forfade det med Evne og Lyst til at ar
bejde for dette Barn og Mod til at tage fat j>aa
Livet med den Styrke, som ulykkelig Erfaring
giver. Mange vil maaske mene, at en alt for let
Adgang ti! ci» saa gtuncb'g Hjæip for en Kvinde,
der har født et uægte Barn, let vil forøge Usæde
ligheden. Hertil kan kun sige», at enbver Hjælp,
der ydes cn saadsn ulykkelig Kvinde, vil aflade
samme Fare. Sporg»maaiet er kun. om ikke denne
Art af Hjælp er den klogeste og mest praktiske.
Forbehold maa der naturllgvi» tages, og Hjemmet
bar »at det som en ufravigelig Regel ikke at
optage Kvinder, »om for anden Gang bar fodt
uden for .Egteskab, Men foruden de KvitHler,
som vi her &r omtalt, og »om vel er de ulykke
ligste, da Samfundet fornægter dom, er der som
»agt mauge andre ulykkelige Mødre, der tr.ænger
til Hjælp. Hjemmet bar »aalede* alletedo op
taget en »ng Søtnandakone og hendes Barn —
buQ har aldrig hørt fra sin Mand, siden han et
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Bestyrelsen inviterede alle børnevenner til at
besigtige den nye bygning og anmodede sam
tidig om jortsat hjælp og støtte. (Berlingske
Tidende, 3.3.1890).

hygiejnens område, og man holdt åbent
hus de første dage for interesserede be
søgende. Opvarmningen skete ved varm
luft, hvad der dengang var en helt mo
derne opfindelse, senere skulle den vise
sig at være både utilstrækkelig og
usund. Som belysning havde man gas.
Værelserne var højloftede og lyse med
oliemalede vægge og lange hvide gardi
ner for vinduerne. Langs den ene væg
stod moderens seng og på tværs ud fra
den anden stod to små senge, i enkelte
tilfælde tre. Nogle af gæsterne syntes,
at det var for flot med alt det hvide på
sengene, men sådan ville Rosalie Peter
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sen have det. Den høje hygiejniske
standard og de få børn på hvert rum,
viste sig at betyde en forholdsvis meget
bedre sundhedstilstand end på andre
hjem, og dødelighedsprocenten var ef
ter tidens forhold lav. Det havde gjort
et stærkt indtryk på hjemmets perso
nale, at 15 børn i 1886 var blevet an
grebet af skarlagensfeber og måtte på
hospitalet den ene efter den anden. De
kom hjem som tilsyneladende raske,
men tre var blevet smittet med difteri
tis, og denne sygdom kostede to af bør
nene livet.
I det nye hus blev der om natten

.....j

' 1 IL

i
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f

En af de velindrettede stuer i hjemmet, hvor
en moder bor som amme for et eller to børn
foruden sit eget.

slukket for gassen og der blev sat en
lille petroleumslampe ind på hvert væ
relse. Mange af mødrene kom fra lan
det og de moderne indretninger var
ganske ukendte for dem. En moder
ville således slukke gaslampen ved at
puste flammen ud, og kun den opmærk
somme nattevagt forhindrede en ulyk
ke. Arbejdet var lagt til rette i en fast
rytme med rengøring af eget værelse og
vask om de to børn. Andet husarbejde
blev udført på skift. Morgen og aften
blev der holdt andagt. Også fritimer og
friaftener blev der tænkt på. Hvis pleje
barnet trivedes særlig godt fik pleje
moderen en kontant belønning. Om
kring århundredskiftet nævnes det, at
ammerne fik 6 måltider om dagen,
hvoraf de to gange var varm mad. Års

beretningerne lægger dog heller ikke
skjul på, at der var mødre som ikke
kunne eller ville indordne sig, men
som forlod hjemmet med deres børn.
Hjemmet arbejdede også på at skaffe
de ugifte mødre deres alimentations
bidrag, hvis fædrene da ikke var »ud
vandrede til Amerika«. Men det var
ikke kun de ugifte mødre og deres
børn, børnehjemmet kunne hjælpe. Den
første pensionær der flyttede ind i det
nye hus var en sømandsenke, der stod
alene med et nyfødt barn. Også en
frugtsommelig kvinde, gift med en mu
rersvend, henvendte sig til børnehjem
met. Hun havde mistet fem spæde
børn, fordi hun ikke havde die til dem.
Den nyfødte blev opammet på hjem
met og blev sund og rask.

Flere af de ugifte mødre blev gift
og kunne tage børnene med sig. Andre
blev bortadopterede eller overgik efter
deres første leveår til hjemmet for de
større børn. Efter barnets fyldte 7. år
fandt man en god pleje til det, eller det
blev anbragt på et af de børnehjem, der
fandtes rundt om i landet. Man havde
dog gennem årene mest forbindelse med
Frederik den 7.s Stiftelse i Jægerspris.
Børnehjemmet af 1870 var det første
private børnehjem i København, men
andre fulgte efter. I 1872 stiftedes frk.
Beckmanns Børne- og Tjenestepige

I anledning af 25 års jubilæet i 1895 kigger
Illustreret Tidende indenfor i læsestuen, (lll.
T., 22.9.1895).
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hjem, og derefter kom frk. Schneiders
Hjem og flere andre.
Både de lønnede og de frivillige hjæl
pere lagde et stort arbejde i at give de
lidt større børn et virkeligt hjem. Flere
af borgerskabets bedrestillede damer
kom og legede med børnene, syede og
strikkede til dem. Et par bagere kom
dagligt med hvedebrød og andre skæn
kede legetøj og andre varer. Fra 1893
til 1907 og igen i 1913 stillede mini
steriet istransportbygningerne på Hal
skov Rev ved Korsør til rådighed for
hjemmet til børnenes sommerophold.

Ischor som
ibedsmaod

rhold.
i om min
udgive en
i ganske
lerede her
Dem.
len, at de
or kostbar
iineligt paa
en Guvcralt i Gago
50,000 Kr.
eauden et
forholdene
re, at den
tn mellem
har været
Sommanen
de store
1, uden at
og S kattejrt paa St.
og kunde
af Befolka St. Croix
■e; Jorden
vi, f. Bks.
ning tager
kkels Menikke faar
; alt Fald,
t ophjælpe
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lester, der,
personlige
behersket
varm nu,
kønne Øer,
ne hedste
: bede Lælen sikkert
)m om kort
fr. Fischer
't Bekendtar Hjærtet
baade har
)g Vilje til
Ord uden
rnør eller

Et smukt Jubilæum.
I Dag fejrer Bør/ie/ymmef ef
J870, Landets ældste Institntion af i
denne Art, sin 35-aarjge Fødselsdag.
Efter at den bekendte liia
Ifiger i Tredseme famlende havde ;
gjort et Forsøg paa ganske i d«^ I
Smaa at danne et Asyl for ulykkeligt ?
stillede Smaabørn, var det. Frøken
JBosobe Peferse«, der i 1870 — bøjit
mærkværdige Åar, da mere end ét
Problem for første Gang blev såt
under Debat, som Stikordet lød -*» •
ved egne Kræfter og egne MidWr £
virkeliggjorde den smukke Tanke. I.
Førstningen optog Frøken Petersritt t
kun et Par Børn i nogle smaa Stuer
og plejede dem.
Men lidt efter IMi
— ganske af sig selv —eller rigti gerfe: :
Frøknens enestaaende Energi»
lykkedes det at brioge Fart i det ?
jneskekærlige
Foretagende,
«
Grunden var lagt til den velsignolæi}- /
rige Anstalt, der bærer Navnet Børris»
Ayemmet
1870.
Hvad denne Kvinde med del
varme Hjærte og den sjældne Vilje
styrke har udrettet i Velgerenhedei^
Tjeneste, er vel værd at mindes.
Naar Frøken Rosalie Petersen nu i
Børnehjemmets eget Hus ude ved
Dosiæriogen kan se tilbage paa
Aars Virksomhed og kan pege paa.
de mange andre danske Bønxehjem,;
der trindt om efterhaanden har rejtt
sig nied hendes Hjem som Forbillede,
bar bun Ret til at være stolt.
8ek$ Hundrede Børn har dette
Børnehjem i de benrundne Aar givet
Muligheden af en lykkelig Eksistens«
Dette Antal tør kaldes overordenlig
stort; thi Børnehjemmet opretholdes:
ved private -Bidrag, • og der er ikke
gjort synderlig Reklame for Frøkeo
Petersens Livsgærniug. Saa tidt det
har ladet sig gøre, bar Børnehjemmet
derhos taget sig af Børnenes Modre,
har benyttet dem som Ammer fon’
Børnene og hai- -af al Ævne søgt at
højne de stakkels Kvinders moiahke
Begreber. Paa dette Felt har Børne
hjemmet ikke indlagt sig mindst For
tjeneste.
T vnro Dnafo« .Tnl»il»»Mmecvir»/*nt aw

Da børnehjemmet i 1895 kunne fejre
sit 25 års jubilæum blev Rosalie Peter
sen stærkt hyldet for sin personlige ind
sats for de medmennesker, »der ikke
for den ydede hjælp kunne yde selv
hjælpens betaling«, børnene, »og dog
er det just disse, som det er allervigtigst
at bevare for samfundet sunde på sjæl
og legeme,........ som her lægger spiren
til godt og ondt for individets hele liv«.
Omkring 600 børn var i de forløbne 25
år blevet reddet fra social elendighed.
Fra 1908 optog børnehjemmet ude
lukkende spæde børn efter at børne
hjemmet for de større børn endeligt
Rosalie Petersen værdsatte i hoj grad den me
gen venlighed og deltagelse, der blev hende
og hjemmet til del og glædede sig over opret
telsen af et stort jubilæumslegat, der endnu
bærer hendes navn. (Politiken, 29.9.189^).
en GcnAvktioner
sig. navne trænge
der mel.f Knustg den al— var
istner for
ort fra.
jt at for
til disse
at bedre
Ignorere
dagender,
. ' j-ndle)n, . ■'.nde
•ra bedre

En dybtfølt Tak sender jeg de Mange,
der i Anledning af Bornehjemmets og
rain Jubilæums Fest, har vist det og mig
Venlighed og Deltagelse, til Alle, der
har bidraget til, at det store JubilæumsLegat kunde blive stiftet.
Bornehjemmet begyndte — i Tanke
og Forsæt — den Dag, da jeg, næsten
blændet af Glansen, forste-Gang ret saa
Guds Kærlighed, hans frelsende Kærlig
hed, saa, hvad Herren havde gjort for
mig, spurgte, hvad jeg kunde gore for
ham.
Over det Lidet, jeg i dyb Skrø
belighed har kunnet udrette, har han
lagt sin rige Velsignelse; trofaste Menne
'v. skulde
sker, kærlige Venner, forst og fremmest
jag under
min kære Bestyrelse, har utrætteligt
hjulpet og slottet, mit Kjærte er opfyldt
r. D.
af Taknemlighed imod Alle!
Til Slut beder jeg, at Børnehjeriract
heller ikke i Fremtiden maa blive
glemt.
»Bornehjemmet af 18701, den 28de
September 1895.
Kosdlie Pc/il sen.

kontor.
aioiiakon
til Pukl
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d. A. -a
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1 dagspressen kappedes man om at yde børne
hjemmet en velfortjent hyldest ved jubilæet.
(Politiken, 26.9.189^).
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I 1913 afløste frk. 'Nf.arte Tunby forstander
inde frk. Anna Rieper og varetog ledelsen af
hjemmet indtil 1921.

var ophørt den 1. oktober 1907. Efter
at de fornødne ændringer i hjemmets
førelse og i grundbestemmelserne var
forberedt, følte Rosalie Petersen sig for
træt til at fortsætte som forstanderinde
og på hendes egen anbefaling blev hun
efterfulgt af frøken Anna Rieper, der
igen i 1913 blev afløst af frøken Marie
Tunby (Petersen). Behovet for et hjem
for spædbørn var stadig stort; i 1914
blev 73 børn afvist på grund af plads
mangel, og man måtte udvide hjemmet.
Kongehuset havde længe støttet in
stitutionen med et årligt bidrag, og i
1915 viste kong Christian X sin interBørnene sidder her bænket ved et af dagens
måltider. Børnehjemmet har altid sat en ære
i, at børnene fik så nærende og vitaminrig
kost som muligt.
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Betydningen af megen frisk luft og sol har
bestandig ligget hjemmet på sinde. I idylliske
omgivelser hygger børn og voksne sig.

Børnehjemmet af 1870

esse for børnehjemmet ved allernådigst
at overtage protektoratet for det.
Da man i 1920 fejrede børnehjem
mets 50 års jubilæum kunne man kon
statere at institutionen i de foregående
år havde fjernet sig noget fra sin oprin
delige opgave, at være et hjem for die
givende mødre med deres børn, og at
det lå i det forhold, at det for tiden var
let for mødrene at få vellønnede plad
ser, delvis endog med ret til at medtage
deres børn.
Den sidste store festdag på børne
hjemmet var den 26. september 1945.
Og festligheden føltes dobbelt, fordi
fødselsdagen faldt sammen med kon
gens og fordi børnene for første gang
efter besættelsen frit kunne svinge de
res små dannebrogsflag, da kong Chri-

dagifor Mødre og spæde Børn.
paa
f DeEn samlundsnytllg Institution.
stede
Bømebj’emmct af 1870, der staar under
elekProtektion af Hs. Majestæt Kongen, har
nger,
i disse Dage udsendt sin A årsberetning.
Af denne fremgaar, at Hjemmet i Løbet
gjorl
ents- af det sidste Aar har forplejet Ialt 126 Barn.
•esty- Dé 87 Børa uden Mødre og de 48 Børn sam
! Be- men med Mødrene.
Sundhedstilstanden saavel blandt Børnene
ilralT sig som blandt Mødrene har gennemgaaende
: be- været god, men mange af de Bom, som op
; til tages 1 Hjemmet, er undervægtige og har
unen svært ved at trives, dels fordi de 'tidligere
bar været syge, dels paa Grund af de uhel
ir til dige Forhold, hvorunder de forinden har
)nen, levet Mange lider saaledos af kroniske Er
kri- næringssygdomme eller af Engelsk Syge og
Tsla- er derfor for svagelige til ut anbringes i al
valg, mindelige Plejehjem.
Her paa Børnehjemmet i Helgesensgade
tads- lever de under særlig gunstige Forhold un
cfter der den kærligste og omhyggeligste Pleje og
for bliver, naar det fliides nødvendigt, ernære
lads- de med Ammemælk.

Årsheretningerne gav hyppigt grund til for
delagtig omtale med mange rosende ord. (Berlingske Tidende, lå.2.1916).
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stian i dagens anledning lagde sin køre
tur om ad Ryesgade. I krigens sidste år
havde man trods stadig mere økono
misk vanskelige kår, set sig nødsaget til
at udskifte mange af hjemmets tekniske
og sanitære installationer, således blev i
vaskekælderen den gamle gruckedel og
træbaljerne udskiftet med maskiner og
væggene blev beklædt med fliser. For
at skaffe de nødvendige midler greb
man til en ekstraordinær udvej. Danske

ægliget sig
50 Åars Jubilæum
Forbi ndcli Børnshjemmet af 1870.
{ Mnkhnos
Igaar fejredes ved en smuk IlojtiJeiighed
ende.
Aars Jubilæum i Børnehjcmcrjct af 187O‘s
J«r har si 50
smukke Bygning t Helgesensgade.
ven tagel
En større Kreds »f Indbudte fyldte Hjem
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mets største Lokale, mens Be tyreisen og
Hjemmet« Forstanderinde og Funktionærer
havde taget Plads i et mindre Værelse in
denfor, hvor Talerslclen var stillet.
Efter at man havde sunget „Til Himlene
rækker din Miskundhed, Gud*', talte For
manden, Grosserer A. Fonnesbech, der
imdledla med at bringe Hjemmets Forstan
derinde, Frk. Ro s« Ilo Petersen sin
varme Hyldest. Etter at have mindedes
Hjemmels afdøde Velgører, Grosserer Hol
ger Petersen, og efter at have bragt en
Tak til de nuværende Sletter, opridsede han
Hjemmets Hl8»orie, saaledes som vi allerede
har gengivet den her 1 Bladet.
Efter -Et første Del af Christopher
Boecks Kantate var afsunget, besteg Sogneprajsten Talerstolen cg talte over Bibe
len» Ord: „Den, som modtager en af disse
Sinaa, modtager mig“, og hans Talg fonnede
aig rom en uforbeholden Anerkendelse af
det Arbejde, her v.’r udrettet gennem et
halvt Aarhundrcdc. Tila'dst talte Hjemmets
Læge gennem oa lang Aarrække, nuværen
de Medlem af Bestyrelsen, Dr. GramHa nsen for Frk, Rosalle Petersen 1 Ord,
der bevægede mange af Tilhorerne. Det var
en Kvindes trofaste Livsværk, ban ridsede
op I jevne Ord, hun, der her gjort rit Liv
lykkeligt, sin Tid rig og sit Nav?! Ære.
TTsidst tog Frk. Rcsalio Petersen selv Or
det, fin og tfitalendo i sin sorte Dragt med
FortjenstmedalHen 1 Gujd, og bragte en Tak
til alle sine Hjælpere, Dem og alle Hjomnaeu Velgorere • havde hun næst Gud at
takke.
Efter at KanUtong aiide« Del -var sunget,
samledes do Indbudte ved et Glas Vin, hvor
der lød mange Ønsker for Hjemmets Frem
gang.
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I 1920 markeredes jubilæet ved en smuk
tidelighed i Børnehjemmet af 1870, hvor
87-årige Rosalie Petersen, som på dagen
sin fortjenstmedaille i guld, fik sin del af
desten. (Berlingske Tidende, 27.9.1920).
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Gennem 30 år fra 1921 til 1971 ledede frk.
Ingeborg Åkerlund med stor dygtighed hjem
met og ydede de mange horn sin kærlige om
sorg.

komponisters musikforlag udgav i 1944
en lille sang, »Mit barn«, skrevet af
Tove Ditlevsen. Den blev solgt til en
pris af 2,50 kr., hvoraf den ene krone
tilfaldt børnehjemmet. Sangen kom i et
oplag på 5.000 eksemplarer.
I disse år var frøken Åkerlund for
standerinde i den røde bygning, hvor
der var plads til 52 spædbørn, hvoraf
de 12 med mødre. Foruden forstander
inden bestod personalet af to sygeplej
ersker, en økonoma og 12 elever. Mød
rene fik frit ophold for sig og barnet
mod at gøre husgerning på hjemmet,
desuden måtte de frit disponere over
faderens bidrag, der var på ca. 40 kr.
Man havde dog ikke kunnet belægge
mødrepladserne fuldt ud, og det blev

I 1915 blev kong Christian X protektor for
bornehjemmet, og da han på sin og børne
hjemmets 75-års fodselslag d. 26.9.1945 lagde
ruten om ad Ryesgade viftede børnene ivrigt
med flagene.

Stadig mere vanskeligt på dette punkt
at udnytte hjemmets kapacitet. Den 1.
oktober 1960 blev det da vedtaget at
lade børnehjemmet overgå til vugge
stue på grund af den store mangel på
vuggestuepladser i København og i høj
grad i Ry esgade-k var teret.

Hanne Poulsen,

museumsinspektør, mag. art.
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De små tilbringer dagen i trygge og børneven
lige omgivelser. De morsomt dekorerede væ
relser giver rig mulighed for udfoldelse af bør
nenes fantasi.
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Årene fra 1963
- i korte træk

I 1962 trak direktør N. P. Christensen
sig tilbage fra posten som formand for
institutionens bestyrelse og blev efter
fulgt af direktør Paul Meisen.
Direktør Meisen, der var i slægt med
Rosalie Petersen, varetog hvervet med
stor virkelyst og dygtighed. Institutio
nens daglige virke og problemerne i
forbindelse med byggesagen optog ham
i lige grad. I byggesagen gjorde han en
betydelig indsats, og det bekymrede
ham meget, at arbejdet trak ud af
grunde, der ikke kunne tilregnes insti
tutionen.
Til trods for de spekulationer, som
byggesagen voldte bestyrelsen, mødte
direktør Meisen altid til forhandlinger
i repræsentantskabet og med myndig
hederne med en smittende veloplagt
hed, og hans glæde ved kontakten med
børnene og personalet var stor.
Ved direktør Meisens død i 1967 led
institutionen et stort tab; bestyrelse og
repræsentantskab vil i taknemlighed be
vare mindet om direktør Meisen.

Vuggestuen i Børnehjemmet af 1870
har tidligere udsendt beretning normalt
for hvert regnskabsår, den seneste i den
regelmæssige række er beretningen for
1961-1963. I årene 1964 og 1965 var
institutionens ledelse stærkt optaget af
de allerede da verserende byggeplaner,
omtalt udførligt i beretningen for
1963; man ventede at kunne give op
lysning om den endelige vedtagelse af og ventede bevilling - til gennemførelse
af et revideret projekt, hvorfor man
udsatte udsendelse af årsberetningerne;
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af økonomiske grunde ville man også
foretrække udsendelse af beretninger
omfattende 3 år. Det viste sig imidler
tid, at den planlagte revision af projek
tet for nybyggeriet trak ud, og da hertil
kom det uventede formandsskift i be
styrelsen, forhandlinger om deling af
vuggestuen i 2 vuggestuer med hver sin
leder, besluttede bestyrelsen at vente
med at udsende et årsskrift, indtil et
sådant kunne udsendes i forbindelse
med institutionens 100 års jubilæum.
Som nævnt i årsberetningen for 1963
havde man planer om på institutionens
grund at opføre et kompleks omfatten
de vuggestuer, småbørnsafdeling, 2 bør
nehaver, fritidshjem, ungdomsklub og
ungdomspension, kombineret med bo
lig- og butiksbyggeri mod Ryesgade og
bolighøjhus mod søerne. Efter anmod
ning fra Direktoratet for børne- og ung
domsforsorgen ændrede man i samar
bejde med hjemmets arkitekt, Preben
Nauman, planerne derhen, at man i høj
huset projekterede indrettet et fortsæt
telsesseminarium for børneforsorgsmed
arbejdere. Det har imidlertid beklage
ligvis ikke været muligt at få gennem
ført dette projekt, som nu - efter at der
er forløbet 5 år - er blevet opgivet. Be
styrelsen håber imidlertid, at det heref
ter vil lykkes at gennemføre i hvert fald
en del af det oprindelige projekt, men
prisudviklingen er gået en institution
som denne imod, hvilket også fremgår
af kassererens regnskabsbetragtninger.
Vort væsentligste aktiv er institutio
nens store og meget værdifulde grund.
Det er nødvendigt af hensyn til både
børn og personale, at institutionens
gamle ejendom snarest erstattes af en
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ny, og samtidig er det helt naturligt, at
man søger at anvende hele grunden i
børneforsorgens tjeneste. Man håber at
kunne forelægge myndighederne et re
videret forslag, der i hvert fald omfat
ter 2 vuggestuer, 2 børnehaver og et fri
tidshjem, eventuelt tillige en ungdoms
klub. - Bestyrelsen takker for den vel
vilje de statslige og kommunale instan
ser har udvist i samarbejdet og håber på
myndighedernes bistand til planens
snarlige gennemførelse.
I denne forbindelse bringer bestyrel
sen en tak til bestyrelsen for Kong Chri
stian d. X’s fond, der har ydet bidrag
på 5.000 kr. til kunstnerisk udsmyk
ning af den kommende institution.
I år er den tidligere vuggestue til 82
børn som nævnt blevet delt i 2 vugge
stuer, hver normeret med henholdsvis
42 og 40 børn, svarende til den norme
ring, der er almindelig for vuggestuer.
Forstanderinde Inger Margrethe Ras
mussen leder fortsat den vuggestue, der
benævnes Vuggestuen i Børnehjemmet
af 1870; fru Irene Wolfsohn er tiltrådt
som forstanderinde for den nyetable
rede vuggestue, benævnt Vuggestuen
ved Sortedamssøen.
Bestyrelsen håber, at der ved denne
deling er tilvejebragt bedre arbejdsfor
hold for personalet, der under vanske
lige forhold har udført et i høj grad på
skønnelsesværdigt arbejde, og byder fru
Irene Wolfsohn velkommen i samar
bejdet mellem daglig ledelse og besty
relse.
Siden sidste årsberetning er overlæge,
dr. med. Henning Andersen, direktør,
kammerherre G. Bardenfleth og ekspe
ditionssekretær C. G. R. Fenger ud-

trådt af repræsentantskabet. Direktør,
cand. polit. H. E. Martens har i en kor
tere periode været medlem af bestyrel
sen og repræsentantskabet; direktør
Martens fungerede som hjemmets kas
serer. Bestyrelsen takker de fratrådte
repræsentantskabsmedlemmer for deres
interesse for og arbejde i institutionen.
Som nye medlemmer af repræsentant
skabet er indtrådt direktør for ulykkes
forsikringen Asger Friis, prokurist i
Holger Petersen A/S, Ole Låge-Petersen, kontorchef Gertrud de Fine Skib
sted og departementschef Erik Ib
Schmidt. Siden 1967 består bestyrelsen
af fysioterapeut Agnete Fleischer
(næstformand), prokurist Ole LågePetersen (kasserer), kontorchef Ger
trud de Fine Skibsted (sekretær) og
kontorchef Jørgen Behrend (formand).
Ved de nylig indførte bestemmelser
om forældrerepræsentation i bestyrel
serne ved institutioner for forebyggen
de børneforsorg er der skabt mulighed
for nærmere kontakt mellem forældre
på den ene side og institutionens dag
lige ledelse og bestyrelse på den anden
side. Bestemmelserne er endnu ikke en
deligt udformede, men efter erfaringer
ne fra orienterende forældremøder for
venter bestyrelsen et udbytterigt sam
arbejde med forældrene.
Bestyrelsen takker for de gaver der
fra flere sider er ydet institutionen i de
forløbne år, og for den interesse der
dermed er vist institutionens arbejde.

Jørgen Behrend.
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Regnskabsmæssige
betragtninger

Tresserne har stået i inflationens tegn.
Ser man på institutionens fem sidste års
driftsregnskaber og tænker sig at ud
viklingen vil fortsætte i samme tempo
i halvfjerserne, bliver man unægtelig
ikke særlig optimistisk. De af hjemmet
afholdte udgifter, hvoraf man selv skal
dække 30 % gennem betalingen fra
forældrene, renteindtægter samt hus
lejeindtægter, er i de sidste fem år ste
get 173 % eller ca. % milL kr. Stignin
gen i lønningerne alene har andraget
ca. 400.000 kr. eller 195 %. Ser man
på indtægtssiden, er indtægterne, når
man ser bort fra stats- og kommunetil
skuddene i samme periode steget 141%
eller ca. 150.000 kr., hvilket lige dæk
ker 30 % af den førnævnte stigning på
ca. % miil. kr. i de afholdte udgifter.
Det har således i de forløbne år været
nødvendigt at forhøje forældrenes beta
ling ganske betragteligt for at kunne
skabe balance i regnskaberne. Rente
indtægter og udbytter af legater, som
i sin tid bidrog væsentligt til hjemmets
opretholdelse, udgør i dag kun ca. 3 %
af de samlede indtægter. Egenkapitalen
er pr. 31.3.70 opgjort til 1.592.131,85
kr., ejendommene er i regnskabet op
ført til 1.650.000,— kr. (14. alm. vur
dering) og de samlede legatmidler til
313.150,- kr. (nom. værdi).

Ole Låge-Petersen
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Årsregnskab dengang
Driftsregnskab

(i hele kr.)
1966/67

1967/68

1968/69

48.564

110.721

118.079

139.318

124.567

221.519

287.595

3o7.425

347.960

Kommunetilskud

92.039

162.178

208.795

225.768

255.747

Udbytte af legater og renter

19.722

21.239

22.078

29.514

24.374

Huslejeindtægter m.v.

32.321

Indtægter
Betaling fra forældrene
Statstilskud

Samlede indtægter

196 5/6

184.567

55.330

3i7.^,y.2

.^.£5^23

6_9^.8 77

.72?- • ‘^^.2

8_4_5.7 6 3

Lønni nger

213.244

356.189

473.681

559.205

628. 129

Fødevarer

32.319

23.299

50.272

50.356

43.873

Varme,gas, el, vand

12.243

18.766

25.156

23.689

23.721

Udgifter

Genanskaf.A vedligeholdelse
Fjendomsndgi fter
Adm.

udgifter

Læge-og tandlæge

8.3oo

19.247

22 . '-24

19.389

23.649

13.637

62.3o3

56.334

3o.2oo

49.248

4.036

7.821

16.112

25.697

27.8o5

1.848

5.283

9.2ol

6.4ol

6.964

26.263

28.163

31^0 8 2

..36.43-3

3o2.8ol

519.171

681.043

746.019

839.822

14.412

26.352

10.834

■r 14.o5o

Andre udgifter
Samlede udgifter
Overskud

5.941
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Repræsentantskabet

Jørgen Behrend
Kontorchef
(form. i bestyrelsen)

H. O. Christiansen
Højesteretssagfører

Agnete Fleischer
Fysioterapeut
(næstf. i bestyrelsen)

C. Fonnesbech
Direktør

Asger Friis
Direktør

Ole Låge-Petersen
Prokurist
(medlem af bestyrelsen, kass.)

M. Olujsen
Kabinetssekretær, kammerherre

P. Plum
Professor, dr. med.

Rose Qvistgaard
Admiralinde

Erik Ib Schmidt
Departementschef

Gertrud de Fine Skibsted
Kontorchef
(medlem af bestyrelsen, sekr.)

Jørgen Tønnesen
Civilingeniør
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Vuggestuerne 1970
Den 1. oktober 1970 har Børnehjem
met af 1870 fungeret som vuggestue i
10 år. De første 6 år var stueetagen ud
lejet til Dosseringens vuggestue. Insti
tutionerne var på hver etage normeret
til 45 børn. I sommeren 1966 flyttede
Dosseringens vuggestue til nyt hus i
Ewaldsgade, og Vuggestuen i Børne
hjemmet af 1870 overtog stueetagen
med 38 børn, nogle af disse børn over
gik dog til Dosseringens vuggestue i lø
bet af efteråret, men vor institution
blev nu normeret til 82 børn. I de for
løbne - snart 10 år - har der været op
taget 389 børn.
Vuggestuens personale består af en
leder, en afdelingsleder og fire assisten
ter i lønklasse A, heraf den ene kun
halvdagsassistent. Endvidere var her an
sat 10 ét-års barneplejersker og 10 ele
ver. Tillige modtager vi 2 gange om
året sygeplejeeleverne fra Rigshospita
lets forskole, et samarbejde vi har me
gen glæde og udbytte af.
Den teoretiske uddannelse for vore
elever sorterer under et af socialmini
steriet oprettet skoleudvalg, og året
som elev her kan give adgang til opta
gelse på et af børneforsorgens børne
forsorgsseminarier, således at eleverne
kan gennemgå en 3-årig uddannelse til
småbørnspædagoger.
Vort største ønske i anledning af in
stitutionens 100 års-dag er et snarligt
tilsagn fra myndighedernes side om op
førelse af en ny bygning.

1. M. Rasmussen.

Forstanderinderne for den nyetablerede vug
gestue, Vuggestuen ved Sortedamssøen, fru
Irene Wolfsohn, og for den hidtidige vugge
stue, fru Inger Margrethe Rasmussen, tager
ihærdigt del i børnenes daglige pleje.

Et længe næret ønske fra fru Ras
mussen om at dele den store institution
i to selvstændige vuggestuer, er gået i
opfyldelse pr. 1. maj 1970. Stueetagen
hedder nu Vuggestuen ved Sortedams
søen og skal kunne modtage 40 børn i
alderen 0-3 år.
Jeg er glad for de nye opgaver og
håber på, at børn og medarbejdere vil
trives her i årene der kommer.
I. Wolfsohn.

23

Vuggestuerne
Helgesensgade 2

i Børnehjemmet af 1870
Forst.: Inger M. Rasmussen
ØB 2064

Vuggestuen
ved Sortedamssøen
Forst.: Irene Wolfsohn
ØB 6633
Indskrivning af børn finder sted
mandag kl. 14-16

Redaktør: ]an William Rasmussen
Omslag: Johan Fogh
Foto: Ulf Nilsen
Clichéer: Carlsens Clichéfabrik
Tryk: Nomi tryk

Dette skrift
er trykt
i 5 00 eksemplarer
hvoraf dette er
nummer:

D

