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Skemaer til Begæring om Optagelse i Stiftelsen faas paa Stif
telsens Kontor i København, Frederiksholms Kanal Nr. 16. Kom
munalbestyrelserne anmodes om at rekvirere flere Skemaer, naar 
den tilsendte Beholdning er opbrugt.



A. Tb. Høy.

Ved F o rs ta n d e r  H ø y s  25 A ars  Ju b ilæ u m
udtalte  Dr. Th. M adsen følgende:

Det var en lykkelig Dag, da De for 25 Aar siden blev 
knyttet til Kong Frederik d. VII’s Stiftelse. De kom 
i en Periode, hvor der var Uro om Livet paa Stiftelsen 

og om Børnenes Opdragelse, en Uro, som ogsaa fandt 
Vej til Folkemøder, Dagspresse og Rigsdag. De har med 
en sjælden Indsigt vidst helt at ændre denne Situation 
og evnet at skabe den Ro om Stiftelsen baade inde og 
ude, som var i saa høj Grad paakrævet. Ser man nu 
paa Stiftelsen, som den staar den Dag i Dag, vil man 
finde, at forholdsvis lidt er ændret i de ydre Rammer, 
meget staar som i Frederik d. VII og Grevinde Danners
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Tid, men indad er Livet i Stiftelsen forandret. Den Form 
for Opdragelse; som man tidligere ansaa for den rette, 
er ganske ændret, det viser sig bl. a. udadtil ved at Bør
nenes Tøj fra en uniformspræget Dragt er blevet til en 
almindelig Klædedragt. Hvert Hjem har gjort sit, for at 
deres smaa kan se ganske ud som Børnene fra andre 
gode og nærmest velstillede Hjem. Soldaterne, hvem man 
tidligere forbød Adgang til Stiftelsen, lader nu deres 
Musik spille i Slotsgaarden, og Børnene danser efter 
den. Ikke mindst viser Dansen, som De har indført, For
skellen- Jeg skal ikke glemme det sidste Fastelavnsbal, 
der prægedes af Børnenes store Glæde og den særlige 
Feststemning, der raadede.

De mange nye Ideer, som i den sidste Menneskealder 
er strømmet ind over Ungdomsopdragerne og har stillet 
dem saa mange vanskelige Problemer, har De forstaaet 
i nøje Samarbejde med Plejemødrene at udnytte paa 
den bedst ønskelige Maade. Det er ogsaa i Deres Tid, at 
de nye Hjem har udviklet sig udenfor Stiftelsen: Have
brugsafdelingen, Landbrugsafdelingen og Stærgaarden, og 
jeg kan kun beklage, at Omstændighederne har gjort det 
umuligt at føre denne Udvikling videre i den Udstræk
ning, som De saa gerne har ønsket.

Det Arbejde, som De har udført indenfor Børne
hjemmet paa Jægerspris, har givet Genlyd udenfor hos 
alle, som er interesseret i Børnesagen her i Landet, og 
her staar De som en af dennes allerbedste Mænd. Over
alt, hvor De paa Møder tager Ordet, lyttes der til Dem 
med den største Opmærksomhed, saa ogsaa i denne 
Henseende har De bidraget til at Frederik d. VII’s Stif
telse staar i første Linie blandt danske Hjem.

Bestyrelsen er Dem ogsaa Tak skyldig for den frem
ragende Maade, hvorpaa De har forstaaet at administrere 
Stiftelsens Budget. Dette blev især aktuelt under Krigen,
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hvor de haarde Restriktioner og de stærke Omvæltnin
ger satte Stiftelsen i de største Vanskeligheder, og naar 
Stiftelsen klarede sig saa godt under denne svære Tid, 
skyldes det i første Række den Maade, hvorpaa De for
stod at holde Modet oppe i Hjemmene, der var tynget 
under Knaphed paa Brændsel, Fødemidler og alle de 
smaa Ting, som mærkes saa stærkt i det daglige Liv. 
Naar De ofte, og sikkert meget mod Deres eget Hjærte- 
lag, har maatte afslaa Krav fra Funktionærside, som De 
ikke ansaa for aldeles nødvendige, har De kunnet gøre 
det med saa meget desto større Styrke, som De selv har 
været den første til at give Afkald paa Ønsker, som De 
selv har kunnet nære i samme Retning.

Deres udpræget økonomiske Sans har De selv hen
ført til, at De er Jyde, tilmed af jydsk Landmandsslægt, 
og det er kommet os til Gode paa de mangfoldige Maa- 
der, hvor Stiftelsen har Forbindelse med Landet og først 
og fremmest med Stiftelsens eget Landbrug.

De har betydet meget for Stiftelsens indre Liv, men 
De har en lige saa stor Betydning for Stiftelsens For
hold til Omverdenen, først og fremmest ved den lykke
lige Haand, hvormed De har klaret de vanskelige Situa
tioner, som kan fremkomme, naar Stiftelsens unge Piger 
omplantes fra dens skærmende Læ til Livet udenfor. 
Jeg er vel den, der mest levende har fulgt Deres Vanske
ligheder under de smaa Tragedier, der undertiden knyt
ter sig hertil, og har ofte beundret Deres Evne til at 
finde den bedste Løsning.

En stor Hjælp har det været, at De har haft et saa 
sjældent stort Personalbekendtskab i alle Samfundslag, 
vel navnlig stammende fra Deres Studenterforeningsdage. 
De har næsten altid overalt i Landet kunnet finde nogen, 
som kendte Dem, og dette er jo ensbetydende med at sætte 
Pris paa Dem og med Ønsket om at være Dem behjælpelig.
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Og nu Forældre og Paarørende! Gang paa Gang ei
det hændt at de har maattet tage Affære overfor Slægt
ninge, som er kommet forbitret ud til Stiftelsen for at 
klage over et eller andet, og som næsten alle uden Und
tagelse er vendt tilbage med den sikre Følelse af, at For
standeren er en dejlig Mand, og Børnene i de bedste 
Hænder.

Paa samme Maade som De i sin Tid forstod at faa 
Føling med ledende Politikere og saaledes bidrog til, at 
der i lang Tid var Ro om Stiftelsen, paa samme Maade 
har De forstaaet at faa et udmærket Forhold til Om
egnen. Det har ofte været sagt, at Stiftelsen laa som en 
Enklave fornemt tilbagetrukkent fra Omverdenen, og 
der har ofte bestaaet en vis Kølighed mellem Befolk
ningen og den »rige Stiftelse«. De har forstaaet at bryde 
Muren ned og skabe et hjærteligt Forhold til Befolknin
gen omkring Stiftelsen. Den sidste Tids Begivenheder 
har givet Dem talrige Beviser herpaa.

Som det Medlem af Bestyrelsen, De har haft mest 
Forbindelse med, maa jeg sige Dem en Tak for fortrin
ligt Samarbejde; det kommer vel af, at vort Syn paa 
Børneopdragelse paa de fleste Punkter er faldet sammen. 
De har forstaaet, at man ikke ængsteligt bør isolere 
Børnene fra de Rørelser, der foregaar i Samfundet, men 
at man tværtimod i Tide maa gøre dem bekendt med 
de Farer og Vanskeligheder, der kan møde dem, for at 
det ikke skal gaa dem som det bekendte amerikanske 
Millionærbarn, som straks blev dræbt, da det slap ud 
paa Storbyens Gader. En saadan forstaaende Tilvænning 
til Livets Farer, minder jo noget om den varsomme 
Vaccination mod smitsomme Sygdomme, som det er 
bedst for Børnene at faa i vort civiliserede Samfund.

Naar De nu ser tilbage paa Deres 25 Aars Virksom
hed, maa De føle Dem som en lykkelig Mand. Der er
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mange, som har givet deres Taknemmelighed Udtryk 
paa forskellig Maade, i første Linie Børnene og Pleje
mødrene, hvis forstaaende Vejleder De har været. Per
sonlig vil jeg bringe Dem en hjærtelig Tak for vort lange 
Samarbejde uden nogen Mislyd. Jeg vil savne Dem paa 
vore lange Spadsereture til Fasangaarden, Stærgaarden, 
Have- og Landbrugsafdelingen, hvor Deres Glæde over 
Naturen altid gav sig saa smukke Vidnesbyrd.

Deres enestaaende Gæstfrihed skal jeg altid mindes.
Paa Bestyrelsens Vegne bringer jeg Dem vor var

meste Tak for Deres store og betydningsfulde Indsats 
for Børnehjemmene paa Jægerspris, en Tak, som vi paa 
forskellig Maade har søgt at give Udtryk.

Naar De nu efter 25 Aars Forløb afslutter Deres 
Manddomsgerning ombølget af Sympatitilkendegivelser 
fra alle Sider, har De den Lykke at vende tilbage til 
Deres Barndomshjem, som den jydske Gæstfrihed, der 
er Tradition i Deres Slægt, snart vil fylde med Slægt og 
Venner, Gamle og Unge. Vore bedste Ønsker følger Dem 
paa Vejen.
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Beretning om Hjemmene.
Stiftelsen modtager altid mange af sine tidligere Pleje

børn paa Besøg. I de 2 sidstforløbne Aar stiller det sig 
saaledes med Besøgene: I 1933 har 180 tidligere Pleje
børn besøgt deres Hjem ialt 1600 Dage, og i 1934 210 
ialt 1850 Besøgsdage.

Som Begel strækker det enkelte Besøg sig ikke over 
mere end nogle faa Dage; men undtagelsesvis kan det 
dog strække sig over flere Uger, naar det gælder Re
kreationsophold efter Sygdom eller andre særlige Aar- 
sager.

I de 2 Aar har cirka 80 Børn været paa Feriebesøg 
hos Slægt og Venner i godt 700 Dage.

Vi søger ikke at faa saa mange af Børnene som 
muligt anbragt ude i Sommerferierne, da vi synes, at der 
vanskeligt vil kunne findes et behageligere eller smuk
kere Sted at feriere paa end Jægerspris med den smukke 
Omegn. Men i Sommerferien foretager Plejemødrene 
mange Udflugter med deres Børn enten ud i Stiftelsens 
Skove eller længere Ture i Automobil til Hillerød, Ros
kilde eller København, ja undertiden gaar Turen over 
til Skaane. En Del af Børnene kommer dog ogsaa i 
Ferien paa længere Besøg til Slægt eller Venner, naar 
vi synes, at Forholdene taler derfor. Derimod ser vi 
helst, at de ikke holder Ferie i København paa en Aars- 
tid, hvor ellers alle Børn søger bort derfra. Dog nægter 
vi ikke Børnenes Familie, der ønsker Besøg af dem, at 
de maa opholde sig derinde 3 højst 4 Dage.

Det kan som i tidligere Beretninger fremhæves, at 
Julen naturligvis er den Fest, Børnene glæder sig mest 
og længst til. Den former sig ogsaa paa en saadan Maade, 
at man forstaar, at alle, der har haft deres Barndom
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her, aldrig glemmer, hvad Julen betød for dem. Herom 
kan henvises til den udførlige Skildring, der findes i det 
1924 udsendte Festskrift.

Sommeren er jo en herlig Tid for Børnene med Leg 
ved Isefjordens Strande og Bade hver Dag. Men den 
lange Vintertid, hvorledes gaar den? Ja, man maa ende
lig ikke tro, at det er en Dvaletid for Børnene. Tidligere 
blev der adskillige Gange i Vinterens Løb arrangeret 
festlige Møder paa Slottet med Foredrag, Oplæsning, 
Musik; og det var ofte fremragende Kunstnere, der kunde 
bydes paa. Nu sker det ikke saa ofte som før, da de 
fleste af Hjemmene har faaet Radio, og dermed er der 
jo lukket op for Indtryk fra hele Verden. Men der er 
dog ikke mindste Tvivl om, at naar Dr. Th. Madsen 
kommer ud og viser sine Films med de skønneste Bil
leder fra fjærne Lande og ledsager dem med et Fore
drag, kompakt af Indhold og funklende af Skælmeri, 
da modtages der saavel gennem Øje som Øre blivende 
Værdier. Det samme gælder, naar Vilh. Andersen læser 
Holberg og H. C. Andersen. Det er udmærket at høre 
ham i Radioen; men naar man har ham i egen Person 
og ser ham, bliver det mange Gange bedre.

Nogle Gange har de større Børn været med til offent
lige sønderjyske Møder i Frederikssund eller paa Jægers
pris Slotskro. Et Par Gange har de været med til Kirke
koncert i Draaby Kirke, og det sker jo ogsaa nogle 
Gange om Aaret, at Stiftelsen lejer Biografteatret, naar 
det har en passende Film paa Programmet. Saa fyldes 
Teatret af en Skare jublende Børn, samt en Del af 
Stiftelsens Funktionærer, der ledsager dem.

I Aarets Festkreds er Fastelavnsballet kommet til at 
spille en fremtrædende Rolle. Børnene glæder sig længe 
i Forvejen, Plejemødrene har travlt med at faa Bal
kjolerne i Orden, og Lærerinderne og nogle af de store



10

Børn har hemmelige Sammenkomster Aften efter Aften. 
Først paa selve Balaftenen brister Hemmeligheden, naar 
et Optog af Sømandsdrenge eller Sømandspiger, eller 
hvad man nu kan have fundet paa, marcherer ind og 
udfører forskellige Danse. Længe forud har man glædet 
sig og truffet Forberedelser, og længe hagud taler man 
om, at dette Bal var det mest vellykkede. I Ugen før 
Ballet kommer der mange Breve fra forhenværende 
Plejebørn, om de maa komme en lille Tur hjem til 
Fastelavn, de har netop faaet fri Lørdag Eftermiddag 
og Søndag. Den Slags ’tilfældige« Besøg bliver mere og 
mere almindelige Fastelavns Lørdag.

Men lad os igen vende tilbage til Sommeren og 
standse ved den Søndag i Slutningen af Maj eller i 
Juni, da vi faar Besøg af Jægersprisforeningen, samt 
hvem der ellers har Lyst at være med af udgaaede 
Plejebørn. Det er ogsaa én af de store Dage. Gæsterne 
mødes allerede om Formiddagen under Ledelse af Frk. 
Minna Haar, der i sin Tid var Lærerinde ved Stiftelsens 
Skole, men nu er ansat ved Frederiksberg Skolevæsen. 
Hun holder i Vinterens Løb 2 Gange om Maaneden 
Møder i København for tidligere Plejebørn Frk. Haar 
har ualmindelige Gaver til at lede disse Møder og gøre 
dem fornøjelige for Deltagerne. Stiftelsen er Frk. Haar 
megen Tak skyldig, fordi hun har villet paatage sig denne 
værdifulde Gærning.

Naar Vintersæsonen er sluttet, finder den aarlige Tur 
til Jægerspris Sted til Glæde saavel for Gæsterne som 
for Værterne og alle Børnene herude. De besøgende til
hører alle Aldersklasser mellem 70 og 17 Aar; men de 
forenes i fælles Glæde ved at tilbringe en Sommerdag 
paa de kære og kendte Steder, og naar Automobilerne 
om Aftenen sætter sig i Gang for at køre dem over til 
Frederikssund, runger Hurraraabene til Afsked. Baan-
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dene, der knytter dem til deres Hjem, skyldes vel disse 
Besøg.

Siden sidste Beretning udgik, er der sket følgende 
Forandringer i Funktionærkredsen:

Frk. Julie Eskesen, der som ganske ung blev ansat 
i den ansvarsfulde Stilling som Bestyrerinde for Hus- 
holdningsskdlen d. Vu 26, opgav allerede Vs 33 denne 
Stilling for at indtræde i Ægteskab.

Oldfrue, Frk. Harriet Nielsen, der i sin Tid havde 
haft Stilling herude som Børnehavelærerinde og Pleje
modervikar, blev efter Oldfrue, Frk. Chari. Becks Afgang 
ansat i dennes Stilling fra Vs 1916, efter at hun havde 
haft en Stilling nogle Aar i København. I den Tid Frk. 
Nielsen har været Indehaver af denne betroede Post, 
har hun gjort sig højst fortjent ved sit dygtige og meget 
samvittighedsfulde Arbejde. Blandt de Hverv, der paa
hviler Oldfruen, kan nævnes Tilsynet med Stiftelsens 
Lagre af Beklædningsgenstande og Forplejningssager og 
Udleveringen heraf til de forskellige Hjem, samt Korre
spondancen vedrørende Børnenes Udfæstning, Hun sad 
inde med stor praktisk Sans, og havde et udmærket 
Greb paa at løse disse ingenlunde lette Opgaver paa en 
Maade, saa baade Stiftelsens Økonomi og Funktionærerne 
var tjent dermed. Hun gik med stor Iver og Interesse 
op i sin Gærning. Desværre maatte hun opgive den paa 
Grund af svigtende Helbred. Frk. Nielsen tog sin Afsked 
fra Ve 1934. Hun har nu indrettet et hyggeligt Hjem i 
nogle Værelser, hun har lejet af Stiftelsen, da hun i de 
mange Aar, hun havde tjent den, var bleven den saa 
hengiven, at hun vanskelig kunde tænke sig at bo et 
andet Sted.
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Nu varetager Plejemodervikar Frk. M. Hansen en Del 
af Frk. Nielsens Hverv.

I denne Sammenhæng maa det ogsaa naivnes, at en 
af Stiftelsens gamle Arbejdere, Hans Christoffersen, fra 
14/e 1933 fratraadte sin Tjeneste. Han havde arbejdet 
paa Jægerspris fra sin tidligste Ungdom. Først var han 
Skovarbejder, senere kom han ind ved Slottet, hvor 
han havde forskellige Hverv samtidig med, at han var 
Brændearbejder. Da han var bleven gammel og svag, 
maatte han opgive alt strængt Arbejde; men han ved
blev dog at komme i Slotsgaarden 2 Dage om Ugen for 
at være med til Udleveringen fra Lageret til Afdelingerne. 
Men saa blev det galt med hans Hjærte, og han døjede 
med at gaa herned fra Overdraaby. Og saa kom han 
tilsidst og sagde, at nu kunde han ikke mere. Vi satte 
stor Pris paa denne trofaste gamle Arbejder, der kunde 
fortælle saa meget fra gamle Dage. Han var retskaffen 
og meget samvittighedsfuld, ret en Type paa en god 
Arbejder, der stammer fra en Tid, der i alle Henseender 
er forskellig fra Nutiden,

Til- og Afgang i Aarene 1933—34:

Børneantal '/i
Optaget

'f

Afgaaet Døde
Til

Privat- 1 
pleje; i

Fra
Privat
pleje

I Stif
telsen

I Privat- 
pleje

1933.. 180 3
1

7 1 9
i 1

2 :

1934.. 178 5 13 16 1
1935.. 175 4 i
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31. December 1934 fandtes paa Jægerspris 175 Børn 
i Privatpleje 4 —

i følgende Aldersklasser:
født 1918. 2
— 1919 . . 9
-  1920 12
— 1921.. . . 17
— 1922.. . . 18
— 1923 21
— 1924.. 24
— 1925.. . . 20

født 1926. . . 13
— 1927 . 10
— 1928. 10
— 1929 . . . 7
-  1930.. . . 12
— 1931.. 2
— 1932 . 2

Født i Ægteskab 96 
Udenfor 83

Børnene er hjemmehørende:
København . . .  108 
Frederiksberg . . 7
Øvrige Sjælland 27 
Lolland-Falster 4
F yen ................  5
Nørrejylland . . 25
Sønderjylland . . 1
Bornholm.......  2

I Anledning af, at Stiftelsen i 1924 havde virket i 
50 Aar, blev der udarbejdet en Oversigt over, hvorledes 
det var gaaet de mange Piger, der var udgaaet derfra. 
Der findes lignende Oversigter i Aarsberetningerne fra 
1887, 1889, 1895, 1899 (da Stiftelsen havde bestaaet i 25 
Aar), og endelig i Beretningen fra Aarene 1889—1914 i 
Anledning af 40 Aars Mindedagen.

I det følgende skal der gives en Oversigt over, hvor-
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ledes det er gaaet de Piger, der har forladt Stiftelsen i 
Tiaaret fra 1. Jan. 1924 — 31. December 1933.

Det drejer sig om ialt 213 Piger. Af disse er 38 atter 
overdraget til Familiens Forsorg. Største Parten af dette 
Antal, nemlig 26, overgik allerede som Børn under 16 
Aar til Slægten, ja, nogle efter et ganske kort Ophold 
paa faa Uger. Grundene hertil kan være forskellige. En 
sjælden Gang hænder det, at et Barn maa fjærnes paa 
Grund af en uhelbredelig Sygdom, der ikke er bleven 
konstateret ved den Lægeundersøgelse, der altid skal 
foretages, inden Optagelse kan finde Sted. Det hænder 
ogsaa, at en nær Paarørende, som Begel Moderen, kom
mer til at længes saa stærkt, at der nogle faa Dage efter 
Barnets Ankomst hertil kommer Anmodning om at faa 
det tilbage. I Tilfælde, hvor dette hidrører fra rent fø
lelsesmæssige Grunde, vil selv de stærkeste Modargu
menter, som sund Fornuft maatte anse som uafviselige, 
præile af

Noget helt andet er det, naar Barnemoderen er ble
ven godt gift, eller Familiens Kaar har bedret sig, saa 
den nu selv magter at opdrage Barnet forsvarligt. Dette 
indtræffer ikke sjældent i de senere Aar og kan forklare 
det ret store Antal af Overdragelse af vore Børn til 
deres F'amilie.

Sker denne Overdragelse, naar Børnene endnu er 
ganske smaa, hvilket af mange Grunde er det heldigste, 
hører Stiftelsen kun undtagelsesvis noget om dem i 
Fremtiden. Anderledes derimod med dem, der først over- 
gaar til Familien, naar de er bleven ældre, ja, maaske 
først i 16 Aars Alderen (det gælder om 12 af de 38).

De plejer ogsaa herefter at føle sig nær knyttede til 
Stiftelsen, som de jævnlig besøger, og som en Del af 
dem egentlig vedblivende betragter som deres Hjem.

Af de 213 Piger er 3 afgaaet ved Døden, efter at de
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havde forladt Hjemmet her. Derimod har vi ikke i de 
sidst forløbne 10 Aar haft noget Dødsfald paa Stiftelsen. 
Om 9 gælder det, at de paa Grund af Sindssygdom 
eller Aandssvaghed er afgaaede til Anstaltsbehandling, 
enten straks, naar Sygdommen var umiskendelig, eller 
efter at Udfæstning var forsøgt, naar dette mentes til- 
raadeligt.

Der er bleven anbragt 3 Børn i Familiepleje, fordi 
de ikke skønnedes skikkede til at opdrages mellem 
mange.

Det hænder ikke helt sjældent, at et barnløst Ægte
par anmoder om at maatte overtage et Barn herfra som 
deres eget. Vi holder som Regel igen det længst mulige. 
Men de Kaar, der tilbydes, kan dog undertiden være 
saa gunstige, at vi ikke tør sige nej. Af de 213 Piger er 
der i det sidst forløbne Tiaar saaledes bortadopteret 4 
Børn, der alle føler sig lykkelige.

Der bliver herefter 156, som alle er udfæstede med 
16 Aars Alderen. Af disse kan det siges om 115, at det 
er gaaet dem godt, nogle endogsaa særdeles godt. Der
imod maa 31 nøjes med Karakteren nogenlunde. Om 
de resterende 10 maa man sige, at de hverken har gjort 
deres Hjem eller dem selv Ære.

Af de 115 har 32 indgaaet Ægteskab og en Del andre 
er forlovede og venter at kunne gifte sig i nær Fremtid. 
Af de 31, som det gik nogenlunde med, medens de 
tjente, har 11 indgaaet Ægteskab. Og af de 10, som det 
er gaaet mindre godt eller rent ud daarligt, er 2 bleven 
gift, og det tør vel haabes, at de efter en ret omtumlet 
Tilværelse, nu er kommen godt i Havn, og at der her
efter er faldet Ro over dem. Det har vi heldigvis flere 
Eksempler paa. Efter Naturens Orden vil en hel Del 
endnu sikkert havne i Ægteskab, da det jo drejer sig 
om unge Piger i Alderen 18—26 Aar.
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Det hedder som bekendt i Stiftelsens Fundats, at 
alle Børnene skal oplæres til at blive dygtige Tjeneste
piger. Og det fremføres ofte som en graverende Anke 
mod Stiftelsens Virksomhed, at alle disse unge Piger 
skal tvinges til at blive Husassistenter og er udelukkede 
fra at blive noget som helst andet.

Der er flere Gange i de af Stiftelsen offentliggjorte 
Beretninger gjort opmærksom paa, at saadan forholder 
det sig aldeles ikke. De virkelige Forhold er tværtimod 
nærmest i Overensstemmelse med Skik og Brug i de 
fleste gode Hjem paa Landet og en stor Del af Købstad
hjemmene. I Hovedstaden er det jo i den jævnere Be
folkning mere og mere blevet Sædvane, at Pigebørnene 
straks efter Konfirmationen anbringes i Forretning eller 
paa en Fabrik, hvor Arbejdet i flere Tilfælde er af me
kanisk Art. Mange beskæftiges paa den Maade netop i 
de Aar, hvor de unge Pigers Evner trænger til og egner 
sig til at blive udviklede. Og er der noget, som ligger 
for Pigebørn i Alderen fra 14—16 Aar, de Aar, da de 
er voksede fra Dukkerne med de mange Opgaver, disses 
Pasning stiller dem, saa er det netop Huslighed med 
alt, hvad dertil hører. Det er kun naturligt, at Pige
børn i den Alder faar Lov til at være med i husligt 
Arbejde.

Stiftelsen opfylder Fundatsens Bestemmelse i saa 
Henseende. Men det vilde være en stor Fejltagelse at 
tro, at der derved sættes et bestemt Klassepræg paa disse 
Børn, saa de føler sig trykkede ved Tanken om, at de 
er dømt til hele deres Levetid at skulle tjene for andre.

For det første er Stillingen som Husassistent i vor 
Tid ingenlunde ringe anset, men tværtimod vellønnet. 
Nej, vore unge Piger forlader ikke deres Hjem med en 
beklemmende Følelse af, at de ikke kan blive til noget. 
Man maa endelig ikke tro, at det foreholdes Børnene,
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at de skal være Tjenestepiger, og andet kan og maa de 
ikke blive.

Man kunde snarere sige, at de vokser op med For- 
staaelsen af, at det er godt og gavnligt for enhver ung 
Pige at lære nogen Huslighed, saa de ikke bliver ude
lukkede fra at kunne blive dygtige Husmødre. Mon dette 
dog ikke er sundere og nyttigere for dem, end hvis de 
med 14 Aars Alderen blev sendt til en Fabrik eller en 
Butik. Her paa Jægerspris har Pigerne det Privilegium 
frem for mange andre Pigebørn, at de faar Lov at blive 
i deres Hjem endnu i 2 Aar, saa de under deres Pleje
moders personlige Ledelse paa en behagelig og naturlig 
Maade bliver vænnede til at interessere sig for og tage 
sig af, hvad der forefalder i et Hus.

Med 16 Aars Alderen skaffes der saa de fleste af dem 
en Plads, ikke paa maa og faa eller til den, der byder 
mest i Løn. Nej, disse Børn, der kommer fra udmær
kede Hjem, der ledes af dygtige Husmødre og gode Pleje
modre, der føler for deres Børn, som var det deres egne, 
bliver anbragt i Hjem, hvor man skønner, at man vil 
tage sig af dem og oplære dem yderligere. Her ses ikke 
saa meget paa den store Løn som paa den gode og 
forstaaende Behandling. Børnenes Udstyr er saa godt 
og solidt, at de i Virkeligheden ikke de 2 første Aar 
faar større Udgifter til Beklædning.

Efter 2 Aars Forløb kan de Børn, der føler Lyst og 
Evner, komme hjem paa Jægerspris og gratis gennem- 
gaa Vs Aars Kursus paa en Husholdningsskole under 
sagkyndig Ledelse. Efter et saadant Kursus vil det altid 
være let for dem at faa vellønnede Pladser, hvis de 
ønsker at fortsætte med husligt Arbejde. Gør de ikke 
det, staar det naturligvis dem som alle andre unge Piger 
frit for at søge ind i et eller andet Erhverv, som de 
har Lyst og Evne til. Hvis de saa siden skal stifte eget
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Hjem, hvad heldigvis mange af dem skal, kommer det 
dem til Nytte, at de i de modtagelige Aar lærte at lave 
Mad og føre et Hus. Der er skrevet meget om, at alle 
unge Kvinder skulde gennemgaa en saakaldt kvindelig 
Værnepligt, at de med andre Ord skulde være forpligtet 
til at lære nogen Husgærning. Man forstaar Ønsker her
om, naar man ved, hvor mange unge Hjem, der mis
lykkes og ender i Ulykke og Opløsning, fordi den unge 
Husmoder intet havde lært af det, der nu krævedes af 
hende.

Det maa sikkert anses for en Fordel, at de lærer 
noget Husvæsen, selv om de med 18 Aars Alderen gaar 
over i andre Stillinger, hvad mange af dem gør. Nogle 
bliver dog i Husholdningsfaget, ja en enkelt havde i den 
Grad Anlæg og Energi, at hun har arbejdet sig op til 
nu at sidde som en dygtig og anset Lærerinde paa en 
af vore store Husholdningsskoler.

Men hvilke Stillinger søger vore unge ellers ud i? 
Ja, man kunde snarere spørge: Hvor træffer man dem 
ikke? Her skal nævnes nogle af de Stillinger, der til
trækker mange af dem.

Der har altid været en Del, der lod sig uddanne til 
Sygeplejen; og de har aldrig beklaget sig over, at de 
forinden havde lært nogen Huslighed. Det er ved al 
blive fast Regel, at de unge Piger, der vil gaa den Vej, 
hjælper vi med at komme ind paa Testrup Højskole, 
hvis Undervisning særlig er beregnet paa vordende Syge
plejersker. For Tiden er der af de Aargange, der her er 
paa Tale, 8 unge Piger, der virker som Sygeplejersker 
eller forbereder sig dertil. I Forretninger af forskellig 
Art er ansat 16, som Funktionærer ved forskellige In
stitutioner 3, som Lærerinder eller ved Børnehavegær- 
ning 3. En er Indehaver af en smuk Damefrisørsalon.

Hvem bliver vore unge Piger gift med? Adskillige
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bliver Husmødre i Haandværkerhjem: 1 er gift med en 
Murer, 1 med en Skrædder, 1 med en Modelsnedker,
1 med en Ovnsætter, 1 med en Smed, 1 med en Typo
graf. Men for øvrigt kan man finde dem i alle mulige 
Forhold: 1 sidder som Gaardmandskone i Nordslesvig,
2 er gift med Sømænd, 1 med et Postbud, 1 med en 
Lærer, 1 med en Chauffør, 1 med en Repræsentant, 
1 med en Cigarhandler, 1 med en Gartner, 1 med en 
Fodermester.

Det hænder ikke sjældent, at den unge Pige, der skal 
have Bryllup, anmoder om, at dette maa holdes i den 
Kirke, hvor hun blev konfirmeret, og i det Hjem, hvor 
hun levede som Barn. Forstanderen har ofte haft den 
Glæde at føre en ung lykkelig Brud til Alteret i Draaby 
eller Gerlev Kirke.

Det turde være et slaaende Bevis for, at Hjemmene 
her er virkelige Hjem og ikke blot et midlertidigt Op
holdssted. Dette er da ogsaa i stedse stigende Grad gaaet 
op for Børnenes Paarørende, der ofte kommer paa Be
søg i disses Hjem, og enhver, der virkelig faar Indblik 
i Forholdene her, vil indrømme Sandheden og Betyd
ningen heraf. , „  „  „
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Personlige Bemærkninger.

Da det bliver sidste Gang, jeg er med til at skrive 
Beretning om Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa 
Jægerspris, har jeg faaet Lov til at fremføre nogle Be
mærkninger af personlig Art. De skal blive ganske kort
fattede, for det er jo ikke mine Erindringer, jeg skal 
skrive. Disse vilde ikke kunne finde Plads i en Beret
ning om Stiftelsens Virksomhed for Aarene 1933—34.

Men da jeg nu bereder mig til at gaa herfra, fyldes 
mit Sind ganske naturligt med mange Tanker og Stem
ninger, der gaar tilbage til hin Majdag 1910, da jeg for
lod det kgl. Opfostringshus, hvor jeg havde faaet Ansæt
telse kort efter, at jeg havde taget min Embedseksamen 
og aftjent min Værnepligt, og hvor jeg havde tjent i 
næsten 19 Aar. Jeg havde egentlig ikke tænkt at tage 
derfra, fordi jeg fandt Glæde ved Arbejdet. Det var ikke 
let for mig at bryde op, og jeg har da ogsaa stadig ved
ligeholdt Forbindelsen med mine mange Elever derfra.

Der var mange, der fraraadede mig at søge Stillingen 
paa Jægerspris, fordi der netop paa den Tid var urolige 
Forhold herude. Ja en hæftig og langvarig Storm rasçde 
mod Stiftelsen og dens Virksomhed. Aarene paa Op
fostringshuset havde været fyldt med strængt Arbejde, 
men Forholdene havde været gode og trygge. Jeg var 
nu bleven 45 Aar, og det stod for mig, som det nu kunde 
være nyttigt og godt at komme ud i et Arbejde, hvor 
der var noget at tage fat paa. Jeg gav mig til at læse, 
hvad jeg kunde finde om Jægerspris; men jeg saa bort 
fra den voldsomme Bladpolemik, som netop paa den 
Tid fyldte Hovedstadens Blade.

Trods alle de velmente Advarsler besluttede jeg mig 
alligevel til at søge Stillingen herude, og jeg blev glad,
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da Valget faldt paa mig. Naturligvis var det med en vis 
Beklemmelse, jeg forlod den trygge Havn, hvor jeg saa 
mange Aar havde ligget for Anker, og hvis jeg havde 
læst de mange voldsomme Udfald mod Stiftelsen, som 
jeg nu kender, da de alle er opbevarede i Stiftelsens 
Arkiv, kan det jo nok være, at Modet havde svigtet mig; 
men det havde jeg heldigvis altsaa ikke gjort. Og lad 
mig saa med det samme sige, at jeg aldrig et Øjeblik 
har fortrudt, af jeg tog herud. Stormen lagde sig, og selv 
om det blæste lidt op en Gang imellem i de første Par 
Aar, saa havde Vejret dog bedaget sig, og jeg kan sige 
— for at blive i Billedet — at siden har Sejladsen fore- 
gaaet i smult Vande.

Ja, det har været herlige Arbejdsaar, og jeg ser til
bage paa dem med den største Taknemmelighed og Glæde. 
En dybtfølt Tak har jeg at bringe til alle Sider. Jeg retter 
da først denne til Stiftelsens Bestyrelse, som jeg havde 
at staa til Ansvar for min Embedsførelse, og dernæst til 
alle mine Medarbejdere ved Hjemmene og Skolen, og 
hvem der ellers var knyttede til den store Virksomhed 
paa dens forskellige Omraader.

Ved min Tiltræden 1. Maj 1910 bestod Bestyrelsen 
af Højesteretsadvokat Sophus Nellemann, Justitiarius 
Vitus Ingerslev og Overretsassessor Hastrup. Den store 
Elskværdighed og Hjælpsomhed, hvormed disse Mænd 
modtog mig, der kom ganske ukendt med Forholdene, 
var mig til stor Støtte og hjalp mig over den første 
vanskelige Tid. Naar det nu forekommer mig, at alt gik 
let og glat for mig, skyldes det disse Mænd.

Advokat Nellemann havde jeg kendt, før jeg kom 
herud, da jeg havde siddet i Bestyrelsen for »2 Løver«, 
hvor han var Formand. Desuden havde jeg, der deltog 
ivrigt i Livet i Studenterforeningen, haft nogen Forbin
delse med ham som den gamle ansete Foreningsmand.
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Hvad Nellemann har betydet for Jægerspris Stiftelse, er 
det unødvendigt at fremdrage her. Paa hans 100 Aars- 
dag, den 18. Decbr. 1933, samledes Børnene og Funk
tionærerne i Rebekkasalen for at mindes ham og hans 
Gærning.

De Mænd, der sad i Stiftelsens Bestyrelse, da jeg til- 
traadte, er nu for længst gaaet bort. Kammeradvokat 
Vagn Aagesen blev Nellemanns Afløser som Bestyrelsens 
Formand. Det skal siges, at han og hans Kolleger i Be
styrelsen siden da alle har vaaget over, at de Tanker, 
der havde ledet Stifterinden til i sin Tid at oprette dette 
store Velgørenhedsværk, der tillige skulde være et Mo
nument for Kong Frederik den Syvende, blev holdt i 
Hævd, samtidig med, at de har bragt dem i Overens
stemmelse med, hvad Nutiden kræver, saaledes at Fun
datsens Bestemmelser nok blev overholdt, men ikke 
gjort til Genstand for hæmmende Bogstavdyrkelse.

Det af Bestyrelsens Medlemmer, som særlig havde 
med Børnehjemmene at gøre, og som jeg altsaa nær
mest havde at forhandle med og staa til Ansvar for, 
var Overretsassessor Hastrup, hvis klare Forstand og 
sunde Fornuft hjalp mig over adskillige ret vanskelige 
Sager.

Efter hans Død indtraadte Overlæge, Dr. med. Fr. Ver
mehren i Bestyrelsen. Jeg skal aldrig glemme mit Sam
arbejde med denne udmærkede Læge og tintdannede 
Personlighed. Der er sket noget herude i disse Aar. Men 
saa begyndte Pengevanskelighederne. Jo, den saakaldte 
»rige Stiftelse« havde store Vanskeligheder i de sidste 
Aar af Krigen og Aarene, der fulgte. Selv om der blev 
gjort alt for at faa Indtægterne til at dække de enormt 
stigende Udgifter, kunde Stiftelsen dog ikke undgaa at 
arbejde med betydeligt Underskud.

Det var et Tab for Stiftelsen og for mig en Sorg, da
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Dr. Vermehren døde, netop som han stod i den Alder, 
man plejer at kalde Livets Middagshøjde.

Hans Afløser blev Direktør for Statens Seruminstitut, 
Dr. med. Thorvald Madsen.

Da Justitiarius Vitus Ingerslev var afgaaet ved Døden 
i en høj Alder, var Dr. phil. theol. L. Moltesen indtraadt 
i Bestyrelsen.

Jeg har mange lyse Minder fra mit Samarbejde med 
Stiftelsens nuværende Bestyrelse; men jeg antager, at 
denne helst ser, at jeg ikke paa dette Sted kommer nær
mere ind herpaa.

Til sidst vender jeg mig saa til mine mange Medar
bejdere paa Jægerspris. Faktorernes Orden er vilkaarlig, 
for jeg har kun gode Minder om dem alle og ønsker 
derfor at bringe dem alle en Tak.

Men først vil jeg nu alligevel nævne Overlærer Greve. 
Han blev ansat som Lærer ved Stiftelsens Skole kun 5 
Maaneder efter min Ankomst. Da den gamle, veltjente 
Overlærer Strøm døde faa Aar efter, blev cand. theol. 
M. Greve hans Efterfølger. Han og jeg anskaffede straks 
en god Sejlbaad. Jeg mindes endnu med stor Glæde vore 
Samtaler, naar vi paa smukke Sommerdage laa ude paa 
Isefjord. Mest drejede de sig om vort Arbejde; men ikke 
sjældent kom vi ind paa engelsk Litteratur, som vi begge 
dyrkede med Interesse. Nautiske Spørgsmaal blev ogsaa 
drøftede; og her var han Mester og jeg Lærling.

Naar jeg nu siger, at vort Samarbejde gennem disse 
mange Aar har været uden en Mislyd, saa vil man for- 
staa, at jeg nu føler Trang til at bringe ham min hjær- 
teligste Tak. Det var et lykkeligt Valg, da han blev Sko
lens Overlærer.

Mine aller nærmeste Medarbejdere, som jeg har været 
sammen med hver Dag fra om Morgenen til Kl. 3 Eftm., 
var Fuldmægtig Bugh og Frk. Harriet Nielsen. Under-
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tiden kan det slide paa Forholdet, naar man er saa nær 
op ad hinanden. Men saadan havde vi det ikke. Jeg 
bringer dem begge en varm Tak.

Men alle Plejemødrene, de som bærer en væsentlig 
Del af Dagens Byrder! Ja, hvis jeg nu skulde nævne alle 
dem, der har været Plejemodre i min Tid, og skulde 
fremdrage alle deres gode Egenskaber, saa vilde disse 
Udtalelser, som jeg lovede skulde blive ganske korte, 
svulme op til et stort Værk. Men jeg har en Tak at 
bringe dem alle! Hver af dem havde jo sin lille Flok 
at værne, og naar de store fløj fra Reden, kom der straks 
nogle andre og tog deres Plads. Der skal stor Kærlighed 
og en umaadelig Taalmodighed til gennem en lang Aar- 
række at holde til dette. Var vi end af og til af lidt for
skellig Mening om et eller andet, vi blev dog enige, for 
vi forstod vist paa begge Sider, at vi vilde det bedste 
for Børnene. Saa jeg har kun gode Minder om Sam
arbejdet.

Ogsaa de mange udmærkede Lærerinder, jeg lærte at 
kende her, mindes jeg med Glæde. De glider alle forbi 
mit indre Øje; men jeg skal ikke nævne Navne.

Da jeg kom til Jægerspris, havde Dr. Høeg allerede 
et Par Aar været Stiftelsens Læge, og som saadan fun
gerer han heldigvis endnu. Stiftelsen skylder Dr. Høeg 
Tak, ikke blot for hans Omhu som Læge for Børnene 
og Funktionærerne, men ogsaa for den Hengivenhed han 
nærer over for Stiftelsen og dennes Gærning. Jeg benytter 
Lejligheden til at bringe ham en Tak for hans opofrende 
Godhed, naar der har været Sygdom i mit Hjem. Jeg er 
glad for, at jeg ikke selv har gjort ham synderlig Ulej
lighed, da jeg ikke har haft én eneste Sygedag paa Jæ
gerspris. Endnu en Tak har jeg at bringe ham, fordi vi 
som Naturfredningsmænd har kunnet dele Glæder og 
Bekymringer med hinanden.
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En Tak bringer jeg Funktionærerne paa Hushold
ningsskolen, Sygeafdelingen, Systuen, samt alle, der ar
bejder i Gaard og Have, i Stald og paa Brændeplads. Jeg 
har gode Minder om dem alle.

Som mine Medarbejdere i udvidet Forstand i den 
store Stiftelses Tjeneste maa jeg nævne Skovrideren og 
hans Stab, Bogholderen, Slotsgarlneren og Slotsfogeden 
samt alle Stiftelsens Forpagtere. Jeg tænker med Glæde 
tilbage paa behageligt Samvær med dem alle.

Naar jeg saa tilsidst ønsker at nævne, at jeg altid har 
mødt god Forstaaelse hos Stiftelsens Haandværkere og 
Leverandører: Købmænd, Slagter, Fisker, Bager, og hvem 
jeg ellers har haft Forretningsforbindelse med, samt at 
jeg ligeledes har haft stor Glæde af at komme sammen 
med Egnens Befolkning, som jeg lærte at sætte Pris paa, 
ja, da vil man forstaa, at jeg har følt disse mange Aar 
paa Jægerspris som saare lykkelige. 4 71 uøu
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Sundhedstilstanden paa Kong Frederik VII’s 
Stiftelse paa Jægerspris i Aarene 1933 og 1934.

Aaret 1933 karakteriseres ved Optræden i ret udbredt 
Grad af en Del lettere epidemiske Sygdomme. Dette gæl
der navnlig Angina, som dels i April og Juni, men navn
lig i Juli og August optraadte i en stor men let Epidemi. 
Det drejede sig om almindelige Anginatilfælde (follikulær 
angina foraarsaget af Stafylococcus) og kun med enkelte 
lettere Komplikationer af otitis media.

I August havde vi en til 17. Afdeling begrænset Kig
hosteepidemi og ligeledes i August en Del Tilfælde paa 
18. Afdeling af Myalgia epidemica. I November begyndte 
der en Epidemi af Icterus epidemica paa 9., 17. og 10. 
Afdeling og som fortsattes ind i det nye Aar. Ligeledes 
kun lette og ukomplicerede Tilfælde. Endelig havde vi 
en lettere Influenzaepidemi i Februar samt en lignende 
kompliceret med en Del Bronchitis i Oktober. Under den 
lille Kighosteepidemi i August isoleredes Afdelingen og 
de mindste Børn vaccineredes mod Sygdommen. løvrigt 
var der ingen Grund til nogen Isolation af Afdelinger 
eller Lukning af Skolen.

Der indtraf ingen Dødsfald paa Stiftelsen hverken 
blandt Børn eller Funktionærer.

Paa Sygeafdelingen behandledes:
Overliggende fra 1932 ............................  2 | 19-
Indlagte i Aarets L øb ............................  1231
Udskrevne i Aarets Løb......................... 118
Døde.........................................................  0
Overliggende til 1934 ..............................  7
Sygedage ialt...................    1641

— pr. Patient................................ 13
Gennemsnitlig daglig Belægning............  4,5
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Af Sygdomme behandledes:

Ambustio ..........  1 Keratoconjunctivitis 3 paient)
Angina................ 50 Nephritis.........  1
Bronchitis..........  8 Obstipatio.......  1
Cholecystitis.......  1 Otitis med.......  5
Distorsio pedis... 1 Oxyuriasis.......  2
Dyspepsia..........  3 Parulis............. 1
Furunculosis . . 6 Pharyngitis fehr. . . .  1
Gastritis..............  1 Pyelitis............. 1
Hyperplasia tonsill. 2 Tracheitis.......  1
Icterus epidemica 18 Vegetat. adenoidea. . 9
Influenza............  7 Verrucæ........... 2

Af de paa Sygeafdelingen i Aarets Løb behandlede 
125 Patienter var de 6 Funktionærer og 2 hjemmevæ
rende tidligere Plejebørn, og af de resterende 117 Patien
ter havde 16 været indlagt 2 Gange i Aarets Løb, 4 ialt 
3 Gange, 2 ialt 4 Gange og 1 ialt 6 Gange, saa at altsaa 
ialt 82 af de paa Stiftelsen værende Børn i Aarets Løb 
havde været indlagt paa Sygeafdelingen eller ca. 45 %.

Ved den daglige Konsultation paa Sygestuen er der 
behandlet gennemsnitlig 10,1 pr. Dag. Der er foretaget 
10 adenotomier, 2 tonsillotomier, 1 paracentesis membr. 
tymp. og 3 Afskrabning af Vorter foruden en Del Inci- 
sioner af Panaritier og Bylder.

Et Barn har været indlagt paa Bigshospitalets Øjen- 
klinik til Behandling for en kronisk Keratokonjunktivitis, 
medens en Del Børn i Lighed med tidligere Aar har 
været henvist ambulant til Behandling paa Bigshospi
talets og Samfundet for Vanføres Polikliniker.

De fjerdingaarlige Vejninger og Maalinger gav tilfreds
stillende Besultater

Om Tandbehandlingen beretter Tandlæge Bobjærg,
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Frederikssund : Ved det aarlige Eftersyn var af 182 Børn 
85 fri for caries eller 47 %. Der foretoges ialt 194 Be
handlinger paa 80 Børn.

Sundhedstilstanden blandt Børnene paa Kong Frede
rik VII’s Stiftelse paa Jægerspris har i Aaret 1934 været 
god i det store og hele. Der er ikke, lige saa lidt som i 
de sidste 11 Aar, forefaldet noget Dødsfald, hverken blandt 
Børnene eller Funktionærerne.

Af epidemiske Sygdomme kan nævnes, at den i Efter- 
aaret begyndte lette Epidemi af Icterus (Gulsot) endnu i 
Januar optraadte med en Del Tilfælde, samt som en 
Efterepidemi af ganske lette Tilfælde i Februar—Marts, 
hvorefter den helt ophørte.

1 Eftersommeren og Efteraaret, da den flere Steder 
her i Landet i store Epidemier optrædende Poliomyelitis 
(Børnelammelse) ogsaa viste sig i Nordsjælland, blev der 
truffet visse Forholdsregler mod dens Overførelse til 
Stiftelsen, idet Rejser til og fra de smittede Egne blev 
forbudt. Midt i September blev en 12aars Pige paa Fasan- 
gaarden syg under utvivlsom me Symptomer paa et let 
Tilfælde af Sygdommen. Hun indlagdes straks paa Epi
demihuset i Frederikssund, hvorfra hun udskreves som 
rask efter en Maaneds Forløb. Hun havde paa intet Tids
punkt Lammelser. Afdelingeu isoleredes i 3 Uger. Der 
indtraf intet yderligere Tilfælde.

I November—December optraadte der en Del lettere 
Tilfælde af Angina (Halsbetændelse), men ingen af alvor
ligere Karakter eller med Komplikationer.

De øvrige altid sporadisk optrædende lettere epide
miske Sygdomme saasom Bronchitis, Influenza, Enteri
tis (acut Tarmkatahrrh) o. lign. viste ingen Tendens til 
sværere Optræden.
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Paa Sygeafdelingen behandledes i Aarets Løb:
Overliggende fra 1933..............................  7 | . „„
Indlagte i Aarets Løb..............................  99/
Udskrevne i Aarets L øb.........................  104
Døde.........................................................  0
Overliggende til 1935 ..............................  2

Sygedage ialt............................................  1399
— pr. Patient................................  13,8

Gennemsnitlig daglig Belægning............  3,8

Af Sygdomme behandledes:
Abscessus peritonsillaris (3) Impetigo...................... 5
Albuminuria................ (1) Icterus epidemica.......  18
Angina tonsillaris......... 23 Influenza ....................... 6
Bronchitis ...................  8 Keratoconjunctivitis . 3

(samme Barn)

Cephalalgia 1 Myopathia..................  1
Clavus supp..................  1 Obstipatio. 1
Colitis..........................  1 Otitis med...................... 3(1)
Contusio.......................  1 Parulis........................ 1
Dermatitis ...................  1 Pharyngitis febr........... 6
Distorsio pedis............  2 Polyarthritis ac. rheumat. 2
Dyspepsia.....................  2 Pyelitis ac....................  1
Erythema nodos........... 1 Trichophytia..............  1
Gastritis......................... 5 Vegetationes adenoidea. 10
Gastroenteritis acuta ... 2

Af de paa Sygeafdelingen i Aarets Løb behandlede 
106 Patienter var de 5 Funktionærer ved Stiftelsen, 2 Ele
ver paa Stiftelsens Husholdningsskole samt 2 hjemvendte 
tidligere Plejebørn fra Stiflelsen, saa at de øvrige 97 var 
nuværende Plejebørn. Af disse havde 12 været indlagt 
2 Gange i Aarets Løb, 4 ialt 3 Gange og 1 ialt 4 Gange.



30

Herefter har altsaa ialt 74 af Stiftelsens Børn været ind
lagte eller ca. 40%.

Ved den daglige Konsultation paa Sygestuen er der 
behandlet gennemsnitlig 10,1 pr. Dag. Der er foretaget 
10 Adenotomier og 1 Paracentesis Membranæ tympani 
samt adskillige Incisioner for Bylder og Panaritier.

Som sædvanlig er en Del Børn blevet behandlede 
gennem Kigshospitalets og Samfundet for Vanføres Poli
kliniker. 1 Barn har været indlagt paa Kigshospitalets 
Øreklinik til Operation for kronisk Ørebetændelse og 1 
Barn paa Epidemisygehuset i Frederikssund for apara
lytisk Poliomyelits.

De fjerdingaarlige Vejninger og Maalinger af Børnene 
gav som sædvanlig tilfredsstillende Kesultater.

Der er ikke iagttaget Optræden af Kachitis eller Tu
berkulose.

Om Tandbehandlingen beretter Tandlæge Bobjærg i 
Frederikssund: Ved det aarlige Eftersyn var af 183 Børn 
86 eller 47 % fri for Tandsygdomme. Der foretoges ialt 
237 Behandlinger.

28 Børn havde fuldstændig fejlfri Tænder.
Eiler Høeg.
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Skolen 1932-35.
Den Stigning i Skolens Børnetal, der — som omtalt 

i den sidst udsendte Beretning — prægede de foregaaende 
Aar, er blevet fortsat i det her omhandlede Tidsrum, 
idet Børnetallet gennemsnitlig i disse tre Aar har været: 
118, 125 og 120.

Arbejdet paa Skolen har gaaet sin rolige Gang, og 
det har været en stor Støtte, at Lærerpersonalet indtil 
Nytaar 1935 har været det samme som siden 1930. Ved 
Nytaar 1935 forlod imidlertid Frk. Aarup Skolen, da hun 
fik Ansættelse i København; ved Paasketid maatte Frk. 
Houby opgive sin Stilling paa Skolen paa Grund af Syg
dom; og med Skoleaarets Udgang maatte vi give Afkald 
paa Frk. Holm-Jørgensen, der fra det nye Skoleaars Be
gyndelse blev ansat i København. Skolen skylder dem 
alle tre Tak for godt og dygtigt Arbejde.

I Skoleaaret 1934—35 prøvede vi Undervisning i En
gelsk i 7. Klasse efter Norstedts Grammofonplader med 
tilhørende Teksthefte med — synes vi — tilfredsstillende 
Resultat.

Det lille Antal Skoledage i dette Aar skyldes, at Sko
len var lukket 13.—21. Septbr. 1934 af Hensyn til Børne
lammelsesepidemien.

Tallet af Skolebørn ved Skoleaarenes Begyndelse og
Skoledage har været:
1932-33: 118 Børn, fordelt i 5 Klasser. 246 Skoledage.
1933-34: 128 » » » 5 » 245 »
1934—35: 118 » » » 5 » 239 »
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Af Børnene forsømte:

0— 1 Dag 2—10
Dage

11—30
Dage

30—50
Dage

over 50 
Dage

1932-33: 12,1 % 31,5% 44,3 % 9,7 % 2,4%
1933-34: 22,1 % 38,2% 35,1 % 3,8 % 0,8 %
1934-35: 26,8% 34,2% 25,2 % 12,2% 1,6%

Eksamen har været afholdt hvert af de tre Aar den 
JunL Michael Greve,

Overlærer.

Skolens Personale 1932—35.
Afgaaet:
Lærerinder:
Frk. H. Houby............ antaget % 1929, afgaaet 31A 1935.
— S. Aarup..............  — 8/8 1930, — 31/is 1934.
— A. Holm-Jørgensen — 8/s 1930, — 31/7 1935.

Antaget:
Lærerinder:
Frk. K. M. Herskind, Aspirant............................  Vi 1935.
— E. Mygind, Timelærerinde..........................  Vs 1935.
— C. Wolsgaard, Aspirant................................ Vs 1935.
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Slottet og Mindesmærkerne.
I 1928 begyndte man at restaurere Slotsfacaderne, 

hvis Murværk var dækket af 2 tykke Pudslag, der var 
rødkalkede og med hvide Fugestreger. Denne Overflade 
var lidet holdbar. Pudsen maatte hyppigt repareres, da 
den løsnede sig i store Partier, og Kalkfarvningen var 
bekostelig at reparere. Ved at fordele Udgiften og Arbej
det over en Aarrække lykkedes det at gennemføre Re
staureringen, som bestod i Afbankning af al Puds paa 
Murene (undtagen paa Trappetaarnet, hvor Pudsen var 
udført i Cement), Reparation af forvitrede Sten, Frem
dragning af fundne Spor af gamle Vinduer o. 1. og Re
paration af alle Viuduesindfatninger, Gesimser, Raand, 
Tagrender, Nedløb o. s. v.

Man haabede at finde Spor af gothiske Vinduer i det 
oprindelige »Abrahamstrup«, og der fandtes da ogsaa 
under Arbejdet flere spidsbuede Vinduesstik, der med 
Sikkerhed viser et middelalderligt (gothisk) Stenhus i 3 
Stokværk, opført i hele sin Højde fra Regyndelsen. Høj
den til Gesimsen har været noget større end den nu
værende, idet øverste Vinduesstik skærer sig op i den 
nuværende Gesims. Det har altsaa været et efter For
holdene meget anseligt Rygningsværk, ret enestaaende i 
dansk Bygningshistorie. Murværket er udført i middel
alderligt Skifte af røde Munkesten. Nogle Prydbaand af 
Savsnitsform afdækkedes i den nedre Del af Murene.

Forbygningen (opført af Chr. 4) har været en een-Etages 
Bygning i hele sin nuværende Længde, med een taarn- 
agtig Udbygning, ligeledes i een Etage (Underdelen af 
det vestre lave Taarn), maaske en »Hemmelighed«, og 
med en buet Portaabning midt for. Den er bygget af 
Munkesten, men i moderne Skifte, og Stenene stammer
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vel nok fra nedrevne ældre Bygninger. Ved den senere 
Paabygning (udført af Prins Carl) er den gamle Gesims 
borthugget — man ser tydelige Spor deraf — og 1. Sals 
Etage paabygget, tildels ogsaa af Munkesten, medens 
det østre Taarn er tilbygget i hele Højden, og det vestre 
forhøjet tilsvarende, af smaa, moderne Sten.

Facaderne staar nu berappede og rødkalkede, saa at 
man overalt mærker Murstenene i den ru Overflade. 
Alle fundne Spor af Vinduer o. 1. er markeret tydeligt, 
saa at den gamle Bygning nu uden nærmere Forklaring 
selv fortæller sin Bygningshistorie.

1931 er Monumentet for Hans Schack fornyet i born
holmsk Sandsten,

1932 er Monumentet for Hans Svane fornyet i bornholmsk 
Sandsten,

1935 er Monumentet for Holger Bosenkrantz fornyet i 
bornholmsk Sandsten

og under Fornyelse er Monumentet for Johan Friis m. fl. 
og Monumentet for Thomas Bartholin samt Under
delen for Runestenen paa Julianehøj, hvor der i 1934 
foran Indgangen til Jættestenen blev sat en Jernport 
i Overensstemmelse med den oprindelige Plan.

Chr. Borch.
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Dansk Kvindesamfund og Stiftelsens Fundats.
Bestyrelsen har under 18. November 1935 tilskrevet 

Justitsministeriet saaledes:
I de af Justitsministeriet under 3. og 9. f. M. til Be

styrelsens Erklæring oversendte, hoslagt tilbagefølgende, 
Andragender har Dansk Kvindesamfund anmodet Mini
steriet om at søge foranlediget, at der foretages Ændrin
ger i Stiftelsens Fundats med følgende Formaal:

1. at Kvinder faar samme Ret som Mænd til at væl
ges tii Forstander for Opdragelsesanstalten paa 
Jægerspris.

2. at Kvinder faar Ret til at være Bestyrelsesmed
lemmer og

3. at der aabnes de unge Piger paa Jægerspris Adgang 
til en videregaaende Uddannelse end den huslige 
alene.

Saaledes foranlediget skal Bestyrelsen udtale:
ad. 1. Der er fra Bestyrelsens Side intet til Hinder

for, at Forstander-Stillingen besættes med en 
Kvinde, og saafremt der iblandt de ca. 70 An
søgninger, som indkom da Forstander-Stillin
gen i December 1934 blev opslaaet ledig, havde 
været fuldt kvalificerede kvindelige Ansøgere, 
vilde Bestyrelsen have taget dem under alvor
lig Overvejelse. Dette var imidlertid ikke Til
fældet, idet der kun fremkom én Ansøgning 
fra en Kvinde, hvis Kvalifikationer ikke paa 
langt nær kom paa Højde med den nu ud
nævnte Forstanders. Der var flere fremragende 
Kvinder, som dengang henvendte sig til Besty
relsen, og hvis Ansøgning den gerne havde taget 
i Betragtning, hvis ikke de paagældende efter
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at have gjort sig bekendt med de Opgaver, 
der paahviler Forstanderen, havde opgivet at 
melde sig som Ansøgere.

ad. 2. Bestyrelsen sympatiserer med Tanken om, at 
Kvinder har Adgang til al blive Bestyrelses
medlemmer, men mener ikke, at der efter Nu
tidens Opfattelse, saaledes som denne har faaet 
Udtryk i Lovgivningen om Kvinders Ligeberet
tigelse med Mænd, behøves nogen Fundats
ændring paa dette Punkt.

ad. 3. Stifterindens i Fundatsen stærkt understregede 
Bestemmelser: »Men Bestyrelsen maa dog altid 
have for Øje, at mit Formaal er med Guds 
Bistand at lindre ulykkeligt stillede Pigebørns 
Nød og opdrage dem til tarvelige og dygtige 
Tjenestepiger. Det er derfor min Vilje, at dette 
stadig bliver Stiftelsens Formaal, og deri maa 
ingen som helst Forandring gøres«, har Be
styrelsen opfattet saaledes, at Opgaven med 
Børnenes Opdragelse maa være at give dem 
en Skoleundervisning, der mindst svarer til 
Folkeskolens, og tillige at dygtiggøre dem til, 
huslig Gerning, noget som sikkert ogsaa vil 
være det naturlige for det alt overvejende Antal 
af dem.

Skulde der mellem Børnene findes enkelte 
med særlige udprægede Evner eller Interesser, 
vil det hurtigt opdages, hl. a. ved den intime 
Forbindelse, der paa Stiftelsen findes mellem 
Hjemmene og Skolen. At Opdragelsen paa 
.Jægerspris ikke lægger nogen Hindring i Vejen 
for de Unges videre Uddannelse fremgaar 
deraf, at der blandt de unge Piger, der har 
forladt Stiftelsen, stadig er nogle, som faar en
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videregaaende Uddannelse som Sygeplejersker, 
Lærerinder m. v. — for en Del med Støtte fra 
Stiftelsen, idet Bestyrelsen ikke har følt sig 
stærkt bunden af det i Fundatsen B. h. nævnte 
Beløb til videre Uddannelse, bl. a. under Hen
syn til at Beløbet ikke nu har den Værdi, som 
det havde, da Fundatsen blev oprettet.

Allerærbødigst 
P. B. V.

Vagn Aagesen.

Justitsministeriet har under 30. Novbr. 1935 udtalt, 
at det kan henholde sig til Bestyrelsens Erklæring.



Fortegnelse
over

Stiftelsens Værdipapirer 
d. 31. Decbr. 1934



40 41

Prioritetsobligationer i faste Ejendomme:
à 4‘/2 %  p. a. 
à 4 %  p. a.

Ialt P rio rite tso b lig a tio n er:
tilh ø ren d e  G ru n d fo n d e n ........................

» R e se rv e fo n d e n ......................
I a lt ...............................................

Stats-, Kreditforenings- og Kreditkasse-Obligationer:
5 %  S tatsob liga tioner af 1919 (G enforenings O bligationer)
5 %  K om m une K reditforenings O bligationer 3. Serie
4’/s °/o Ø stifternes K reditforenings O bligationer 7. Serie 
4'A %  — -  — 12. —
4 %  — ■ - -  11. —
4 %  — — — 12. —
372%  - -  -  5. — .
4 '/s%  Ø stifternes L andkred itkasse  O bligationer 4. Serie 
472 %  — — — 6. S erie ..
472 %  Jydske H usm andskred itfo ren ings O bligationer 3. Afd 
372%  -  -  -  -  l.A fd
4*/s% Jydske L andkred itfo ren . Obl. (i. Serie. . . .
4 %  — -  5. — ...........  367.600 Kr
4 %  — — 6. - 55.000 -

372 %  —
372 %  ■ -
372 %  —

o.
5.
6.

konv. 160.000 Kr. 
157.500 — 
27.000 —

5 %  Vest- og sønderjydske K reditf. Obl. 9. S e rie ........
472%  — - — 131.000 Kr.
472 %  — - — — — 7. — 101.000 —

472 %  Jydske G rundejer K reditforen ings O bligationer 2. Afd. 
472 %  S ønderjy llands K reditforenings O bligationer 3. Serie 
472%  Ny jydske K øbstad K reditforen ings Obligat. 8. Serie. 
4 %  — — ■ — 8. — .
4 %  K øbenhavns K reditforen ings O bligationer 9. Serie ..
Ia lt Stats-, K red itforen ings- og K reditkasse-O bligationer:

tilh ø ren d e  G ru n d fo n d e n .......................................................
— R eservefonden ............................

I a lt ................................................. ....................
Aktier i H erning  Hede- og D isk o n to b a n k .................................

Ialt Værdipapirer:
tilh ø ren d e  G ru n d fo n d e n ..............

— R eservefonden ..........

Tilsammen Værdipapirer.

Tilhørent indfonden

Paalydeinle ( Bogført f< ydende Bogført for

Kr.

1,457,634
303,641

[ø.li

47;
73

Kr. o. Kr. 0.

Tilhørende Reservefonden
t t  Bogført for »  (Bogfør, for

Ialt
. I
Paalydende Bogført for

1,457,634
303,641

1,276 201,761,276 20

Kr. 10 Kr. 0 . Kr. Ø.!j Kr. 0.

! ,
89,200 -  89,200 — ( ('

. . 89,200 —H 89,200

Kr. 0 . Kr.

1,850,476 20 1,850,476

ø.

20

70,000
49,000
17,000

241,000
52,000
30,000

66,937
37,767
15,562

222,321
49,839
28,068

62,000 57,133
2,000 !— 1,936 94

85,000 , %  y « o -q
10,000 — , 88>81()

348,000,
6,000

290,100

422,600

344,500
22,000

232,000
340,000
92,000
80,000
58,000
80,000

284,536
4,399

283,778

— 393,738

334,294
20,690

231,140
280,841

78,600
75,100
49,957
74,869

6,200 -  , 2,589,578 72
97,000 -  90,783 53

I

3,600 3,600 —

1,076 20(4,354,45492
186,200;-179,983 53

2,933,200
3,600

4,787,276

— 252,680,362 
- -• 3,600

20, 4,534,438(45
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Uddrag
af

Stiftelsens Regnskab for Aaret 1934.

Indtægt O rdinæ r E xtra
o rd in æ r Ialt

Kr. 0 .

A. Kapitalformuen.
1. R en ter a f  G rundfonden  og K assebe

holdningen ...................................................

2. R enter a f  R e se rv e fo n d e n ......................

3. G evinst ved Indfrielse a f  ud tru k n e
K red itfo ren ings O b lig a tio n e r ..............

4. R e fu s io n e r ...................................................

B. Godset.
1. S k o v b r u g e t .

2. D e b o r t f o r p a g t e d e  og  b o r t 
l e j e d e  E j e n d o m m e .............................

C. Stiftelsens kontante Beholdning d. 1ste 
Januar 1934 ...............................................

Ialt Indtægt.

Kr. 10.

202,431'(Kl 

6,968;50

1,737 54

12’98

477,919>10

38,707105 
__ i__

427,777 07

Kr. 0

1,084

1,084

Kr. 0

202,431

6,968

1,737

12

90

50

54

98

89

89

179,003

38,707

428,861

46,836

475,698

99

05

96

80

76
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S E xtra S

Udgift O rd in æ r[ o rd in æ r Ialt

1 il l'
Kr. 0.1 Kr. Ø.jl Kr. Ø.jl Kr. 0 .

. Godset. i j
1. S k o v b r u g e t .................................................................. 117,195 20 ...............  117,195 20

2. I)e  b o r t f o r p a g t e d e  og  b o r t l e j -  i
e d e  Ejendom m e ............................................................ jj 9,731 35: 14,992 61! 24,723 96

3. L ø n n i n g e r  t i l  G o d s f u n k t i o n æ -  j !
r e r  u d e n f o r  S k o v b r u g e t ...................................  1,000 — i ............... ! 1,000 —

!4. S k a t t e r  og  A f g i f t e r  a f  ikke ud- ,[ : '
lejede E jendom m e og an d re  P ræ sta- !
tioner til det O ffen tlige ............................................. j 694—■................. 694 —

5. A ndre U dgifter ved rø rende G o d s e t ....................... 2,301 96 ...............  2,301 96
130,922 5 Î  _14,992 6Ï 145,915 Ï2

, Slottet.
1. S k a t te r ........................................................... 2,17172 il
2. B ygn in g su d g ifte r....................................... 457 87i !| ;!
3. L ø n n in g e r..................................................... 2,091 82 :i
4. Inven tariet og dets A ssu ra n c e ............  432 30
5. S korstensfejn ing ......................................  186—[
6. Forskellige U d g if te r ................................  1351:67

6,691)38
4- S tiftelsens Andel i Salg af Adgangs- i I

b ille tte r til S lottet og Refusion af Ud
gifter vedr. tidligere A a r ......................  4-1,237 731 5,453 65 ...............  5,453 65

. Samlingerne. V edligeholdelse.......................................  137 23 ...............  137 23

. M onumenterne. V ed lig eh o ld e lse .................................  64— ...............  64 —

. Slotshaven.............................................................................  2,524 92 ...............  2,524 92

. Børnehjemm ene.
. L ø n n in g e r.....................................................  64,362 62
!. F ø d e v a re r .....................................................  35,359 83 I
1. In v en ta r.........................................................  3,460 59
I. Beklædning .................................................  14,552 76 |
i. V a s k ................................................................. 5,391 24
i. Belysning ....................................................... 2,428 97

B ræ n d se l......................................................... 8,631 78 ,
!. Læ gehonorar, Sygepleje, M ed icin ........  10,763 94 .
I. B y g n in g su d g ifte r........................................  1,940 55 |
I. S katter og A fg if te r ....................................  8,777 56
. S k o le n .............................................................  2,502 44 ________|__ ___________

T ra n sp o rt. . . 158,172 28] 139,102 31 14,992 61 154,094 92
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r :

Udgift !) O rd inæ r Extra j Ialt
°  I1 o rd in æ r

_____________________________________________________ |j________________________
Kr. Ø.j; Kr. Ø.l1 Kr. 0 . Kr. 0 .

T ra n s p o r t . .. 158,172 28-[l39,102 31 ) 14,99261 154,094 92

12. H estehold  og A utom obil ........................  817 66
13. K ontorudgifter, F rag t ni. m .....................  1,95818
14. S k o rstensfe jn ing ...........................................  534 70i| i
15. H aver, Veje m. m .........................................  1,935 49) | I
16. H o v ed ren g ø rin g ...........................................  3,007 031 1
17. L ø s ø re fo rs ik r in g ...............................................  99 12
18. F u n k tio n æ rers  R e js e r ....................................  192 15j
19. B o g sam lin g en ...................................................... 97 20)
20. U ly k k e s fo rs ik r in g ............................................  538 95 j
21. K o n firm a tio n su d g ifte r ....................................  374 60! i
22. Festdage og E x a m e n ......................................  800 50'
23. Ju le træ e r m ed T ilb e h ø r ................................  386 84
24. N y ta a rsd u c ø re r ..................................................  140 —
25. Rejsepenge fo r ny optagne B ø r n ........  113 20)
26. V a n d v æ rk e t......................................................... 183 58i !
27. F o rn ø je lse r til B ø rn ........................................  272 15 1
28. B e k en d tg ø re lse r ...........................................  42 92 ]
29. B ørnefo tografie r...........................................  2 8 —,,
30. B a d e h u s e n e ...................................................  700 — ' ]
31. A ndre U d g if te r ............................................. ...... 70 65. ]

170,465 20
32. L andbrugsafdelingen  Ind tæ gt 16,054,49

Udgift. 12,963,47 4-3,09102 
167,374 184

33. H usholdningsskolen  Ind tæ gt. 8,939,44
Udgift. 3,897,35 4-5,042 09;

162 332 09 '
34. U dgifter ved B ørns U d s ty r ....................  2,53110

164,863 19
35. H avebrugsafdelingen Indtæ gt. 869,31

Udgift. 9 6 5 ,-  4- 95 691 i
164,767 50

36. S tæ rgaarden  U dgift. 2,155,41
In d tæ g t................... ...... 619,28 1,53613

37. U dgifter til Børn i P riv a tp le je ........... 1,214 -J  i
38. U dgifter vedr. udgaaede P lejebørn  . . .  1,647 52 ;

169,165 15!
4- Refusion af U dgifter v ed rø rende  tid - •
ligere A a r ....................................................... ...............2 —' 169,163 15 i

39. E k strao rd in æ re  U dg ifter............................................... | | ................. 8,689 54 177,852 6!

I)
____ _l!______ i!____i_____ _

T ra n s p o r t .. . )308,265 4ôj| 23,682[ 15 331,947 6



45

Udgift i O rd inæ r Extra-
o rd in æ r

Ialt

Kr. 0
T ran sp o rt. . .

Stiftelsens Forpligtelser som Arving efter 
Stifterinden:

1. V edligeholdelse af Louiselund paa
B ornholm  .....................................................

2. P rinsesse C harlo tte  F rederikkes G rav
sted i R o m ...................................................

, Bestyrelsesudgifter.......................................

Revisor og Landbrugskyndig Konsulent

Skat til Erhvervskommunen....................

. Pension til afgaaede Funktionærer og 
Enker..........................................................

. Understøttelser..............................................

Ialt Udgift

I Kr. ; 0. 
308,26546

6 0 - i ,  

100 — 

25,880 15 

2,100 — 

l,788’50

34,662

372,856

Kr. 0 . Kr. 

23,682 15 331,947

640

60

100

26,520

2,100

1,788

ø.
61

85| 1,800

. 2 0 0  

96 26,322 15

36,462

200

399,179

15

50

85

11
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Rekapitulation.
_________Indtægt_______________ _________ Udgift______

O rd inæ r Ialt O rd inæ r E kstra j a it
o rd in æ r o rd inæ r

Kr. 0 . Kr 0 . Kr. 0 . Kr. ø j  Kr. 10 . Kr.
K a p ita lfo rm u e n ................  211,137 94 ...................  211,137 94 I
R e fu s io n e r ..........................  12 98 ...................  12 98
G o d se t................................... 216,62615 1,084 891 217,711 04 130,922 51 14,992 61 145,915
S lo t te t .......................................................................................................  5,453 6 5 ...............  5,453
S a m lin g e rn e .........................................................................................  137123,.................  137
M o n u m en te rn e ....................................................................................... 64!— \ ...............  64
S lo tsh a v e n ........................................................................ 1................ 2,524 92 ...............  2,524
B ø rn e h je m m e n e ................................................................................   169,16315 8,689 54 177,852
Stiftelsens F o rp lig te lser I

som Arv. eft. S tifte rind ............................................................... 160 —J .......... !.. 160
A d m in is tra tio n su d g ifte r............................................................... ..... 25,880 15 640]— 26,520
R evisor og K o n su le n te r...............................................................  2,100— ..........  .. 2,100
Skat til E rhvervskom m .............. 1,788 50 .......... j .. 1,788
Pension til afgaaede

F u n k tio n æ rer  og E nker .........................................., ...............  . 34,662 85 1,800,— 36,462
U n d e rs tø tte ls e r .............................................................. ]j...............  ...............  200 -  200

~427?777 07 1,084 89'"428,861 96 37^856 96 26/122 15399,179

K ontan t B eholdning d. 1. i
J a n u a r  1934 ..................................................................  46,836 80 j , I

E fter R egnskabet fo r 1933 475,698 76 i j
ejede G rundf. og Kasse- I i
beholdn . V æ rdipap. fo r 4.340,549 98 j i
ogR eservefondenV æ rdi- , i|
p ap ire r  f o r ......................  15L939 31 4,492,489 29 j

E fter R egnskabet fo r 1934 ]
h a r  G rundf. ogK assebe- 
ho ldn. V æ rd ipap ire r pr.
31. D ecem ber 1934 fo r .  4,354,454 92 1
ogR eservefondenV æ rdi- !
p ap ire r  f o r ......................  179,983 53 4,534,438 45 !

altsaa Forøgelse a f  Værdi- i 1
p a p i r e r ......................................................  41,949 16!...................................... ]]................ 41,949

Den 1. Jan . 1934 indestod '
i B a n k e r ....................................................  132,165 10
m edens d e r  d. 31. D ecbr.
1934 in d e s to d .......................................... 99,808 31 ]

a ltsaa  i 1934 udtaget m ere I
end in d s a t ................................................ j.............. .. 32,356 79 '!

N aar fra  den sam lede Ind tæ gt .............................; 508,055 55 ______
drages den sam lede U d g i f t ..................................... 4-441,128 27 441,128
frem kom m er Kassebeholdning pr.31. D ecbr. 1934 66,927 28

Bestyrelsen for
Kong F re d e rik  den Syvendes Stiftelse fo r h jæ lpeløse og forlad te Pigebørn, isæ r i 

Almuen, o p re tte t af Louise C hristine Lehnsgrevinde af D anner.
København, i* September 1935.

Vagn Aagesen. L. Moltesen. Th. Madsen.
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Kong Frederik den Syvendes Stiftelses
økonomiske Status

den  31. D ecem ber 1934.

Kr. O. Kr. | O.

dtægt givende Værdier:
A. Kapitalformuen :

G rundfondens og K assebeholdn. V æ rd ipap irer . 4,354,404,92
Reservefondens V æ rd ip a p ire r ................................. 179,983 53

Beholdning i B a n k e r ...................................................
K asseb eh o ld n in g ...........................................................
R estancer a f  R enter af P an teo b lig a tio n e r..........

4,534,438 45 
99,808 i 31 
66,927 28 

5,146 -
4706,320 04

B. De lægerprisske Ejendomme ansæ ttes t i l ..................
B eholdning af SkovefFekter......................................
R e s ta n c e r .........................................................................

I a l t  I n d t æ g t  g iv e n d e  V æ rd ie r ......................

1,258,400
18,836
31,566 59

1,308,802 59
.,!6,015,122 j 63

D esuden ejer Stiftelsen følgende 
ke Indtægt givende Værdier, nem lig:

B ørnehjem m enes Bygninger m ed T ilbehør, 
b rand fo rsik rede f o r .................................................

Sam m es Inventarium , Lager, B esætning og In
ven tar paa L andbrugsafdelingen m. m. brand- 
fo rsik re t f o r ...............................................................

Lystanlæget Louiselund paa B ornholm , udlagt 
til Stiftelsen f o r .........................................................

S lo tsinventarium , M alerier, K unstsager m. m., 
b rand fo rsik re t f o r ...................................................

K ontorinventarium  i K øbenhavn og paa Gods
kontoret, b ran d fo rsik re t f o r ................................

1,001,400

171,900

600

300,000

5,000

1,478,900

Bestyrelsen for

Kong F rederik  den Syvendes Stiftelse fo r h jæ lpeløse og fo rlad te  P igebørn, 
isæ r af Almuen, o p re tte t a f  Louise C hristine  L ehnsgrev inde a f  D anner. 

København i September 1935.

L. Moltesen. Th. Madsen.Vagn Aagesen.
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F o r te g n e ls e
over

de ved Stiftelsen ansatte Funktionærer og Betjente
den 1. Ja n u a r  1935.

Bestyrelsens Sekretær og Stiftelsens Hovedkasserer og
Hovedbogholder: Exam , ju r is  H. H. M ü lle r .................... ansat 1. Ju li 1918

Kasserer ved Hovedkontoret: F rk . B. C hristensen  — 1. April 1932
Stiftelsens Bud: S. P e te r s e n ................................................................  — 1. Maj 1932
Børnehjemmene: F o rs tan d e r: Cand. theol. A. T. H ø y ............  — 1. Maj 1910

F uldm æ gtig : A. R u g h .......................................... — 1. Novbr. 1914
P lejem oder: J. J a c o b s e n .................................... — 1. O ktbr. 1904

— M. J a c o b s e n .................................... — 1. Maj 1908
— M. A n d e rse n ...................................  — 1. Novbr. 1908
— E. R asm ussen ...............................  — 1. O ktbr. 1910
— I. S te n b æ k .......................................  — 1. Oktbr. 1912
— G. T e ise n .......................................... — 1. August 1914
— K. B e n d ix e n ...................................  — 1. Novbr. 1916
— I. N ie lsen .......................................... — 1. August 1917
— K. Je n se n .......................................... — 1. Novbr. 1921
— C. R asm u ssen .................................  — 1. Decbr. 1924
— M. T h o m s e n .................................... — 1. Maj 1925
— G. P edersen  ...................................  — 1. Maj 1932
— A. A n d e rs e n ...................................  — 1. Maj 1932

P lejem oderv ikar: M. H an se n ...........................  — 1. Novbr. 1921
H usholdn .skolens B estünde: M. K ristensen — 1. Maj 1932
Skolen: O vert, Cand. theol. M. G reve........ — 1. Maj 1915

L æ rerinde  H. H o u b y .........................  — 1. Aug. 1929
A. H olm -Jørgenseu .. . — 1. Aug. 1930

— K. M. H e rs k in d ............  -  1. Jan u ar 1935
B ørnehavelæ rerinde: Th. L arsen — 1. April 1928
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ørnehjemmene:
Sygeplejerske: C. M u n k sg a a rd ...................... an sa l 1. A pril 1916
S ystuen: B estyrerinde L. A n d e r s e n ..........  — 1. Maj 1912
V askeriet: B esty rerinde O. A n d ersen ........  — 1. J a n u a r  1926
L andbrugsafdelingen: B estyrerC . S tenbæ k — 1. O ktbr. 1912
S kolebetjent: C. P e te r s e n .................................. — 1. N ovbr. 1908
Smed og M askinpasser: P. P etersen  ...........  — 1. Maj 1917
K usk: O. C h ris te n se n ..........................................  — 1. August 1917
V ægter: P. A n d ersen ............................................  — 1. J a n u a r  1927
14 M edhjæ lpersker

iodset: G odsinspektør og Skovrider: F o rstk an d id a t V.
H olstein ...........................................................................  — 1. Seplbr. 1929

Bogholder paa G odskontoret og K asserer for
B ørnehjem m ene: Cand. phil. O. C. Olsen ..........  — 1. August 1895

Skovfoged i S lotshegnet, K ohaven og Langevad:
A. Nielsen ..........................................................................  — 1. Maj 1930

Skovfoged i S tudehaven: B. S im o n s e n .......................  — 1. N ovbr. 1915
— i F æ llesskoven: A. S ø re n s e n .....................  — 1. O ktbr. 1931

O psynsm and i F æ rgelunden: P. P e te r s e n .................. — 1. April 1906
Skovløber i K ohaven: T. P e te r s e n ............................  — 1. Maj 1931

— i S tudehaven: K. K ris to ffe rse n ................... — 1. N ovbr. 1928
— i — P. H an se n ...............................  — 1. N ovbr. 1929
— i — C hr. C h r is te n s e n .............. — 1. Maj 1934
— i Fæ llesskoven: J. P e te r s e n ......................... — 1. A pril 1913
— i — V. A n d e rs e n .......................  — 1. N ovbr. 1928
— i — H. L a s s e n ...........................  — 1. N ovbr. 1929

lo tte t: Slotsfoged: F ru  K. W este rg aard .........................................  — 1. Decbr. 1927






