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BØRNESAGENS FÆLLESRÅD
Der spørges så ofte om, hvad Børnesagens Fællesråd egentlig er for
noget — også af mennesker, som egentlig burde være klar over det. Ne

denfor bringes derfor en fortegnelse over de foreninger, der danner rå

BØRNESAGENS
TIDENDE

det og deres repræsentanter. Fællesrådet er stiftet 1903.

Organ for dansk børneforsorg

Socialinspektør Etlar Ander
sen, Holbæk.

De Danske Plejehjemsforeninger:

REDAKTION OG EKSPEDITION

Kristelig Forening for
Børneforsorg, »Jysk børneforsorg«
og »Ungdommens Vel«:

Magnoliavej 51, Valby. VALBY 450.

Gironr. 585.
Redaktør Vald. Christensen.

UDGIVER
Børnesagens Fællesråd, der omfatter følgen

Seminarierektor Aage Nørfelt,
København.
Pastor Haldor Hald, Kbhvn.

Rådets bestyrelse og de i øjeblik
ket siddende repræsentanter i for
skellige udvalg og nævn:

Formand: Godsejer Aksel Hor
sens, Fænø pr. Middelfart.
Næstformand: Pastor Haldor
Hald, Helleskrænten 9-11, Sø
borg.
Sekretær: Kontorchef F. Krön
cke, Jomsborgvej 23, Hellerup.

de landsorganisationer for børneforsorg: De
danske Plejehjemsforeninger, Kristelig For

ening for Børneforsorg, Dansk Børnehjems

forening,

Foreningen

domshjem

og

af

plejehjem,

skolehjem,

Foreningen

ung

for

Optagelses- og Lærlingehjem, landsforenin
gen

Forebyggende

Børneværn,

foreningen

»Jysk Børneforsorg«, foreningen »Ungdom
mens Vel«,

Foreningen af bestyrelser

for

Børnehjem,

Foreningen af bestyrelser

for

Optagelses-, Iagttagelses-

hjem

samt

og

Oplærings

Foreningen af bestyrelser

for

skolehjem, ungdomshjem og fredehjem.

Dansk Børnehjemsforening:

Forstander V. Johansen, Ål
borg.
Foreningen for Skolehjem, Ung
domshjem og Fredehjem:

Forstander C. Bek, Tisvilde.
Foreningen for Optagelses-, Iagt
tagelses- og Lærlingehjem:

Forstander Gabriel Petersen,
Nærum.

SEKRETARIAT

Jomsborgvej 23, Hellerup. Tlf. HE 4100.
REDAKTIONSUDVALG
Forstander Chr. Bek, »Godhavn«.

Pastor Haldor Hald, København.
Godsejer Aksel Horsens, Fænø.

Sognepræst Agnar Nielsen, Ejby.
ANNONCEEKSPEDITION

Fru A. Christensen, Magnoliavej 51, Køben
havn, Valby. Valby 450. Gironr. 585. Da bla
det normalt må have annoncer i hænde se

Landsforeningen »Forebyggende
Børneværn«:

Pastor Fritz Lerche, Kbhvn.
Godsejer AkselHorsens, Fænø.
Forretningsfører Wm. Bach,
København.
Landsforeningen af Bestyrelser for
anerkendte Børnehjem i Danmark:

Pastor Børge Berntsen, Pandrup.

nest 10 dage før udgivelsesdagen, vil an
noncer, der indkommer efter denne frist,
kun så vidt muligt blive medtaget i det på

følgende nr.
UDGIVELSESHYPPIGHED OG PRIS

2 gange mdl. — i juli og august dog kun 1
gang mdl. Kan bestilles for et kvartal, et

halvt eller et helt år ad gangen (hos post
væsenet dog kun for et helt år ad gangen).
Pris 20 kr. årlig. 10 kr. halvårlig og 5 kr.

kvartårlig.

Sammenslutningen af Bestyrelser
for de private, anerkendte Optagel
seshjem, lagttagelseshjem og Op
læringshjem:

Repræsentant i børne- og ung
domsforsorgens pædagogiske
nævn:
Seminarierektor Aage Nørfelt.
Repræsentanter i børne- og ung
domsforsorgens økonomiske
nævn:
Pastor Fritz Lerche.
Forstander C. Bek.
Repræsentanter i den danske sek
tion af nordisk sammenslutning
til værn for børn og unge:
Godsejer Aksel Horsens.
Forstander C. Bek.

Repræsentant i Hindholm Høj
skoles styrelse:
Fru Olga Kigelsen.
Fællesrådets udvalg for haste
sager:
Godsejer Aksel Horsens (for
mand ).
Fru Olga Kigelsen.
Pastor Haldor Hald.
Forstander C. Bek.
Pastor Fritz Lerche.

Pastor Oskar Poulsen, Ålborg.
Foreningen af Bestyrelser for de
anerkendte Skolehjem, Ungdoms
hjem og Fredehjem:

Fru Olga Pdgelsen, Kbhvn.

Pressetjenesten:
Pastor Haldor Hald.
Forstander C. Bek.
Kontorchef Th. Madsen.
Dr. phil. Signe Prytz.
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Institutioner under fællesrådet
BØRNESAGENS
ADOPTIONSKONTOR
adr.: Vesterbro Torv 6, Århus.
Bestyrelse:

Socialinspektør Etlar Andersen
(formand).
Pastor Børge Berntsen.
Kontorchef Th. Madsen.
Forretningsfører: Frøken Inge
borg Fabian.

BØRNESAGENS ARKIV

Bestyrelse:
Godsejer Aksel Horsens (for
mand ).

Fhv. overinspektør Oluf J. Skjerbæk (sekretær).
Forstander Boje Rasmussen.
Kontorchef Th. Madsen.
Redaktør Andr. Boje.
BØRNESAGENS TIDENDE
Adr.: Magnoliavej 51, Valby.

Redaktionsudvalg:
Pastor Haldor Hald (formand).
Forstander C. Bek.
Godsejer Aksel Horsens.
Pastor Agnar Nielsen.
Redaktør:
Programredaktør Vald. Christen
sen.

NYBORGMØDET
Mødeudvalget:
Godsejer Aksel Horsens (for
mand ).
Pastor Haldor Hald.
Fru Olga Rigelsen.
Forstander Gabriel Petersen.
JULESTJERNEN OG
JULEKOLLEKTEN
Udvalg:
Godsejer Aksel Horsens (for
mand ).
Forretningsfører Wm. Bach.
Fru Olga Rigelsen.
Forstander Gabriel Petersen.
Forretningsfører: Børge Chri
stensen.

Om forældres ret til at blive bekendt
med akterne i fjernelsessager
Af dommer Huno von Holstein, Silkeborg

Har forældrene til et barn, som et børneværns
udvalg agter at fjerne fra hjemmet efter forsorgs
lovens § 130 og navnlig § 131, respektive foræl
drenes advokat, krav på at gøre sig bekendt med
sagens akter, inden det møde finder sted, hvor
spørgsmålet skal behandles? Direktoratet for
børne- og ungdomsforsorg såvel som landsnævnet
mener nej, og det er vist også den praksis, som
følges af børneværnsudvalgene.
Men er det rigtigt?
Landsnævnet udtaler i cirkulære nr. 216 af 19.
november 1951:
Under hensyntagen til den børneværnsudvalget og
dets medarbejdere i henhold til forsorgslovens § 91,
stk. 3, påhvilende tavshedspligt - af hensyn til bør
neværnseleven og hans pårørende samt de personer,
der anmelder eller afgiver erklæringer i børneværns
sager - må det tilkomme børneværnsudvalget efter
eget skøn, dog under rekurs til landsnævnet for bør
neforsorg, at afgøre, om og i hvilket omfang og på
hvilken måde der bør gives personer og offentlige
myndigheder, som måtte mene at have interesse deri,
oplysninger - eventuelt gennem udlån af akter - fra
de af børneværnsudvalget behandlede børneværns
sager. Selv om det påhviler børneværnsudvalget i
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videst muligt omfang at efterkomme anmodninger fra
offentlige myndigheder eller privatpersoner om op
lysninger fra børneværnssager, når en berettiget in
teresse heri godtgøres, vil tavshedspligten normalt
være til hinder for, at der gives for detaillerede op
lysninger eller sker udlån af akter.

Derefter følger nogle retningslinier for udval
gets udøvelse af skønnet, og det anføres her, at
anmodninger fra privatpersoner om udlån af ak
ter ikke bør imødekommes, samt at det også gæl
der henvendelser fra sagførere, selv om akterne
ønskes til brug i retssag.
I en højesteretsdom af 26/3-1924, citeret i
Ugeskrift for retsvæsen 1924, pag. 443 ff, opret
holdes et værgeråds vægring ved at levere en mo
der genpart af erklæringer, som var afgivet til
rådet om hendes forhold til hendes datter. Sa
gens nærmere omstændigheder var følgende:
Moderen, der var enke, havde forældreretten
over datteren, men der var rejst en værgerådssag
om betimeligheden af at lade hende beholde den.
I et møde, hvor hun ikke selv var til stede, men
var repræsenteret bl.a. af en overretssagfører, blev
de mødte gjort bekendt med forskellige erklærin
ger fra læger og fra familiemedlemmer, og deref-

ter vedtog værgerådet ikke at fratage moderen
forældremagten. Hun forlangte nu udleveret af
skrifter af disse erklæringer, men fik afslag, hvor
imod erklæringerne blev oplæst for hende i et nyt
værgerådsmøde. Hun anlagde derpå sag til ud
levering mod værgerådet, men fik ikke medhold
hverken ved Østre Landsret eller Højesteret. Det
hedder i højesterets dom, at der efter det fore
liggende må gås ud fra, at hun ikke havde nogen
berettiget interesse i at få udleveret afskrifter af
de omtalte dokumenter, og allerede som følge
heraf kunne hun ikke kræve det.
Denne dom er i ugeskriftet forsynet med en
redaktionel note:
Det er naturligvis af stor betydning for værgeråds
institutionen, der har en vanskelig opgave at løse, at
de personer, der - enten af egen drift eller på opfor
dring - afgiver erklæringer til den, kan udtale sig
frit i tillid til, at der fra værgerådets side vil blive
gjort en skønsom brug af erklæringerne med barnets
tarv for øje. Allerede som følge heraf bør der ikke
være tale om, at værgerådet skulle være pligtigt at
efterkomme et hvilketsomhelst krav fra deres side,
hvis forhold erklæringerne angår, på udlevering af
dem i original eller genpart. Hermed stemmer da
også den tidligere børnelov nr. 72 af 14. april 1905
som den nugældende lov nr. 237 af 12. juni 1922,
der begge ikke blot foreskriver, at værgerådets for
handlinger skal foregå for lukkede døre, men tillige
giver værgerådet en betydelig frihed med hensyn til,
hvorledes hver enkelt sag bør behandles.
Videre kan fremhæves, at der ingen almindelig re
gel findes, der giver den, hvis forhold omhandles i
erklæringer, der beror hos offentlige myndigheder
eller private, ret til at blive bekendt med disse erklæ
ringers indhold. Kun inden for visse områder findes
hjemlet en sådan ret og da med nærmere afstukne
grænser.

Overfladisk set skulle sagen jo herefter være
klar, men læser man dommen nøjere, bemærker
man, at højesteret taler om, at moderen ikke
havde nogen berettiget interesse. Hvad nu, hvis
hun havde en sådan? Hverken dommen, noten
eller cirkulæret har taget stilling til det her om
talte spørgsmål, nemlig forældrenes rettigheder
under en børneværnssag. Og her kan man da vist
ikke komme uden om, at de har en berettiget
interesse i at få at vide, hvad der er oplyst for
børneværnet, siden det er gået i aktion. Natur
ligvis må forældrene kunne kræve i børneværns
mødet at blive gjort bekendt med grundlaget for
den eventuelle fjernelse; men har de ikke også

et rimeligt krav på at være nogenlunde orienteret
forinden, så at de i ro kan overveje sagen, og
hvis de mener, at børneværnet er på vildspor, kan
skaffe sine bevisligheder frem?
Jeg indrømmer, at det støder mig som dom
mer, hvis man vil nægte forældrene eller deres
advokat denne ret, fordi det er et retsplejedog
me, at parter i en sag skal gøres bekendt med alt,
der er fremme under behandlingen. På den anden
side må jeg også indrømme, at her er ikke tale
om en sag med forældre og børneværnsudvalg
som stridende parter, og hensynet til, at folk frit
kan udtale sig til børneværnet uden at risikere at
blive hængt ud for, hvad de har sagt, vejer tungt.
Men rent bortset fra den øjeblikkelige strømning
i befolkningen med krav om større offentlighed
i administrationen, så er på det her nævnte om
råde hemmeligholdelsen i virkeligheden gennem
hullet, for dersom en fjernelsesbeslutning af for
ældrene kræves indbragt for domstolene, så vil
den i retsplejen sikrede ret for parterne til at bli
ve bekendt med alt fremkommet øjeblikkelig
medføre, at forældrene og deres advokat får ad
gang til dokumenterne. Var det så ikke rimeligere
at lade det ske på et tidligere tidspunkt, hvorved
måske adskillige appeller unødiggjordes?
Det er et vanskeligt problem, og jeg tør, hvis
jeg spørges, som landet ligger, ikke for tiden råde
et børneværn til at udlåne akterne. Jeg mener i
det hele ikke, at de originale papirer bør udlånes,
men der kan kun blive tale om at give afskrifter,
og de behøver som regel ikke at være in extenso,
men blot indeholde kvintessensen af erklæringer
ne, altså det som børneværnsudvalget vil støtte
sin afgørelse på. Imidlertid vil formålet forment
lig i almindelighed kunne opnås, hvis man gav
forældrene adgang til i tiden inden mødet at se
akterne eller endnu bedre få læst dem op og for
klaret - hvad nok ofte kan være nødvendigt - på
børneværnets kontor.

Det er ikke min mening at anvise nogen pa
tentløsning, for jeg er ganske klar over, hvad der
kan siges imod, men spørgsmålet er aktuelt, og
jeg har derfor villet bringe det frem i håb om at
få en diskussion i gang, og at mere sagkyndige på
området end jeg kan finde en udvej.
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Unge norske lovovertrædere
Sekretær, cand. jur. Ib Ydebo anmelder docent i

kriminologi ved Oslos universitet, Niels Christies
afhandling: Unge norske lovovertrædere.

Univer

sitetsforlaget, Oslo 1960, 132 sider.

En anbefalelsesværdig afhandling

Niels Christie, der er docent i kriminologi ved
Oslo universitet, er forfatter til en afhandling om
norske lovovertrædere. Christie er magister i so
ciologi og arbejdede i sin studietid som journalist,
hvilket ikke kan virke overraskende på læserne af
hans afhandling. Den sociologiske baggrund for
behandlingen af stoffet mærker man flere steder,
såsom i hans henvisning til teorien om »den so
ciale kontrol« i afsnittet om familiestrukturen,
samt i hans udredninger i afhandlingens afslut
tende afsnit, udsyn. Journalisten Christie skal
man ikke lede længe efter. Man mærker hele
vejen, at han er en rutineret skribent med sans
for at gøre sit stof levende og interessant. Det er
en fornøjelse at læse hans sprog; man må imid
lertid ikke lade sig narre af stilens lethed. Stof
fet er tungt og svært, og afhandlingen lider ikke
just af mangel på tabeller om mere eller mindre
detaillerede problemer. Lad det være sagt straks.
Det er en afhandling, der kan anbefales enhver,
der interesserer sig for ungdomsproblemer, for
selv om Christie har sat sig som sin opgave at
beskrive en årgang unge kriminelle mænd, er hans
kontrolmateriale så omfattende, at han i virkelig
heden giver læseren en mængde væsentlige oplys
ninger om hele den mandlige norske ungdom af
årgang 1933.
120.000 kort i strafferegistret er gennemgået

Afhandlingens materiale er ikke indsamlet af
Christie selv. Han har benyttet sig af det norske
forsvars to registre, af hvilke det ene indeholder
oplysninger om bl.a. uddannelse, erhverv og in
teresser samt lægebedømmelse for så at sige samt
lige unge nordmænd, mens det andet indeholdetoplysninger indsamlet af forsvarets psykologiske
afdeling. En væsentlig grund til, at Christie har
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Sekretær IbYdebo er født 1930,
blev student 1949 og cand.
jur. 1957. Efter en kort perio
de i forsikringsbranchen ansat
tes han i direktoratet for Kø
benhavns kommunes børne- og
ungdomsforsorg. - Medarbejder
ved ungdomsklubben i Pilestykket.

valgt årgang 1933, er, at militærpsykologerne fra
og med 1952, da størstedelen af denne årgang
mødte på session, kunne bringe en ny og omfat
tende undersøgelse af de udskrivningspligtige i
anvendelse. Benyttelsen af det fremmede mate
riale har haft den fordel for Christie, at undersø
gelsen har fået et så stort omfang - en hel årgang
af unge — som det har været tilfældet. Svagheden
ligger på den anden side deri, at visse data, som
ville have været af betydning i en kriminologisk
undersøgelse, mangler, fordi de har været uvæ
sentlige for militæret. Det fremmede materiale
har ikke begrænset selvstændigheden i Christie’s
arbejde. Han har bearbejdet og kombineret de
indhentede oplysninger ud fra så mange synsvink
ler, at man imponeres over hans fantasi og kon
struktionsevne, og det bør tilføjes, at der ligger
et kolossalt arbejde bag afhandlingen. Et eksem
pel herpå er, at han måtte gennemgå 120.000
kort i strafferegistret for at finde frem til årgang
1933’s registrerede lovovertrædere. Afhandlingen
er en massestatistisk undersøgelse, hvis værdi lig
ger i, at der kan peges på en mængde interes
sante problemområder. Man kan til gengæld kun
i et meget begrænset omfang behandle de påpe
gede problemer mere dybtgående. Christie ud
taler, at man i og for sig ikke i en sådan under
søgelse har nogen garanti for, at man ikke ender
i påstanden om, at tilbagegangen i storkefødsler
er årsag til tilbagegangen i barnefødsler. Der er
han nu ikke selv endt.
Afhandlingen er nyttig læsning derved, at den
maner til varsomhed med at fremhæve alt for
mange og store forskelle mellem de unge lov
overtrædere og de unge i øvrigt. Der er forskelle,
men nogle af dem er ikke så grueligt store, som
af mange antaget. Ikke sjældent er der kun tale
om nuancer.
Inden omtalen af afhandlingens 6 hovedaf

snit bør det vel tilføjes, at der blev født ca.
22.000 drengebørn i Norge i 1933, og at 1.035
nåede at blive registreret som lovovertrædere in
den den 1. januar 1958. Under hensyn til at ca.
1.500 af årgangen er døde, udvandrede eller bort
rejst, vil det med andre ord sige, at ca. 5 pct. af
årgangen er blevet registreret. Mens Christie har
gennemgået materialet for (så godt som) alle de
unge lovovertrædere, har han kun medtaget hver
femte af årgangen i øvrigt i sit kontrolmateriale.
Den skjulte kriminalitet er stor

Christie behandler i afhandlingens første afsnit
nogle metodologiske hovedproblemer. Selv om
mange af spørgsmålene, der rejser sig i forbin
delse med de såkaldte metodeproblemer, er så
specielle, at de kun kan have en begrænset in
teresse for dette blads læsere, skal der dog peges
på et par af dem. Metodeproblemerne er de pro
blemer af rent teknisk art, der rejser sig ved ud
nyttelsen af det grundlæggende materiale, samt de
mere fundamentale problemer om, hvorvidt det
indsamlede materiale kan give et klart eller et
skævt billede af virkeligheden. Undersøgelsen om
fatter ifølge sagens natur kun de registrerede lov
overtrædere, og man kunne spørge, om de regi
strerede lovovertrædere repræsenterer alle lov
overtrædere? Det gør de naturligvis ikke. De ud
gør kun en brøkdel og tilmed en skæv brøkdel.
Den såkaldt skjulte kriminalitet er inden for
visse kategorier af lovovertrædelser endog meget
stor. Christie peger på, at der i samfundet virker
en slags sorteringsmekanismer, således at registre
ringen aldrig vil kunne blive fuldstændig. En af
disse mekanismer vedrører selve lovovertrædel
sens art således forstået, at der f.eks. udføres et
større arbejde for at finde frem til, om et døds
fald under mystiske omstændigheder skyldes drab,
end for at finde en tabt lommebog. En anden sor
teringsmekanisme vedrører selve gerningsmanden.
En vagabond er udsat for større mistanke for et
begået bagateltyveri end en grosserer.
Hvem repræsenterer de registrerede?

Et andet problem er, hvorvidt de undersøgte
lovovertrædere repræsenterer alle de registrerede
lovovertrædere? Medens man i mange tidligere
undersøgelser har behandlet det klientel, der har
begået de mest opsigtsvækkende overtrædelser,
eller det klientel, der har været belastet med den
hyppigste kriminalitet, har Christie garderet sig
mod en sådan skævhed ved at medtage hver ene
ste i Norges centralregister registrerede lovover
træder af årgang 1933. Det har været umuligt for
ham at få alle de registrerede lovovertrædere med,
idet centralregistret ikke indeholder oplysninger

om bødestraffe; denne fejl reduceres imidlertid
noget derved, at undersøgelsen kun omfatter un
ge, over for hvem bødestraffe ikke anvendes i
så stort omfang. Størst betydning har fejlen ved
voldsforbrydelser.
Undersøgelsessituationens betydning

Som et tredie problem skal omtales »undersø
gelsessituationens betydning«. Problemet er her,
i hvilken grad forskeren påvirkes af, at han ved,
at det er en kriminel eller en ikke-kriminel, han
undersøger. Eller set fra den anden side: De un
dersøgtes reaktion når de ved, at de undersøges
netop i deres egenskab af lovovertrædere. Idealet
må være, at forskeren på indsamlingsstadiet ikke
ved, hvem der tilhører kontrolgruppen, og hvem
der er kriminelle, samt at de, der udspørges, ikke
ved, hvad forskeren ønsker at finde. Som et par
udveje til at løse dette problem peger Christie
på, at man undersøger begge grupper, førend de
har begået noget kriminelt, eller at man under
søger i forbindelse med en situation, hvor kri
minaliteten har været uden betydning. Med det
materiale, som Christie har anvendt til nærvæ
rende afhandling, er problemet løst på sidst
nævnte måde. Hans første løsningsforslag fore
kommer ikke videre realistisk, når man ved, at
den højeste kriminalitetsfrekvens i Norge findes
blandt de 13—14 årige. Ved en undersøgelse af
ungdomskriminelle ville det være nødvendigt at
gå så langt ned i alderen, at man blev afskåret
fra at få oplysninger om, hvad der er sket for
de enkelte i den mest spændende periode: puber
teten. Forøvrigt har Christie sikkert ret i, at man
aldrig kan blive problemet helt kvit, idet den kri
minelle vil føle sin kriminalitet som et handicap
gennem hele livet.
Kriminalitetens art og de unges alder

I afsnittet om lovovertrædelserne omtales det,
at den første form for registreret kriminalitet hos
de unge for 65 pct.s vedkommende var ejendoms
forbrydelser (simpelt og groft tyveri samt bilty
veri). For hele 14,88 pct.s vedkommende var der
tale om motorkørsel i spirituspåvirket tilstand.
Med hensyn til de unges alder på tidspunktet
for den første lovovertrædelse viser det sig, at der
sker en jævn tilvækst fra det 14. år, men at den
største tilvækst forekommer i aldersgruppen 20—
21 år. Biltyverierne dannede en undtagelse der
ved, at ingen af de registrerede biltyve - 51 - end
nu var fyldt 20 år på gerningstidspunktet. Ved
motorkørsel i spirituspåvirket tilstand finder man
den omvendte tendens. Ingen af de 154 registre
rede var under 18 år, og halvdelen var 22—23 år.
Ifølge politistatistikken har der i de senere år
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vist sig en toptilvækst i aldersgrupperne 13, 14
og 15 år. Der er herved sket en forskydning i
registreringsfrekvensen, således at de yngste al
dersgrupper er blevet stadigt stærkere repræ
senteret. Dette behøver ifølge Christie ikke at
betyde, at der er flere unge lovovertrædere end
tidligere; det er kun udtryk for, at flere er blevet
registreret. Han peger på, at det efter hans me
ning er de yngste aldersklasser — ikke bestemte
fødselsårgange — der er noget gal med, og henvi
ser i denne forbindelse til, at politistatistikken i
flere år har vist en overrepræsentation af 13, 14
og 15 årige. Hvis det var bestemte fødselsårgan
ge, der var særligt belastede, måtte man forvente
en stigning også senere, f.eks. således at de, der
blev registreret som 14 årige i 1956, også gjorde
sig stærkt gældende som 16 årige i 1958. Dette
har imidlertid ikke været tilfældet.
Tiltalefrafald og recidiv

Reaktionen over for de unge lovovertrædere
var som forventet i overvejende grad tiltalefra
fald. Der blev meddelt tiltalefrafald til over 60
pct., når man ser på materialet under ét og ikke
tager hensyn til alder og art af lovovertrædelser.
I aldersgruppen 14 til 17 år blev der meddelt til
talefrafald i 96,7 pct. af tilfældene.
Christie taler om tilbagefald til kriminalitet
(recidiv) ved strafferegistrering af en person, der
allerede tidligere er blevet registreret for en lov
overtrædelse. 808 eller 78,1 pct. af de 1035 re
gistrerede unge recidiverede ikke, 136 eller 13,1
pct. havde ét recidiv, 49 eller 4,7 pct. havde 2
recidiv, og 42 eller 4,0 pct. recidiverede 3 eller
flere gange. Blandt dem, der var registreret for en
ejendomsforbrydelse (tyveri o.l.) som første lov
overtrædelse, recidiverede 27,6 pct. Af biltyvene
recidiverede 41,2 pct., og heraf havde 9,8 pct. 2
tilbagefald. Biltyvenes tilbagefaldsfrekvens viser
en modsat udvikling af alle de andre lovovertræ
deres. Den stiger med stigende alder. Tallene er
dog så små, at det er vanskeligt at sige noget mere
sikkert.
Nogle bagatelliserer biltyvenes recidiv; men
Christie er af den opfattelse, at det er opsigtsvæk
kende højt. Han erkender, at begge parter kan
have ret og opstiller den arbejdshypotese, at der
er 2 typer biltyve. De, som begår overtrædelsen
i en meget ung alder og har en god prognose,
og de, for hvem biltyverierne betyder starten på
en række mere alvorlige konflikter med retsma
skineriet.
Om sanktionerne efter de unges anden lov
overtrædelse oplyser Christie, at næsten 40 pct.
af dem, der fik tiltalefrafald første gang, også fik
det anden gang. Sanktionen betinget dom begyn
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der dog at gøre sig gældende, således blev 21,8
pct. af dem, der fik tiltalefrafald efter værgeråds
loven for første overtrædelse, og 45,9 pct. af dem,
der fik tiltalefrafald efter straffeprocesloven,
idømt en betinget fængselsstraf.
Tilbagefaldsprocenten hos dem, der fik tiltale
frafald for den første lovovertrædelse, er i Chri
sties materiale højere end ved den tilsvarende
kategori i den officielle, norske kriminalstatistik.
Dette skyldes, at man i kriminalstatistikken kun
har regnet med en tilbagefaldsperiode på 2 år ud
fra den betragtning, at vilkårene ifølge tiltalefra
faldet gælder i 2 år, og at tilbagefaldet plejer at
ske inden for denne periode. Ved en sådan tids
mæssig begrænsning viser Christies resultater god
overensstemmelse med kriminalstatistikken. Han
har foretaget en opstilling over tidsforløbet fra
den første til den anden registrerede lovovertræ
delse, hvoraf som ventet fremgår, at de fleste til
bagefald sker i løbet af det første år. Det viser
sig imidlertid, at 27,3 pct. af dem, der fik tiltale
frafald efter værgerådsloven, recidiverede efter
en periode på 4 år eller mere fra den første lov
overtrædelse, og at ikke mindre end 48,3 pct. af
den samme kategori recidiverede efter forløbet af
2 år. Christie peger på, at en mere langvarig form
for støtte end et 2 årigt tilsyn måske burde over
vejes.
De unges fysiske miljø

I afhandlingens tredie hovedafsnit beskrives de
unges fysiske miljø. Christie søger her at belyse,
hvor og hvordan de unge bor. Som man kunne
forvente, udgør lovovertræderne et procentvis
større antal af unge fra hovedstaden og byerne
end fra landet. Medens kun hver 20. unge mand
af årgangen har været i konflikt med retssyste
met, når man ser på hele Norge, var dette tilfæl
det for næsten hver 10. unge mand fra Oslo, el
ler 9,23 pct. Fra gruppen »andre byer« var pro
centtallet 7,83 og fra landkommunerne kun 3,95.
Disse procenttal er udregnet på grundlag af sidste
folketælling.
For landet som helhed er der ingen tvivl om,
at de registrerede lovovertrædere stort set har
levet under dårligere boligforhold end årgangen
i øvrigt. Med dårligere boligforhold menes i den
ne forbindelse, at antallet af personer pr. væ
relse har været større. Den mest udprægede for
skel findes i boligtætheden 3,5-4,4 personer pr.
værelse, hvor vi finder 5,2 pct. af lovovertræder
ne mod 2,8 pct. af årgangen i øvrigt. Der findes
imidlertid også ligheder: 15 pct. af årgangen i øv
rigt boede i boliger med ét værelse pr. person
mod 14,4 pct. af lovovertræderne. I gruppen 1,1
-1,9 personer pr. værelse finder vi 21,8 pct. af år-

gangen i øvrigt mod 20,5 pct. af lovovertræderne.
Der er i absolutte tal ingen mangel på unge
blandt årgangen i øvrigt, som bor meget dårligere
end de allerfleste registrererede lovovertrædere.
Christies konklusion er, at de registrerede lov
overtrædere bor under lidt trangere boligforhold
end årgangen i øvrigt; men han understreger, at
boligforholdene også kun er lidt trangere.
De unges sociale miljø

Afhandlingens fjerde afsnit omhandler det so
ciale miljø. Christie indleder med at behandle
familiestrukturen og glæder sig over at øjne mu
ligheder for at skabe ufred her. Familiestruktu
rens indflydelse på farer for kriminel adfærd er
et tema, om hvilket der hersker en udbredt enig
hed. Det er denne enighed, Christie ønsker at
rokke ved. Han tvivler dog ikke på forhånd på
påstanden om, at familien er en fundamental en
hed for etableringen af en harmonisk personlig
hed. Han gør imidlertid gældende, at forbindel
sen mellem atypiske familier som følge af skils
misse, dødsfald m.v. og kriminalitet efterhånden
er blevet så stærkt fremhævet, at det simpelthen
er nødvendigt at gøre visse modforestillinger. Fa
milien spiller ifølge Christie slet ikke den samme
rolle i opdragelsen nu som tidligere. Mange af fa
miliens funktioner på dette område er blevet
overtaget af andre organer, og den spinkle sam
menhæng mellem atypiske familier og kriminali
tet, der kan forventes, kan fortolkes på en anden
måde end hidtil. Christie tror, men det er også
kun en antagelse, at en nærmere analyse af det
formelle kontrolsystem over for lovovertrædere
i Norge vil vise, at dette er således konstrueret,
at atypiske familiekonstellationer let bliver over
repræsenteret. Et princip bag et organ som f.eks.
børneværnet er, at dette skal kunne tage hensyn
til andre faktorer end kriminalitet. Atypiske fa
milier vil lettere fange interessen, hvorfor indgreb
sandsynligvis oftere foretages.
Kriminalitetsrisikoen i store og små
familieenheder

Ved omtalen af familieenhedernes størrelse på
peger Christie, at de små familieenheder repræ
senterer den største kriminalitetsrisiko. Der ska
bes i de små enheder specielle personlighedstyper
med en stærkere binding til forældrene, således
at f.eks. løsrivelsesprocessen til sin tid bliver me
re smertelig, hvilket kan indebære en forøget kri
minalitetsrisiko. Det er på dette punkt, at Chri
stie »lufter« sine tanker om »den sociale kon
trol«. Han erkender, at disse er meget løselige,
men han gør nærmere rede for teorien. I den lille
familie, siger han, må man i ekstrem grad operere

med de samme personer i alle roller — som for
sørger, lærer, ven, forsvarer o.s.v. I familier med
mange medlemmer er der sket en specialisering;
rollerne er fordelt. I de store familieenheder vil
en afviger, hvor der berøres vigtige værdier, mø
de en samlet front af modstand, og hvor fronten
er stor, er også chancen for at tæmme afvigelsen
stor. I den lille familieenhed er forholdet imidler
tid det, at samtidig med, at der skal misbilliges,
trænger de andre familiemedlemmer til afvigeren
til udførelsen af hans andre normale roller i fa
milien. Resultatet vil derfor ofte være en misbil
ligelse af selve afvigelsen, men en accept af per
sonen.
Den sociale rang

Et af de punkter i kriminologien, hvor man er
vant til at finde forskelle, er familiens rang. På
dette område synes familiens ændrede betydning
ikke at have været afgørende. Familiens sociale
rang — det vil oftest sige faderens sociale rang
- har stadig en dominerende betydning, indtil
de unge selv har etableret sig. Der påstås at være
en forbindelse mellem den sociale rang og familie
medlemmernes sociale værdier, ligesom man an
tager, at personer fra et lavere socialt stade ofte
kompenserer ved kriminalitet. Christies materiale
viser ganske store forskelle på de to grupper, når
man ser på faderens socialstilling. Medens 40,1
pct, af de registrerede lovovertræderes fædre kun
ne rubriceres i gruppen erhvervsdrivende ellerfunktionærer, var dette tilfældet for 55,5 pct. af
fædrene til årgangen i øvrigt.
Uddannelsen

Det punkt, som Christie tillægger den største
betydning inden for det sociale miljø, vedrører
de unges egen uddannelse. Man finder her de
mest afgørende forskelle i hele undersøgelsen. For
hele landet finder man 68,0 pct. med almindelig
folkeskoleuddannelse blandt de registrerede lov
overtrædere mod 47,9 pct. blandt årgangen i øv
rigt. Ved alle andre uddannelsesformer er lov
overtræderne underrepræsenteret. Det gælder i
særlig grad ved tillægsuddannelse på 4 år eller
mere, hvor vi finder 2,0 pct. af lovovertræderne
mod 10,1 pct. af årgangen i øvrigt. Foretages der
en opspaltning efter bopæl, bliver forskellene
endnu mere udtalte. Medens 67,9 pct. af lovover
træderne i Oslo kun havde almindelig folkeskole
uddannelse, stod kun 30,7 pct. af årgangen i øv
rigt på dette uddannelsesniveau. Christie har fore
taget en kontrol af disse resultater under hensyn
til boligforholdene og fædrenes uddannelse, da
det er nærliggende at antage, at forskellene i ud
dannelse hænger sammen med andre sociale for
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hold. Der viser sig overalt en nær sammenhæng
mellem dårlige boligforhold og dårlig uddannelse,
men forskellene mellem de registrerede lovover
trædere og årgangen i øvrigt forsvinder ikke,
selv om man tager hensyn til boligforholdene.
Der er hele vejen en overrepræsentation af år
gangen i øvrigt på de højere uddannelsesniveauer
og en underrepræsentation på de lavere. Ved en
undersøgelse af sammenhængen mellem fædrenes
og de unges egen uddannelse viser det sig, at 81
pct. af lovovertræderne ikke når op til, hvad man
ud fra en grov sammenligning kunne kalde jævn
byrdig med faderens uddannelse. Dette er kun til
fældet for ca. halvdelen af årgangen i øvrigt. Chri
stie konkluderer i, at en stor del af lovovertræ
derne har en uddannelse, som er i utakt med de
res sociale baggrund. De har ikke alene det han
dicap at være dårligt uddannet, men de har til
lige en dårligere uddannelse end deres sociale bag
grund tilsiger.
Erhverv og kriminalitet

En undersøgelse af de unges erhverv viser, at
lovovertræderne er overrepræsenteret inden for
kategorien »fagarbejde og mekanik«. Denne over
repræsentation findes både inden for uddannelses
niveauerne folkeskole og folkeskole + tillægs
uddannelse. På uddannelsesniveauet folkeskole +
tillægssuddannelse finder man 24,2 pct. af lov
overtræderne og 17,1 pct. af årgangen i øvrigt.
Selv om lovovertræderne kommer fra byerne, er
de underrepræsenteret inden for kategorien »han
del og kontor«, hvilket vel blandt andet hænger
sammen med deres dårligere uddannelse.
Erhvervsgruppen »søfart« giver anledning til
særlige bemærkninger. Set som en sum af begge
de to ovennævnte uddannelsesniveauer finder man
21,9 pct. af lovovertræderne og kun 9,3 pct. af
årgangen i øvrigt i denne erhvervsgruppe.
Hvad er en sømand?

Dette rejser flere spørgsmål. Er der f.eks. no
get reelt indhold bag betegnelsen »sømand«? En
undersøgelse af hyrens varighed viste en svag
tendens i retning af mere kortvarige hyrer hos
lovovertræderne. Tendensen var dog kun svag,
idet 77,5 pct. af lovovertræderne havde været i
hyre ill mdr. eller mere mod 79,9 pct. af årgan
gen i øvrigt. Lovovertrædernes store overrepræ
sentation kan følgelig ikke bortforklares med, at
disse »skilter med« betegnelsen sømand. Christie
spørger dernæst, om de unge, der søger ud i sø
mandslivet, på forhånd er belastede, eller om sø
mandslivet udsætter dem for specielle belastnin
ger. Han peger dog også på, at der kan være tale
om et samspil af disse to forhold. Det er ikke mu
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ligt for Christie at give noget endeligt svar i den
ne massestatistiske undersøgelse, men han hæl
der til den anskuelse, at de »unge sømænd« på
forhånd er særligt belastede, og udtaler, at sø
mandslivet ikke kan have udøvet særlige belast
ninger på disse ganske unge mennesker. Denne
sidste antagelse synes noget tvivlsom; man kunne
vel med lige stor ret sige, at netop ganske unge
mennesker er udsat for at lade sig påvirke i dår
lig retning.
Hvad der taler for, at sømandstilværelsens ro
mantiske tilsnit virker tillokkende på de unge
lovovertrædere, er, at de er underrepræsenteret
inden for gruppen »fangst og fiskeri« til trods
for, at sømandstilværelsens konsekvenser: afstand
fra hjemmet, brud på primærkontakterne og et
anseligt alkoholforbrug i stille perioder også her
gør sig gældende.
Somatiske og psykiske egenskaber

De unges somatiske og psykiske egenskaber gø
res til genstand for særskilt behandling i afhand
lingens femte hovedafsnit. Sessionsundersøgelsen
førte ganske vist ikke frem til et samlet indeks
for de pågældendes evneniveau; men der kunne
opstilles en profil, hvori der indgik tre elementer,
nemlig dels et »almindeligt evneniveau«, dels et
niveau for standpunktet i hurtigregning og dels et
niveau for den tekniske indsigt. Christie’s hoved
konklusion er, at ved en opstilling af hele mas
sen af registrerede lovovertrædere over for hele
massen af årgangen i øvrigt, viser lovovertræder
ne sig noget ugunstigere stillet. Ved at sammen
ligne de to grupper unge under hensyn til de
res uddannelsesniveau forsvinder de evnemæssige
forskelle imidlertid fuldstændigt. Dette sidste er i
stærk modsætning til resultaterne ved tidligere
norske undersøgelser, men skyldes forskelle ved
måleinstrumentet og selve undersøgelsessituatio
nen. Man har endvidere tidligere arbejdet med et
langt mere belastet udvalg af unge.
Lovovertrædere i nye omgivelser

I afhandlingens sidste hovedafsnit behandles
spørgsmålet »lovovertrædere i nye omgivelser«,
hvilket vil sige under aftjeningen af deres værne
pligt og under anbringelse på »skolehjem« (ung
domshjem).
Af årgangens 17.719 værnepligtige unge var
121 eller 6,8 pct. indtil 23. nov. 1956 blevet re
gistreret som militære lovovertrædere, 32,2 pct.
af dem, der var registreret for en militær lovover
trædelse, var også registreret for en civil overtræ
delse. En undersøgelse af, hvorledes den civile og
den militære overtrædelse forholder sig til hinan
den i tid, viser, at den militære overtrædelse lå

forud for den civile i 18 tilfælde og efter den ci
vile i 21 tilfælde, hvilket er en jævn fordeling.
Dette resultat betegnes imidlertid som opsigts
vækkende, hvis det ses i forhold til de unges
muligheder for at være blevet registreret for en
civil lovovertrædelse. Årgangens unge har således
pr. 1. juli 1954 ved værnepligtens normale be
gyndelse gennemlevet 7 år, inden for hvilke de
kunne være blevet civilt registreret, idet den kri
minelle lavalder i Norge er 14 år. Efter 1. juli
1954 har de unge kun haft noget over to år med
muligheder for en registrering i det civile straffe
register. De militært registrerede uden tidligere
civile registreringer har følgelig i løbet af denne
sidste korte periode bidraget med næsten lige så
mange civile registreringer, som man kunne for
vente, at de ville være 7 år om at producere. Chri
stie udtaler, at det falder uden for afhandlingens
muligheder at give nogen forklaring på denne eks
traordinære kriminalitetsrisiko; men han peger
på, at den hyppigst anvendte militære sanktion
— ubetinget frihedsstraf — der afsones i de almin
delige arresthuse med de sædvanlige muligheder
for samkvem med andre lovovertrædere, kan have
haft sin betydning.
En karakteristik af skolehjemseleverne på
grundlag af militærets klassificeringsdata lider af
den svaghed, at sessionsstaben på forhånd har
været vidende om, at det drejede sig om unge
med adfærdsvanskeligheder.
Årgangen omfatter 82 skolehjemselever, af hvil
ke 15 eller 18,3 pct. var registreret i strafferegi
stret inden anbringelsen, mens 12 eller 14,6 pct.
blev registreret under anbringelsen, og 36 eller
43,9 pct. blev registreret efter udskrivningen. De
elever, der allerede inden skolehjemsanbringelsen
var registreret i strafferegistret, synes at have væ
sentligt større chancer for en ny registrering efter
udskrivningen end dem, der ikke tidligere har væ
ret registreret. Således blev 11 af de 15 tidligere
registrerede eller 73,3 pct. registreret efter ud
skrivningen, mens dette kun var tilfældet for 25
af de 67 ikke tidligere registrerede 37,3 pct.

Afslutning med diskutable konklusioner

Christie afslutter sin afhandling med at sætte
sine resultater ind i en bredere ramme. Kapitlet
»udsyn« vil uden tvivl give anledning til megen
diskussion; men derved opnår Christie netop,
hvad han har tilsigtet.

Først refereres afhandlingens samlede konklu
sion: Lovovertræderne kommer i særlig grad fra
byerne, de lever under noget dårligere boligfor
hold og har en større tendens til at komme fra
ufuldstændige eller små familieenheder og fra fa
milier med lav, social rang. De tenderer selv i ret
ning af at have et erhverv med lav, social rang
og adgang til at føre en omflakkende tilværelse.
Tendensen til at have et uddannelsesmæssigt og/
eller et evnemæssigt handicap er udpræget. I øv
rigt er der en opsigtsvækkende lighed mellem de
registrerede lovovertrædere og årgangens øvrige
unge. Efter denne række af forskelle kunne man
måske fristes til at sige, at der altså netop er for
skelle på alle de punkter, hvor man er vant til at
finde dem. Det er der også. Det, man skal lægge
mærke til ved Christies’s resultater, er imidlertid,
at forskellene ikke er nær så udtalte, som ofte på
stået.

De mange lighedspunkter mellem lovovertræ
derne og »de andre« skyldes, siger Christie, at
de unge af i dag mangler forbilleder for deres ad
færd kombineret med, at kontrolmulighederne er
blevet forringet. I det tidligere mest typiske sam
fund i Norge, bygdesamfundet, tjente bygdens be
boere som model for ungdommen i dens planet
for selv at skabe sig en fremtid og vælge sig et
erhverv, og familien og den snævre daglige om
gangskreds udøvede en ganske naturlig kontrol
med de unges adfærd. Nutidens komplicerede
industrisamfund har totalt ændret dette.

Der har altid eksisteret afvigere; men i dag har
afvigerne fået mange andre ved deres side, og
det er dem, der ikke adskiller sig så meget fra
den ungdom, man ikke finder i strafferegistret.

Dansk Borneværnsforenings årsmøde i Odense
12. og 13. maj 1961
Som tidligere meddelt vil der i forbindelse med årsmødet blive arrangeret institutionsbesøg. Følgende
institutionsbesøg er arrangeret:
Fredag den 12. maj kl. 18,30 fra Fyns Forsamlingshus med bus gennem naturskønne områder langs
Odense kanal til Klintebjerg børnehjem og Mødrehjælpens rnødre- og spædbørnehjem Østruplund pr.
Otterup.

Tilmelding finder sted under modet den 12. maj

291

Bag facaden
Af forfatteren J. Bech Nygaard

På min »timeplan« stod der: Rundtur i Kreutz
bergs fattigkvarter med fru W.
Fru W. — en yngre, køn og tilsyneladende tem
peramentsfuld dame — var forsorgsmedarbejder
(socialrådgiver) og ansat i Kreutzberg-distriktet,
hvis ca. 130.000 mennesker regnes for Vestberlins fattigste. Også hun var i høj grad præget af
det trætte og overarbejdede, jeg havde lagt mær
ke til hos så mange andre forsorgsmedarbejdere.
Klart og overskueligt gjorde fru W. rede for
det arbejde, der udføres. Med få ord gjorde hun
os derefter begribeligt, at de problemer, vi snart
skulle stifte bekendtskab med, ikke blot lå for
ankrede inden for det område, som bolignød,
økonomi m.v. havde afstukket, men at disse pro
blemers løsning også i nogen grad prægedes af
Vestberlins specielle situation som delvis isoleret
storby.
Fru W. var dog — så lidt som nogen, jeg traf ude efter kadavermedlidenhed og rørstrømsk »ihhvorerdetsyndsentimentalitet.« Så nøgtern som en
skatteinspektør forklarede hun hvordan og hvor
for, og hun sluttede af med at fortælle, at de be
søg, vi skulle aflægge, var uanmeldte. Der var
både mulighed for, at vi ikke traf nogen hjem
me, og at vi ikke ville blive lukket ind.
Snart efter stod vi på gaden foran en fem-etages ejendom. Den var, som bogstaveligt talt alle
andre huse i dette store distrikt, præget af kri
gen, lappet sammen med mørtel, mursten, tøm
mer og cement. Umiddelbart skulle man dog tro,
at de lejligheder, dens facade skjulte, var lige så
gode som de lejligheder, vi havde set i tilsva
rende ejendomme i andre kvarterer.
Det holdt ikke stik. Opgangens halvmørke for
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måede ikke at tilsløre de rå og overalt revnede
mure. Enkelte steder hang en klat kalkpuds dog
endnu fast. Men da gadedøren blev lukket i, drys
sede sandet. Jeg stak hånden ind i en murrevne.
Den sten, jeg tog fat i, kunne rokkes frem og til
bage. Samtlige entredøre hang afskallede og arre
de fremover, som nogen indefra havde forsøgt at
hamre dem ud. På 3. sal var anbragt en vandhane
med kumme. Her hentede ejendommens beboere
vand.
Fru W. ringede på endnu en etage oppe. En
»ældgammel« mand lukkede op. Bag ham træng
tes fire dårligt klædte og dårligt ernærede børn.
Manden var enkemand, krigsinvalid, helt uar
bejdsdygtig og først i fyrrene. Af samtalen ham
og fru W. imellem fremgik det Idart, at Fru W.
var en hyppig og kærkommen gæst.
Vi blev inviteret ind med et smil.
Entreen var i lige så ringe forfatning som op
gangen. Der var - som overalt i ældre berliner
huse — højt til loftet. D.v.s. her var intet loft. Det
rå tømmer og den ovenliggende lejligheds entré
gulv var »loftet«. Køkkenet var i endnu værre
forfatning. Det lå hen i 15—16 år gammel forvit
ring.
Den eneste stue var lang og smal. Man måtte
kante sig frem mellem to store senge, et højt bord,
nogle stole og et skab. En flisebeklædt kamin ud
sendte en skrækkelig varme. Under loftet var
trukket en tørresnor. Her hang noget gråt, halv
vådt, fattigt og ynkeligt vasketøj.
Her levede denne mand med sine unger. Af
hvad? 240 D-mark om måneden. For hvad? Jeg
ved det ikke, for jeg vovede ikke at spørge.
Af en eller anden grund måtte jeg erindre en

dansk familie, som jeg for få år siden kontak
tede. Også denne familie var under »forsorg«.
Den rådede over to beskedne rum. Soveværelset
var 3,20 m langt, 3 m bredt og 2,20 m højt. Fa
miliens 11 medlemmer sov i tre senge og en bar
nevogn. Men sammenlignet med den berlinske
krigsinvalids og hans grå, fattigranglede ungers
forhold var denne families forhold næsten para
disiske.
Jeg foretog en afstikker ind i naboejendom
men. Opgangen her var endnu værre. Ind i et hul
i væggen var proppet en kasseret støvle. Af hvem
og hvorfor?
Den, der nøjes med Vestberlins neonoplyste,
varebugnende facade, stilles givet ikke over for
sådanne private og måske uvedkommende sam
vittighedsspørgsmål. Men har man kigget bag fa
caden, bliver sådanne spørgsmål til et kaotisk
mareridt.
Næste familie!
Lejligheden var bedre, i forhold til den første
egentlig befriende »god«. En otteårs knægt lukke
de op. Bag ham stod to mindre børn, en dreng
og en pige. De veg for os, sky, nærmest bange.
Hen til fru W., som de ganske givet kendte, og
som havde små kærtegn og smil til dem. De tre
børn var døvstumme.
Fru W. bukkede sig helt ned og bevægede læ
berne. Den ældste »læste«, hvad hun sagde. Hans
svar var nik eller hovedrysten. Moderen var på
arbejde. Faderen ... nå ja, han var der ikke! De
havde været alene hjemme adskillige timer. Men
nu kom deres mor snart.
Fru W.s læber formede det ord, som man hø
rer i tide og utide.
- Wiedersehen! —
Den ældste drengs lunger, strube og vilje pres
sede svaret frem, og for os, der stod omkring ham
og hans søskende og følte os påtrængende og tem
meligt sjælslurvede, fik hans svar en umådelig be
tydning.
- Wi-e-der-seh-en! - hakkede han sig gen
nem den lærdom, han modtager på en døvstummeskole.
Spørgsmålene her: Hvem passer dem, når for
ældrene hele tiden er borte, hvem laver mad, sør
ger for alt det, børn har krav på?

Svarene: Pladsmangel, pengemangel, lovgiv
ning etc.
Men der var også et andet »svar«. Fru W. kun
ne ikke rigtigt slippe disse tre børn. Et kærligt
rusk i pigens tottede hår, et smil til den store
dreng, en arm om deres skuldre. Ikke noget de
monstrativt. For os alle var det indlysende, at
fru W., om vi ikke havde været der, havde gi
vet børnene endnu mere.
Men hvor får hun og alle de andre dette sin
dets varme, rige overskud fra? At skulle fylde
sine uger og år med en evig vandring op gennem
sådanne opgange, ind i sådanne lejligheder, og
bringe en smule håb og glæde til familier, hvis
golde eksistens er i blødende modstrid til for
bundsrepublikkens rigdom og den sociale urokke
lighed i Hansaviertel og Wannsee, må præge en
hver, der går denne vej.
Jeg kender bogstaveligt talt ikke en tøddel til
tysk sociallovgivning. Endnu mindre til For
bundsrepublikkens økonomi. Men jeg tillader
mig at mene, at de enorme beløb, man har ofret
f.eks. på Det amerikanske Bibliotek, Kongreshal
len, Det tyske Operahus m.v. er givet for tid
ligt ud. Selv de familier, der kommer til flygt
ningelejren i Volkmar-Strasse for et gennemsnit
ligt ophold på omkring 10 dage, lever under
langt bedre forhold end mange, mange familier
i Kreutzberg.
Vi fortsatte. Og vi mødte overalt den samme
tyndhudede, sociale nøgenhed. Revnede mure,
knasende kalkpuds under sålerne, afskallet, rev
net træværk, mørke, fugtdrivende vægge. Stor
byens vrangside.

Lad være, at den måske — det håber jeg da var noget specielt berlinsk. Men selv i så fald
er den en rystende anklage mod en regering, der
styrer et land, som siges at være både rigt og
demokratisk. Ned til disse fattige mennesker når
demokratiets velsignelser i hvert fald ikke. Den
føde, de får til krop og sjæl, bringes dem af nogle
få, utrætteligt arbejdende kvinder og mænd, der
ikke har hovedrollerne i det, man læser og hø
rer om Berlin og berlinerne.
Til sidst stod vi i en baggård på størrelse med
et stort stuegulv. Husene rejste sig høje og mørke
omkring os. Skillemuren ind til nabogården var
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nyopført og fint pudset. Overkanten var udsty
ret med modbydelige glasskår. Det barn, som for
søgte at kravle over denne knapt to meter høje
mur, ville blive invalideret.
Familien boede i stuelejligheden. Ingen sva
rede på fru W.s ringen, og ingen lukkede op, da
fru W. bankede på ruden. Vi ventede lidt, var
ved at opgive. Og det blik, vi fik ind gennem
vinduerne, fristede heller ikke til nærmere be
sigtigelse.
Så dukkede en dreng op. Han kom fra skole.
Han forklarede, at moderen var på arbejde, den
sekstenårige søster var »ude«, de andre søskende
var her og der og ingen steder.
Han lukkede os ind.
Jeg vil ikke forsøge at beskrive denne lejlig
hed. Det er for svært, og ingen ville tro mig, om
jeg virkelig kunne beskrive den. Men de børn,
der bor der, er fortabte, hvis de skal blive der.
Ikke engang fru W. og hendes kolleger kan brem
se endsige standse det, der her er i fuld udvik
ling. De må have mere hjælp, flere penge, bedre
love.
De fortjener det. Himmel, hvor de fortjener
det!
Men får de det?

En time senere sad vi på Kreutzbergs rådhus.
Borgmester Kressmann fortalte os om Berlins
problemer, om Kreutzbergs problemer, om for
holdet Øst-Vest.
Klogskab, hjertevarme og grænseløs tålmodig
hed prægede hvert af hans ord og lyste i øjnene
under de buskede bryn.
Men bag hans alvor, bag hans smil og glimt
vise ironi lå vægten af det umådelige ansvar, en
borgmester i Kreutzberg må bære.
Og dog stod han der ikke som embedsmand,
som politiker. Han var blot et menneske, der hen
vendte sig til andre mennesker, ikke blot til sine
medmennesker i Forbundsrepublikken, men til
medmennesker overalt i verden.
De fattige i Kreutzberg angår os alle, som de
fattige alle steder og til alle tider angår os alle.
Tusinder berlinerbørn trænger til pleje, mad,
kærlighed, luft og lys. Kan (vil) man ikke give
dem det i Vesttyskland, venter en rig menne
skelig opgave de foreninger og institutioner, hvis
feriehjem i forvejen står tomme før og efter som
merferien.
— Wie-der-seh-en! — sagde den døvstumme ber
linerdreng.

Til forsiden
Børnehjælpsdagens plakette, som pryder for
siden af dette nummer af Børnesagens Tidende,
symboliserer børn fra storbyen, som gerne vil på
landet. Den fremstilles i øjeblikket i et antal af
250 på Kjettrupgård, og det er eleverne her, der
fremstiller dem i skolens hobbylokaler. Der frem
stilles også ti store haner, der skal fungere som
vaser og 200 fugle, der skal tjene som lysestager.
Og hvordan er så dette kommet i stand?
Jo, som så meget andet begyndte det hele ved
en tilfældighed. En af skolens lærere skulle rejse
fra skolen. Det var umuligt at få en anden, men
man kunne få en keramiker, og så tog man ham!
Ægteparret Erik og Ruth Dieserud flyttede til
Kjettrupgård, og det har vist sig, at de ikke blot
er dygtige keramikere, men også dygtige pæda
goger.
Og så skulle der naturligvis arbejdes med ke
ramik. Først var det egentlig tænkt udelukkende

294

som en hobby; men da man havde sendt et par
prøver ind til børnehjælpsdagen og fået dem god
kendt, så udviklede det sig, og nu er det blevet
en hel lille industri, som beskæftiger en del af de
unge, som i øvrigt har en lille pæn indtægt ved
arbejdet. Det er tanken, at man, når dette arbejde
er overstået, at flytte til en anden bygning med
bedre plads, fordi arbejdet har vist sig at være en
gavnlig beskæftigelse for en del af eleverne.
Det er ikke første gang, børnehjælpsdagen og
ungdomsforsorgen er gået i samarbejde. For et
par år siden oprettedes et værksted på Hvidborg,
der året rundt giver beskæftigelse til nogle dren
ge med at fremstille og vedligeholde »dagens«
tombolaer. Her har man imidlertid ikke kunnet
overkomme arbejdet i år, således at eleverne på
»Egevang« har måttet fabrikere 25 boder. Det er
et godt og rigtigt samarbejde.

Under meget stor hyldest fejrede overborgmester Sigvard Munk den 17. april sin 70 års fødselsdag. Overborgmesteren var i årene 1938
-56 socialborgmester i København og næjstformand i Dansk Børneværnsforening. Her er han med sønnedatteren Helle. Billedet er taget
ved receptionen på rådhuset på fødselsdagen. Og så fik direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen i København endelig sin direktør.
Det blev kontorchef, cand. jur. Th. Langeløkke, som siden september 1960 har været konstitueret i embedet. Samtidig udnævntes inspek
tør, cand. jur. Andreas Jacobsen, til direktør for kommunens børne- og ungdomsinstitutioner, og inspektoratet skifter navn til direktorat.

Familierådgivning
- det først fornødne
Betragtninger i anledning af Nic Waals sidste bog:

»Er det forældrenes skyld?«
Af skoleinspektør, cand. psych. C. C. Kragh-Müller

Til de mest sikre resultater af den hidtidige
børnepsykologiske propaganda hører den enorme
udbredelse af glosen mindreværdskompleks — og
paradoksalt nok også det forhold, at en masse
forældre har fået påført et sådant kompleks.
I begejstring over psykoanalysens påvisning af,
at personlighedsvanskeligheder og neuroser hos
den voksne kan føres tilbage til opdragelsesfejl i
barndommen, formuleredes tesen om, at der
overhovedet ikke findes vanskelige børn — kun
vanskelige forældre, og unge børnepsykologer og
børnepsykiatere skød en overgang med skarpt på
forældrene, beskyldte dem over én bank for at
ødelægge deres børn og opremsede tidligt og sil
de de forfærdelige følger, det kunne få, hvis de
ikke gjorde sådan og sådan eller lod være med at
gøre, sige eller forbyde dette eller hint. Da især

advarslerne mod at forbyde børn noget fremsat
tes uhyre generelt og iøvrigt var behæftet med de
alvorligste trusler, hersker endnu i vide kredse
den opfattelse, at man kan sætte lighedstegn mel
lem moderne opdragelse og fri for opdragelse.
Mange mennesker tror, at børnene altid skal have
lov til at gøre, hvad de vil, og hvad de lige i øje
blikket har lyst til, om det så er at ødelægge egne
og andres ting og i det hele taget undertrykke
omgivelserne på alle tænkelige måder. Den mind
ste indgriben, tror man, vil bevirke, at de får
hæmninger, komplekser og meget andet slemt.
Propagandaen eller rettere hetzen blev ført så
voldsomt, at mange forældre ikke formåede at
trænge ind til det væsentlige og indse, at også
den psykologisk baserede opdragelse indebærer
både et ja og et nej til barnet. Til barnets dybe-
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ste behov siger denne opdragelsesform et overbe
vist ja, og det har mange sikkert misforstået der
hen, at dette ja også måtte gælde alle barnets
mere eller mindre tilfældige ønsker. Denne mis
forståelse, som mange af datidens psykologer og
psykiatere sikkert har delt, har haft uhyggelige
konsekvenser ved enten at skabe bastant mod
stand mod enhver ændring af opdragelsessyns
punkterne eller ved at påføre mange forældre
mindreværdskomplekser og skyldfølelser, når de
res børn var utidige eller viste permanente van
skeligheder, og endelig ved at skabe en generel
usikkerhed, der har gjort mange tøvende eller
helt passive i forholdet til deres børn.

Efterhånden som man fik tid og lejlighed til at
koordinere og korrigere de erfaringer og resulta
ter, man var kommet til under de første års hek
tiske indsats på såvel forskningens som på børnepsykologiens mangfoldige praktiske arbejdsområ
der, er der kommet mere balance i billedet.
Den norske børnepsykiater, Nic Waal, var en
af de første, der her i Skandinavien gjorde sig til
talsmand for det synspunkt, at man trods al mu
lig forståelse af barnet kun kan tjene dets sag,
hvis kravet på forældrene mødes med samme for
ståelse af dem og deres situation. Kort før sin alt
for tidlige død sidste år havde hun færdigudarbej
det manuskriptet til bogen Er det forældrenes
skyld?, som nu foreligger på dansk — oven i kø
bet inden dens udgivelse i Norge, og hvori hun
utvetydigt gør op med syndebuktænkningen.
Fordomsfrit og uden nedvurdering af børn og
forældre (men dog med enkelte skoser til sam
fundet) påviser Nic Waal, i hvor høj grad opdra
gelsesvanskeligheder er integreret familie- og
samfundsproblemerne. Under vore breddegrader
bygger familiens sammenhold ikke længere på ar
bejdsfællesskab, men på en indre nødvendighed
af kontakt. Dette forhold medfører, at man først
og fremmest gennem en intensiv og intim familie
rådgivning kan komme de opdragelses- og fami
liekriser til livs, som kan føre til menneskelig
vrangudvikling. Hendes bog er et mageløst bi
drag til forståelse af dels familiesituationen i
mange moderne hjem og dels nødvendigheden af
en sådan familierådgivning. Et sted citerer hun
børnepsykiatriens grand old man, Leo Kanner, der
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i sin sidste bog omtaler børnepsykiatriens forskel
lige facer på følgende måde: »Først var den ren
filosofi, man talte om barnet, så gjorde man no
get ved barnet, derefter noget for barnet, og nu
endelig noget med barnet.« — »Jeg er,« tilføjer
Nic Waal, »tilbøjelig til at udvide det med en
femte face: nu gør man noget med familien«, og
hermed anslås tendensen i dag, da man i børnepsykiatrien - og for øvrigt også i den anvendte
børnepsykolog! - opererer med barnet som en del
af helheden, familien.
Det var netop dette helhedssynspunkt, Nie
Waal praktiserede gennem sit mangeårige leder
skab ved Barnpsykiatrisk Institut i Oslo, der dels
fungerer som behandlingssted for børn med van
skeligheder og dels virker som videreuddannelses
sted for læger, psykologer, pædagoger, socialråd
givere, sygeplejersker og andre, der ønsker at ar
bejde med vanskelige børn.

Og det er dette helhedssynspunkt, der karak
teriserer hendes sidste bog. Selv om den er op
delt i kapitlerne: Moderen i centrum, faderen i
centrum, barnet i centrum, familien i centrum og
samfundet i centrum, oplever man gang på gang
i hvert af afsnittene, at familien fungerer som en
helhed, og at det enkelte familiemedlem er af
hængigt af alle de øvrige, og at der hele tiden
foregår en gensidig påvirkning — ja, oplever det
så stærkt, at man indser, at man for at kunne
hjælpe må forstå hele det komplicerede samspil
mellem de mennesker, der har med hinanden at
gøre, og at det ikke kan være tilstrækkeligt ude
lukkende at rette projektøren eller hjælpen mod
barnet, der har vanskeligheder under sin udvik
ling. Ved siden af konstant at udvikle sig - at
være i vækst — er barnet på grund af sin iboende
forsvarsløshed og biologiske afhængighed et
stærkt fikseret led i den sociologiske gruppe, fa
milien udgør. Dets konflikter er derfor vævet ind
i familiegruppens forstyrrelser. Nic Waal udtryk
ker det sådan: »Barnet er så at sige, i sit forhold
til forældrene, som hånd i handske. Dermed me
nes, at forældrenes karakter, konstitution, even
tuelle neuroser og ægteskabelige forhold skaber
familierelationer, som barnet formes af lige fra
fødslen. Forældrenes forhold til andre af deres
børn er en del af denne relation.«

Ud fra dette synspunkt er det temmelig ind
lysende, at arbejdet ved en institution, der har til
opgave at tage sig af børn med tilpasningsvanske
ligheder, i virkeligheden får en mere omfattende
opgave end blot at tage sig af børnene. Nic Waal
siger herom: »Hvis det skal lykkes for os at op
hæve disharmoni hos barnet, må hele miljøet,
alle familiemedlemmerne få hjælp til påny at til
passe sig til hverandre. Hvis hovedkonflikten lig
ger hos familien, må alle familiemedlemmerne ha
ve hjælp. Ligger den i skolen eller i den videre
omverden, må lærere og andre foresatte have
hjælp, og hele den gruppe, som barnet eller den
unge er medlem af, må studeres og hjælpes frem
til rekonstruktion 3 En enkelt fagmand ville blot
kunne nå ganske få patienter, hvis han alene skullele tage sig af så komplicerede sammenhæng og
overkomme at hjælpe alle. Alene dette siger os, at
et sådant arbejde må være et team- eller gruppe
foretagende. Men der er også andre grunde til, at
flere professionelle må samarbejde. Baggrunden
for fejltilpasningen hos den enkelte er blandt an
det modsætningsforholdet mellem de enkelte in
dividers behov og deres personlige udrustning.
Det er naturligt, at den, som hjælper den enkelte,
må føle med ham eller hende. Men et andet fa
miliemedlem kan have lige så berettigede syns
punkter og krav og behøver en lige så varmtfø
lende og indsigtsfuld person til at hjælpe sig.
Alle trænger således til nogen, som identificerer
sig med dem og kan give dem en objektiv vold
giftsdom. Det er det, teamet skal repræsentere.«
En sådan rådgivning og behandling af familien
fører hurtigt over i social-politiske problemer.
Ofte drejer det sig om social nød, som forældre
ne slet ikke behersker, og selv om man mente at
kunne behandle netop dette forældrepar under de
givne omstændigheder, så strander det ofte på
mangel af erfarent mentalhygiejnisk personale til
at hjælpe.

Lad os f. eks. se på Hans, et tilfælde fra min
egen praksis.

I 11-års alderen frembyder Hans så store til
pasnings- og opførselsvanskeligheder, at det går
ham temmelig skidt allevegne. Ser vi på hans for
hold i skolen, må vi indrømme, at en lærer med
børn i klassen og uden en forældretime på ske-
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maet ikke kan udrette stort i mentalhygiejnisk
henseende, og vi må iøvrigt erkende, at skolen,
selv om den for tiden er inde i en vældig positiv
udvikling, endnu ikke nær alle vegne bærer præg
af først og fremmest at være indrettet for børne
ne og med deres behov for øje. Og ser vi på de
hjemlige forhold finder vi, at den ambitiøse far
er voldsomt ærgerrig på Hans’ vegne og derfor
bliver mere og mere skuffet, efterhånden som det
går ned ad bakke med Hans. Han kaster derfor
al sin kærlighed på Hans’ lidt ældre søster, der
virker veltilpasset og derfor vellykket. De to små
søskende er endnu kun søde og sjove — og skal
jo som regel i seng kort efter, at far er kommet
hjem. Moderen er frigid, og ægteskabet er for
længst gået i stykker indadtil. Hun vil skilles,
men har ikke råd til det, og vi har ingen til at
hjælpe hende med forhandlinger og med alle de
mange praktiske spørgsmål, der følger med en
skilsmisse. Ved at snakke med hende, opdager
man, at hun inderst inde har et stærkt behov
efter at uddanne sig og udføre en selvstændig ind
sats på det område, hvor hun drømte om det som
helt ung. Ægteskabet ødelagde mulighederne for
at realisere denne drøm. Hvis man nu vil gå den
vej at hjælpe hende til at få tilfredsstillet dette
dybe behov - i håb om, at hun selv, hendes ægte
skab og også Hans vil blive stabiliseret derigen
nem, så må hun igen have hjælp. Hun må have
nogen, der har tid til at drøfte problemerne med
hende og hjælpe hende i gang — og hun må frem
for alt have mulighed for at kunne få de to mind
ste i børnehave. Heller ikke her kan vi hjælpe,
så længe der er for få børnehaver.

I sådan et tilfælde er det ikke nok bare — for
at sætte sagen på spidsen — at koble en nyuddan
net psykolog på Hans. Mange unge psykologer
øg for den—sags skyld også bm-ricpsykialcut vil,
når de får med problemet Hans at gøre og hører
om hans hjemlige forhold, identificere sig så
stærkt med ham, at de kommer i så voldsom en
opposition til hans forældre, at de slet ikke kan
tale med dem — endsige forstå eller hjælpe dem.
Det er ikke nok at forstå børnene, man vil hjæl
pe, man må også kunne forstå forældrene. Og det
kræver tit modenhed og erfaring
sådant arbejde kan
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og desuden oplysning i presse o/^radio; uden
ikke læres bare med hovedet, intellektuelt, ved
et skrivebord eller i en forelæsningssal. Vi må
forstå både med hovedet og med kroppen og fø
lelserne. Vi behøver hjerte, modning, styrke, vi
den og tro.M
En stor del af vore dages familieproblemer er
samfundsproblemer, også en hel del af proble
merne i Hans’ hjem, og disse kan derfor kun lø
ses gennem en kollektiv indsats. Men hellere fo
rebygge end helbrede! Nic Waal har utvivlsomt
ret, når hun siger, at »en hel del vanskeligheder
kunne være undgået, hvis forældrene havde vidst
lidt mere om børns udvikling og behov og havde
kunnet tyde deres adfærd. Men dette er igen be
tinget af, at de ved noget om deres egne behov.*

kan ikke , laste forældrene,, xféf er ikke
derés skyld7>ude ikke ved nøk om deres børn,
og de får heller ingen -hjælp til at løse deres egne
problemer, lige så lidt som. dé~ bliyerhjulpet til
at behandle derés bøl/n, så de bliver stoide og
lykkelige/indiVider. Denne\hjælp burde samfund
dpt-give dem söm en selvfølgelig sag.

Det er her, familierådgivningen kan være til
værdifuld hjælp. Og det er mest effektivt, hvis
hjælpen kan ydes allerede i begyndelsen af et æg
teskab. Inden det første barn kommer, bør for
ældrene hjælpes til at indstille sig på deres op
gave som forældre og at afklare de tilpasnings
vanskeligheder, ægtefællerne muligvis selv har.
Det gælder forældrenes evne til at glæde sig over
livets blomstring, og at de kan finde deres egen
varme og vise den og give den til andre. Når man
selv er tilfreds og lykkelig og har det godt med
sig selv, får man overskud nok til at møde van
skeligheder i hjemmet med humør og forståelse
og uden at lægge for stor vægt på dem. — Familie
konflikter af enhver art bunder først og fremmest
i mangel på varme, forståelse og kærlighed. Kun
den, som ejer evnen til at elske, forstår fuldtud
et andet menneskes behov, accepterer det og gi
ver det følelsen af tryghed.<
Det, som først og fremmest tiltrænges, er op
lysning, men ikkevdet skrevne ord, som læses i
hjemmene af forældre, som er så infiltrede i
deres egne problemer, at de ikke med deres bed
ste vilje kan forstå, hvad de læser i deres isola
tion. Der kræves, konkret kontakt med familierne
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denne kontakt kan forældrene ikke blive i stand
til at føre deres viden ud i livet^amilierne kom
mer stadig i kontakt med mange forskellige of
fentlige institutioner, og det er her, samfundet,
efter Nic Waals opfattelse, må møde dem med
kontakt og hjælp fra et personale, som er uddan
net netop til dette formål. Vi har mødrehjælp og
sundhedsplejersker, vuggestuer og daghjem og
børneplejestationer, vi har børnehaver, fritids
hjem og skoler, erhvervsvejledning og militær
væsen og mange andre institutionel, hvor et ud
dannet personale kunne få mulighed for at kom
me i personlig kontakt med børnenes og de unges
familier og hjælpe dem med deres problemer og
konflikter. - Dette Nie Waal’ske forslag til en
udbygget familierådgivning skulle være realisa
belt - ikke mindst hvis kravet herom til samfun
det stilles af de mange, der bærer samfundet,
nemlig de mange hjem.
I den demokratiske propaganda er man vist
altid gået ud fra, at familierne er samfundets
grundpiller; men familien er mere end som så,
den er znemlig først og fremmest samfundets
formgivende faktor. Håber vi på en positiv udvikling af vort samfund, kan man derfor ikke la
de7 familien i stikken på så væsentlige områder
som det psykologiske.
—

Når jeg i indledningen fastslog, at til de mest
sikre resultater af den hidtidige børnepsykologiske propaganda hører den enorme udbredelse af
glosen »mindreværdskompleks«, og endvidere det
forhold, at en masse forældre har fået påført et
sådant kompleks, må det tilføjes, at det i denne
henseende i ganske særlig grad er gået ud over
mødrene. Efter at børnepsykologien havde rettet
opmærksomheden mod de første år af barnets liv
og påvist moderens betydning for spædbarnets
udvikling, dets fysiske og psykiske trivsel, så for
svandt skabningens herre næsten ud af billedet.
er det
for en besynderlig opfattelse eller unaturlige kul
turforhold, som gør, at man må lede efter man
den som en figur på et fikserbillede? Har han da
ingen betydning?

Dette spørgsmål er vist bedst besvaret af af
døde Anne Marie Nørvig, der engang sagde, at
bortset fra ammeperioden er der ingen periode
under barnets opvækst og opdragelse, hvor fade
ren ikke kan gøre tingene lige så godt som mo
deren !

Meddelelse fra bestyrelsen for
børneforsorgens pensionskasse

Bernekliniken. Statens undersøgelses- og vejledningsklinik
for døve og tunghøre børn, Vendersgade 294, K. Minerva 120

afholder tirsdag den 16. maj kl. 20,00 en aften for børne
havelærerinder.
Aftenens emne er en diskussion om de problemer, døv
heden medfører og de muligheder, vi har, for at mind
ske dem. Aftenen begynder med forevisning af filmen
»Døv«, en film om døve, optaget og spillet af døve.
Af hensyn til de beskedne lokaleforhold beder vi Dem
melde Dem, hvis De ønsker at deltage.

Direktoratet meddeler herved ne
dennævnte oversigt over ledige plad
ser pr. 24. april d. å. i skolehjem, hjem
for svagt begavede børn i skolealde
ren, lærlingeplejehjem, ungdomshjem
og hjem for svagt begavede unge.
Skolehjem: Godhavn 2, Holsteins
minde 11.
Hjem for svagt begavede børn i
skolealderen: Sølyst 2, Hesselager 2,
Brejdablik 3.
Lærlingeplejehjem: Nørre Søgade 5,
Rantzausgade 10, Brønshøj 2, Frø
vadsholm 1, Århus 1, Korsvang 2.
Ungdomshjem: Flakkebjerg 3, Bøgildgård 4, Bråskovgård 1.
Hjem for svagt begavede unge: Søl
ager 1, Lindevangshjemmet 4, Søn
derborg 7.

trum. En- familierådgivning, der ikke omfatter
hai^fer ingen familierådgivning,

Rentier Danielsen og hustrus legat

Børneforsorgens pensionskasse afholder med
lemsmøde torsdag den 22. juni 1961 kl. 13,00 på
kurhotellet Nyborg Strand med følgende dags
orden:
1) Beretning 1960-61.
2) Regnskab 1959-60.
3) Valg iflg. vedtægtens § 31.
4) Eventuelt.

JWeddelelser fra
direktoratet

I bestræbelserne for at udbygge en rationel fa
milierådgivning vil det nok være klogt
tø^Wc-5%adsf.råd<’øm, at hente faderen ind i cen

Renter af 6000 kr. uddeles til hjælp for børn og unge
- fortrinsvis forældreløse - til uddannelse, til opnåelse af
varig beskæftigelse og andre lignende formål. Legatet må
i almindelighed kun yde hjælp i tilfælde, hvor de for
nødne midler ikke kan fremskaffes fra det offentlige.
Ansøgning indsendes inden 15. maj 1961 til Børnesagens Fællesråd, Jomsborgvej 23, Hellerup.
Overinspektør O. Skjerbæks rejselegat
til fordel for personale
ved børneforsorgsinstitutioner
Af ovennævnte legat er; der i indeværende år en por
tion på ca. 200 kr. til uddeling. Legatet kan søges af le
dere og medarbejdere ved! det opdragende arbejde i op
dragelseshjem, institutioner for forebyggende børneværn
og foreninger for børneforsorg som hjælp til en studie
eller rekreationsrejse i ind- eller udlandet.
Der vil blive forlangt en redegørelse for anvendelsen af
legatet. Ansøgninger indsendes inden 15. maj 1961 til
Børnesagens Fællesråd, adr. Jomsborgvej 23, Hellerup.

ANNONCER
Annoncer bedes indsendt under adresse:
Fru A. Christensen, Magnoliavej 51, Valby.
VALBY 450.

Prisen for børnesagsannoncer er for tiden
følgende:

4
5
6
7
8
9
10
11
12

linier og derunder .................... kr. 12,00
linier ......................................... - 14,00
linier .......................................... - 16,00
linier ......................................... - 18,00
linier .......................................... - 19,50
linier ......................................... - 21,00
linier .......................................... - 23,00
linier ......................................... - 25,00
linier ......................................... - 27,00

Assistent
På grund af giftermål kan en statsautori
seret barneplejerske, ikke under 25 år, få
stilling 1. juni.
»Børnenes Vel«s vuggestue,
Skolegade 12, Kolding.
Afiøsningsassistent
Statsaut. barneplejerske antages i vuggestueafd. d. 1. juni. Henvendelse til for
standerinde, frk. Esmann, Christianshavns
Vuggestue og Daghjem, Ved Stadsgraven
11-13, København S. AM 3356.

LEDIGE STILLINGER

Statsautoriseret barneplejerske antages
på moderne vuggestue til børn 1Vz-3 år,
straks.
Skovshoved vuggestue,
Korsgårdsvej 9,
tlf. Ordrup 64.

Ved Utterslev daghjem (vuggestue), nor
meret til 43 børn, bliver 1. juni d. å. at
besætte en stilling som 1. assistent med
tjeneste på spædbørnsstue. Bolig på in
stitutionen. Ansøgning sendes til
Møntmestervej 54, 1,
København NV.

Barneplejerske søges til småbørnsstue
(15 børn IV2-2V2 år). Ansøgning med op
lysning om alder, uddannelse og tidligere
stillinger sendes til
Vuggestuen,
Nyrnberggade 33, 2.,
København S.

Derefter beregnes kr. 2,25 pr. linie.
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Vuggestueleder
søges snarest til Nakskov kommunes vug
gestue, der er opført i 1953 og normeret
til 42 børn.
Stillingen aflønnes efter direktoratet for
børne- og ungdomsforsorgens regler (løn
klasse 15).
Tjenestebolig forefindes.
Ansøgning med udførlige oplysninger om
uddannelse og tidligere beskæftigelse samt
bekræftede afskrifter af eksamensbeviser
og anbefalinger indsendes til Nakskov kom
munes sociale udvalg, Nakskov.

Barneplejereke
Ved statens institut for blinde og svag
synede på Refsnæs pr. Kalundborg er der
pr. 1. juni 1961 en stilling ledig som pleje
assistent.
Stillingen er knyttet til instituttets små
børnsafdeling og aflønnes med kr. 10.440
årlig, stigende efter 2 år til kr. 10.860 år
lig, derefter hvert 2. år med kr. 240 indtil
kr. 12.780 årlig 4- fradrag for ophold (2
møbi. værelser) for tiden kr. 3.216 årlig,
dog således, at der foretages et fradrag på
7 pct. af bruttolønnen, såfremt den pågæl
dende ikke er fuldt uddannet.
Ansøgning sendes til forstanderen.
Ledigt job for 2
På børnehjemmet »Nærumgård« skal små
børnsafdelingen »Adashøj« ombygges og
indrettes som afdeling for børn i alderen
fra 2-3 til 15-16 år. For at få den kom
mende afdelingsleder og hans kone med i
planlægningsarbejdet søger vi allerede nu
forbindelse med et ægtepar, der må være
indstillet på at gå med i et opbygningsar
bejde med det slæb noget sådant medfø
rer. Det er nødvendigt, at i det mindste
manden har en god portion erfaring inden
for børneforsorgsarbejdet og er institu
tionsvant. En uddannelse som fritidshjems
lærer, institutionspædagog, socialrådgiver
eller lignende vil være en fordel. For både
mand og kone gælder, at de må være ind
stillet på med humør og foretagsomhed
at hjælpe en gruppe børn frem til en selv
stændig, positiv tilværelse. Før ombygnin
gen kan vi ikke tilbyde nogen egentlig
lejlighed, men vi har to sammenhængende
og rummelige værelser med altan. Til af
delingslederen forefindes en normeret stil
ling i Københavns kommunes lønramme e,
svarende til statens 13. lønklasse. Den
årlige bruttoløn er kr. 15.474, stigende
til kr. 19.506 incl. inspektionstillæg. For
hustruens vedkommende kan der enten væ
re tale om afdelingslederhustrutillæg, der
p. t. er kr. 3.300 årlig eller - for så vidt
hun vil påtage sig en assistents vagtbundne arbejde - en ansættelse i Københavns
kommunes lønramme a svarende til statens
3. lønklasse med en årlig bruttoløn incl.
inspektionstillæg på kr. 13.518 stigende til
kr. 16.002. Tiltrædelsestidspunkt efter nær
mere aftale. Interesserede bedes rette hen
vendelse til forstander Jørgen Helmstedt,
»Nærumgård«, Nærum. — Telefon 80 00 49.

300

2 barneplejersker med 1 års uddannelse
kan få plads 1. juni.
Hovedgård Ventetidshjem,
Hovedgård st.

Kostskolen Asserbohus søger 1. august
ugift lærer til deltagelse i fritidsbeskæfti
gelse med skolens drenge (må i hvert fald
have nogen erfaring i lign, arbejde). Mulig
vis vil enkelte undervisningstimer i aim.
skolefag el. manuelle fag indgå i timepla
nen. Aflønning som i folkeskolen. Henv. til
forstander Friis, Kostskolen Asserbohus pr.
Frederiksværk. Telf. Liseleje 533 el. 216.

Overlærer og lærer
Ved børnehjemmet Egelundshuset pr.
Frederikssund er en stilling som overlærer
og en stilling som lærer ledig fra 1. juli
1961. Hjemmet er normeret til 24 elever
med udprægede tilpasningsvanskeligheder.
Overlærerstillingen er normeret i 22. løn
ningsklasse (20.400-24.900). Lærerstillingen
er normeret i 17. lønningsklasse (15.00020.000). Hertil kommer inspektionstillæg og
dyrtidstillæg.
Der kræves sædvanlig aspiranttjeneste,
der dog eventuelt vil kunne anses for ud
stået med tidligere tjeneste. Ved fast an
sættelse er de pågældende pligtige at
søge optagelse i børneforsorgens pensions
kasse.
Stillingerne ønskes besat med seminarieuddannede lærere. Ansøgere, der tidli
gere har gennemgået børneforsorgens vi
deregående kursus, vil blive foretrukket.
Ansøgning indsendes til forstanderinde
Bodil Pedersen, Børnehjemmet Egelundshu
set pr. Frederikssund.

Leder af ungdomspension
Under Dansk Forsorgsselskab bliver fra
1. juni 1961 en stilling som leder af sel
skabets ungdomspension »Ringgården« i
København ledig. Den pågældende skal
herudover i et passende omfang være til
rådighed for selskabets centralkontor i til
synsarbejdet m.v.
Stillingen ønskes besat med en gift,
mandlig socialrådgiver, hvis hustru kon fo
restå ledelse af pensionens husførelse (6
pensionærer).
Stillingen vil blive aflønnet som for
sorgsassistent med grundløn 12.300 kr., sti
gende til 16.140 kr. (svarende til tjeneste
mandslovens 13. lønningsklasse), hvortil
kommer de samme tillæg, som ydes tjenestemænd i tilsvarende lønklasse, samt et
rådighedstillæg på 900 kr. 4- dyrtidstillæg
(p.t 120 pct). 2 års aspiranttid. Pensions
ordning efter 1 års ansættelse. For ledel
sen af husførelsen vil der kunne ydes hu
struen vederlag. Fradrag fro tjenestebolig
(2V2 værelse) efter børneforsorgens regler.
Ansøgning indsendes inden den 15. maj
1961 til Dansk Forsorgsselskab, Ny Kon
gensgade 9, København K., bilagt vidnes
byrd om uddannelse og nuværende og tid
ligere beskæftigelse i bekræftede afskrif
ter.

1. assistent
Statsaut. barneplejerske, der har nogen
erfaring i arbejdet på vuggestue, antages
1. august.
Edith Hansen,
Børnegården »Børnely«,
Svendborg.
Ved Egevang iagttagelseshjem, Nærum,
der er beregnet for 25 drenge i alderen
14-15 til 21 år, er en stilling som social
rådgiver ledig til besættelse snarest.
Stillingen aflønnes indtil videre med el
vederlag svarende til aflønning i tjeneste
mandslovens 13. lønklasse, for hvilket
grundlønnen er 12.300 kr. årlig, stigende
hvert 3. år med 960 kr. indtil 16.140 kr.
Hertil kommer et inspektionstillæg på
750 kr. årlig + procenttillæg for tiden 120
pct. samt sted- og dyrtidstillæg.
Fradrag for frit ophold sker efter de
af finansministeriet fastsatte regler.
Stillingen ønskes besat med en uddan
net socialrådgiver, der bl.a. skal medvir
ke til at skabe kontakt mellem hjemmet
og de anbragte elevers hjem. Den pågæl
dende skal endvidere hjælpe udskrevne ele
ver i det omfang, vejledning og hjælp
i forbindelse med deres udgang af for
sorg måtte gøre det fornødent.
Ansøgningen stiles til tilsynsrådet for
iagttagelseshjemmet Egevang og sendes til
hjemmet, adresse Skodsborgvej 264, Næ
rum, bilagt bekræftede afskrifter af eks
amensbeviser og vidnesbyrd.
Ledig stilling som afdelingsleder ved
statens opdragelseshjem, indtil videre med
tjeneste ved det nye Viby statsungdoms
hjem ved Århus.
Pr. 15. maj 1961 vil der være en stilling
ledig for en afdelingsleder på hjemmets
modtagelses- og specialafdeling.
Hjemmet indrettes for 38 vanskelige un
ge piger, hvoraf i alt 10 tænkes anbragt på
ovennævnte afdelinger.
Stillingen, der er en tjenestemandsstil
ling, aflønnes i 17. lønningsklasse med
grundløn 15.000 kr. årligt, stigende hvert
3. år med 1.020 kr. til 20.100 kr. Hertil kom
mer dyrtidstillæg, stedtillæg og et inspek
tionstillæg, der udgør 900 kr. årligt + for
tiden 120 pct.
Den samlede årlige begyndelsesløn med
fradrag af normalt pensionsbidrag udgør
17.071,20 kr.
Fradrag for frit ophold sker efter de af
finansministeriet fastsatte regler.
Stillingen ønskes besat med en pæda
gog med børne- og ungdomsforsorgens vi
deregående uddannelse eller anden højere
psykologisk-pædagogisk uddannelse samt
med erfaring fra arbejdet med vanskelige
børn og unge.
Ansøgninger stiles til kongen og indsen
des inden 15. maj 1961 til direktoratet for
børne- og ungdomsforsorgen, Rosenvængets
allé 16, København 0., bilagt bekræftede
afskrifter af eksamensbeviser og vidnes
byrd.

Afdelingsleder
Dygtig fritidshjemslærer søges til Ry
parkens Fritidshjem (22 børn) til 1. juni.
Ansøgning sendes til Anna Holm, Rypar
kens børnehave, Ole Nielsensvej 11, 0.

Afdelingsleder
Autoriseret barneplejerske antages som
leder af afdelingen for små børn i alderen
ca. 1-4 år (i alt 12-14 børn). Til stillingen
hører stue og mindre soveværelse. Med
ansøgningen må følge bevis for uddannel
sen og anbefalinger i bekræftet afskrift.
Stillingen bliver ledig til efteråret, men
ansøgeren kan eventuelt fungere som assi
stent foreløbig.
Vera Andersen,
Red Barnet’s optagelseshjem i Skørping,
v/ Ålborg.
Dansk Børneforsorgs Faghøjskole
Overlærer
Stillingen som overlærer ved Hindholm
højskole pr. Fuglebjerg (Dansk Børnefor
sorgs Faghøjskole) vil fra 1. august (evt.
15. aug. el. 1. sept.) være at besætte.
Skolen er indrettet til ca. 60 elever og
gennemfører f.t. årligt en 10 måneders bør
neforsorgsskole (børne- og ungdomsforsor
gens grunduddannelse) og to 5 måneders
højskolekurser som forberedelse til videre
uddannelse i pædagogisk arbejde.
Overlæreren underviser både ved for
sorgsskolen og højskolen med den pædagogisk-psykoiogiske fagkreds (herunder og
så klub- og afdelingspraktik) som hoved
fag, men må tillige kunne påtage sig un
dervisning i andre fag. Ansøgere bedes
oplyse, hvilke andre fag der har deres sær
lige interesse, og hvilke de evt. vil kun
ne påtage sig at undervise i. Overlærerens
ugentlige timetal er 19-24. Herudover skal
han deltage i skolens ledelse og admini
stration, der også omfatter kursusvirksom
hed.
Da det frie kollogieliv indgår som et be
tydningsfuldt led i skolens virksomhed,
forudsættes det, at samtlige lærere ved
skolen deltager deri dels ved at vejlede
og støtte den enkelte elev dels ved at
medvirke ved fællesarrangementer.
Stillingen vil for en kvalificeret ansøger
enten blive lønnet efter tjenestemandslo
vens 23. lønklasse med såkaldt inspektions
tillæg eller i 24. lønklasse (seminarielek
tor). Begyndelseslønnen vil herefter, når
normalt pensionsbidrag (4,8 pct.) er fra
draget, udgøre enten 23.243,76 stigende til
28.024,56 kr. eller 22.394,88 stigende til
26.853,12 kr.
Der forefindes tjenestebolig, for hvilken
der betales husleje efter gældende regler.
Dersom den overlærer, der ansættes, er
gift, og ægtefællen har ønske om undervis
ningsarbejde, er det sandsynligt, at time
lærervirksomhed kan fås på skolen eller i
dens umiddelbare nærhed.
Ansøgninger stiles og sendes til Hind
holm højskole pr. Fuglebjerg inden 25. maj
1961.
Keld Mølbak.

Assistent
På grund af giftermål søges 1. juni, evt.
1. juli, en yngre assistent til børnehjem (20
piger 2-16 år). For kvalificeret ansøger er
stillingen normeret. Henv. til forstander
inden.
Frk. Schneiders børnehjem,
Peter Rørdamsvej 15,
København NV. Tlf. Taga 7387.
Praktisk medhjælper
Som praktisk medhjælper søges ugift
mand pr. 1. juni til iagttagelseshjemmet
Egevang, Skodsborgvej 264, Nærum.
Han må have lyst og evne til at om
gås og lede unge mænd i 14-18 års al
deren i arbejde og fritid.
Stillingen er for kvalificeret normeret
i 7. lønklasse. Dertil kommer et inspek
tionstillæg på 750 kr. + for tiden 120 pct.
samt sted- og dyrtidstillæg. Fradrag for
ophold sker efter finansministeriets regler.
Afskrift af anbefalinger og eventuelle
eksamensbeviser bilægges ansøgningen og
sendes til forstanderen.

Barneplejerske
Statsautoriseret barneplejerske søges til
vor spædbørneafdeling.
Maribo amts optagelseshjem,
Nysted.
Ved Københavns hospitalsvæsen (Bleg
damshospitalets børneafdeling) bliver pr. 1.
juni 1961 at besætte nogle stillinger som
3-årigt uddannet statsautoriseret barneplej
erske. Bruttobegyndelseslønnen udgør for
tiden 882 kr. 50 månedlig. Der ydes
fri tjenestedragt. Bolig kan anvises. An
søgninger indsendes til forstanderinden
ved Blegdamshospitalet, København N.

Et vikariat
som inspektionshavende lærer ved Det kgl.
Opfostringshus, Hellebæk, vil være at be
sætte i tiden fra 1. september 1961—1. juli
1962. Løn og ansættelsesforhold efter direk
toratet for børne- og ungdomsforsorgens
bestemmelser. Stillingen ønskes besat med
en ugift. Ansøgningen stiles til Køben
havns kommunes 1. afd. og sendes til sko
len. — Forstanderen.

Praktisk medhjælper

På Sorø amts plejehjemsforenings opta
gelseshjem Bakkehuset er snarest en plads
ledig for en kvindelig medhjælper, der er
kvalificeret i 3. lønklasse.
Hjemmet er normeret til 32 børn i alderen
ren 3-14 år, og medhjælperen må være vil
lig til alt forefaldende arbejde på et så
dant hjem både af praktisk og pædagogisk
art, herunder også aften- og søndagstje
neste, ligesom det også er ønskeligt om
vedkommende kan være behjælpelig med
hobbyarbejde o.I.
Ansøgning med anbefalinger sendes til
plejehjemsforeningens bestyrelse v. for
stander S. Hansen, Bakkehuset, Klosterban
ken 19, Slagelse. Telf. 52 05 57.

Lærer el. lærerinde (muligvis lærerpar)
med særlig interesse for arbejdet med ele
verne i et kostskolemiljø (det vil ikke nød
vendigvis sige deltagelse i fritidsbeskæfti
gelse, men i hvert fald en udvidet interesse
for eleverne som mennesker) søges fra 1.
august. Aflønning som i folkeskolen. Bolig
evt. på skolen. Henvendelse for nærmere
oplysning til forstander Friis, Kostskolen
Asserbohus pr. Frederiksværk, ved brev el.
telf. Liseleje 533 el. 216.
Til 1. juni, evnt. før, søges en kvindelig
assistent til børnehjemmet »Christians
borg«, Marienborgvej 15, Randers. Vedkom
mende må have et venligt væsen og lyst
og evne til, hovedsageligt, at tage sig af
de mindreårige børn, men må også kunne
tage del i noget praktisk arbejde. For kva
lificeret ansøger kan stillingen normeres i
3. lønningsklasse. Til stillingen hører IV2
vær. lejlighed samt til deling med 2 andre
assistenter thekøkken og badeværelse. An
søgning med oplysning om alder og uddan
nelse, samt afskrift af anbefalinger sendes
til undertegnede forstander Johs. Sand.

Medhjælper
En yngre kvindelig medhjælper søges sna
rest til Nationalforeningens Kystsanatorium
ved Hjerting (drengesanatorium). Må kun
ne deltage i alt forefaldende arbejde. Løn
nen andrager fra kr. 365,- til kr. 460,- pr.
måned under hensyn til tidligere beskæf
tigelse. Der ydes fri station og arbejdstøj.
Henvendelse til forstanderinden, tlf. Hjer
ting nr. 3.

To lærerstillinger
vil være at besætte ved Det kgl. Opfo
stringshus, Hellebæk, i det kommende sko
leår. Fag: tysk, fransk (evt. latin), histo
rie og dansk. Løn som ved Københavns
kommune. Til den ene af stillingerne er der
knyttet inspektionstjeneste ved kostafde
lingen, for hvilket der oppebæres særligt
honorar. Ansøgninger stiles til Københavns
magistrats 1. afd. og sendes til skolen.
Forstanderen.
Vikar
søges for mandlig assistent i 3. lønklasse,
som skal på kursus i tiden 1. september
1961-30. juni 1962. Hjemmet er normeret til
21 drenge, som går i offentlig skole. Løn
efter kvalifikationer. Her er rutebil ved dø
ren til Horsens og Vejle.
Børnehjemmet Kildebjerget,
Telf. Stouby 86.

Sommervikar
Ugift, ung mand søges fra 15. maj eller
1. juni til 15. eller 31. august. For kvalifi
ceret, derefter mulighed for 10 mdrs. vika
riat for assistent, seom skal på årskursus.
Her er 15 drenge, som alle går i kommune
skole. Løn 5-600 kr. plus kost og logi.
Rutebil ved døren til Horsens og Vejle.
Børnehjemmet Kildebjerget,
Telf. Stouby 86.
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Afdelingsleder
grund af forfremmelse søges snarest
nandlig afdelingsleder til Settelementet
->^_,<ovgårdens fritidshjem.
Da stillingen er meget selvstændig, læg
ges der bl. a. vægt på modenhed, organi
sationsevne og ordensans.
Skriftlig ansøgning sendes til:
forstander Knud Magnild,
Settlementet Askovgården,
Korsgade 60, N.

STILLING

SØGES

Ungt ægtepar med to børn søger stilling
inden for børneforsorgen. Manden er ud
dannet møbelsnedker, der er vant til lær
linge og store drenge. Konen er villig til
at udføre regnskab, syning o.a. arbejde.
Billet mrk. 16 til Børnesagens Tidende.

„UNGDOMMENS VEL"
KFUM og KFUKs børne- og ungdomsforsorg
Hovedkontor: Blichersvej 106, Odense. Tlf. Odense (09) 120646. Postgiro 11006.

Rådgivningsstation i tilknytning til hovedkontoret. Træffes 9-5 eller efter aftale.

Børnehjemmet »Erritsøhus« pr. Frederi
cia, for ikke vanskelige børn 2-14 år.
Tlf. Fredericia 562
Optagelseshjemmet »Seden Enggård«,
Seden, unge mænd fra 14-18 år. Tlf.
Odense 12 18 39. Fast psykiatrisk til
syn.
»Seden Lærlingehjem«, Seden, for un
ge mænd i 15-21 års alderen. Tlf.
Odense 12 24 67.

■Ny Møllegaard«, lærlingehjem, Oden
se, for unge mænd fra 15-21 år. Tlf.
Odense 12 49 30.
-Dybbøl« optagelses- og gartnerhjem,
pr. Dybbøl, unge mænd fra 14—18 år
Tlf. Sønderborg 2 39 36. Fast psyki
atrisk tilsyn.

Henvendelse om optagelse sker til hjemmene.

Formand: Provst Waage Beck, Skagen, tlf. 4 1145.

Efter endt opholdt på Askov højskole,
søger jeg stilling som assistent, evt. ferie
afløser, på vuggestue i Jylland.
Hanne Lerche,
statsaut. barneplejerske,
Vestervang 6 A
København, Valby.
Ægtepar med 2 børn søger arbejde in
den for børneforsorgen. Hun seminarieuddannet lærerinde, tidligere ansat inden for
børneforsorgen.
Han engelsk jernbane
mand med dansk højskoleophold. Begge
35 år. Else og Ron Wellings, 8, Landsdowne Road, Bayston Hill, Nr. Shrewsbury,
England.

Forretningsfører: Svend Aage Jørgensen, Odense.

Awt&wec
tit Bl

Annoncer bedes indsendt under
adresse: Fru A. Christensen, Mag
noliavej 51, Valby.

Vat^
450

Statsautoriseret barneplejerske
i uopsagt stilling søger arbejde på vug
gestue eller småbørnsstue i Kbhvn. eller
nærmeste omegn. Billet mrk. 14 til Børne
sagens Tidende.

De danske plejehjemsforeninger

Sommerassistance tilbydes
Ung mand, 18 år, der skal læse til læ
rer, og som lige har afsluttet højskoleop
hold med lederuddannelse i gymnastik, sø
ger i tiden fra 1. juni til 15. august 1961 ar
bejde på børnehjem, feriekoloni eller fri
tidshjem. Peter F. B. Ross, Laasbygade 21,
Kolding. Tlf. 3656.

Organisationerne yder vederlagsfri bistand både til private og til børneværns

Ferievikar
Mat. student, 19 år, søger feriejob i ti
den 1. juli—15. aug.
Bjørn Frei Pedersen,
Torbjergvej 13,
Kolding.
Gift gartner søger stilling inden for bør
neforsorgen. Er 40 år, erfaren i tilrettelæg
gelse og ledelse af arbejdet både ved pro
duktion og parkanlæg Gode anbefalinger
såvel fra praktisk som teoretisk (havebrugs
skole) uddannelse. Er for tiden ansat i
statsinstitution. Billet mrk. 15 Børnesagens
Tidende.
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statsanerkendt efter 1914-loven har

over 50 års erfaring i børnesagsarbejdef
udvalg.

wdne-s -

I cirkulære af 20. oktober 1953 fra overinspektionen for børneforsorgen til samt

lige børneværnsudvalg om betydningen af, at børn under 14 år, der ikke kan

antages at være af særlig vanskelig karakter og ikke har udvist særlig slet op

førsel, og som ej heller er trængende til særforsorg, anbringes i en familie
(plejehjem), såfremt det er nødvendigt at fjerne dem fra deres naturlige hjem
(forsorgslovens § 136, stk. 1), udtaler overinspektionen, at de anerkendte for

eninger for børneforsorg, herunder navnlig de danske plejehjemsforeninger, vil

kunne yde udvalgene værdifuld støtte med hensyn til fremskaffelse af gode

og velegnede plejehjem.

Blade

Landsforeningen

Bøger

Kristelig Forening for Børneforsorg

Tidsskrifter

Illustrations- og
akcidensarbejde

Duplex- Trykkeriet
Frederiksborggade 5 . København K

FORSIKRING

HOVEDKONTOR:
Rosengården 12, København K. (kontortid 9-15, lørdag 9-13).
Telefon: Central 8174. Postkonto 22878.

Rådgivningsstation for forældre med vanskelige børn (samarbejde med psy
kiatriske kliniker) Rosengården 12. Træffetid som ovenfor og efter aftale.
Orø iagttagelseshjem pr. Holbæk, for drenge fra 14-16 år. Tlf. Orø 4.
Unnerupgaard ungdomshjem pr. Vejby, for unge piger fra 15-18 år. Telefon
Askemose 24.
Fredehjemmet Thorshøjgård, Thorslunde pr. Tåstrup, for unge mænd fra
14-18 år. Tlf. 99 08 93.
Herlev iagttagelseshjem pr. Herlev, for unge piger fra 14-18 år. Tlf. 94 00 57.
lagttagelseshjemmet Hostruphøj, Hobro, for drenge fra 7-15 år.
Tlf. Hobro 420.
lagttagelseshjemmet Solhjem pr. Haslev, for drenge fra 12-15 år.
Tlf. Haslev 119.
lagttagelseshjemmet Hvidborg, Hvidovre pr. Valby, for unge mænd fra 14-18 år.
Tlf. 78 00 12.
Raaens Minde, Hasseris, Ålborg, iagttagelses- og lærlingehjem for unge mænd
fra 14-18 år. Tlf. Ålborg 20564.
Frederiksberg Lærlingehjem, Sdr. Fasanvej 16, for unge mænd fra 15-18 år.
Tlf. Fasan 1340.
Spædbørnehjemmet Lykkesholm, Søgårdsvej 20, Gentofte. Tlf. 1135.
Børnehjemmet Kildebjerget, Stouby (v. Vejle fjord), for søskende fra 2-15 år.
Tlf. Stouby 86.
Sommerlejren Strandly, Udsholt strand pr. Gilleleje. Tlf. Smidstrup 159 v.
Sommerlejren ved Als-Odde, Als, Østjylland.
Adoptioner ordnes vederlagsfrit i h. t. ministeriel autodisation.
Foreningens formand: Seminarierektor Aage Nørfelt, Goldschmidtsvej 10,
København F.

E. F STOUGAARD

HINDHOLM HØJSKOLE

Kemisk Industri
GI. Køge Landevej 290, Hvidovre
Telefon 78 10 03
SALGSCHEF DANIEL LARSEN

Dansk børneforsorgs faghøjskole
(oprettet 1934)

Fast og flydende
bonevoks
Selvboner
Gulvolier
Skocreme
Sulfosæbe

Alle arter
Gulvlakker
Krystalsæbe
og øvrige
rengørings
midler

Specielt for børneinstitutioner,
skoler m.v.

Filthuset

Grundlagt 1857

Eneste specialforretning
i Danmark

Et eventyr i farver,
dyr og filtklip, eneste
i sin art i Skandinavien

Sf. Kannikestræde 7,
over for Rundetårn

5 måneders højskolekurser, sigtende mod fremtidigt arbejde og videre uddannel
se inden for børnearbejdets forskellige grene, begynder hvert års februar og sep
tember.

Grunduddannelsens årskursus for ledere og medarbejdere inden for børne- og
ungdomsforsorgen, tilrettelagt efter de af socialministeriet fastsatte regler, begyn
der hvert år i september.
Skoleplan, nærmere oplysninger om undervisningens omfang, statsunderstøttelse,
vikarhjælp, stipendium o.s.fr. fås ved henvendelse til undertegnede forstander

Keld Mølbak, Hindholm højskole pr. Fuglebjerg.

VINDUESPOLERING
udføres overalt i

KØBENHAVN OG OMEGN
A. NYGAARD

PAlæ 4323

Lønstrupvej 44

Vanløse

Telefon 7104 85

Reserveret postvæsenet

Køb noget der holder...
Kvaliteten vil De huske,------ men husk også firmanavnet

er

et

og

spændende

Trækrybbe med kaleche
dyner - puder - madrasser - hvidevarer
coul. bomuldsvarer - sparkedragter
gummibukser - bleer - trikotage
uniformskjoler - forklæder
alf i syartikler

morsomt

materiale af fineste kvalitet, hvor
af børnene kan

lave alle mulige

smukke og gode ting: Brilleetuier,

nøgleetuier,
ge,

små

Vi er altid gerne til Deres tjeneste med prøver og tilbud

herrepun
En gros og

pas

penalhuse,

sakseetuier,

etuier,

og

dame-

fabrikation

bælter

tegnebøger,

o.s.v.

Kontor og lager: Kompagnistræde 14, København K ■ Tlf. Byen 2336

Søleopardskind fås i farverne bei

ge, lys tan, tan, grøn, blå, mørk

UDENDØRS LEGETØJ

lilla, lilla og sort, og koster 9,50,
7,50, 6,00 og

Af de

mindske skind

kan f.eks.

både laves pung og brilleetui.
modelark,

Vejledning,

redskaber

og tilbehør køber man hos PAN-

DURO HOBBY, og De er velkom
men

til

gratis

at

rekvirere

vort

store katalogmateriale.

Studiestræde

Postadr.:

34,

Kbh.

K.

Telf. PA 1093 og 7202

Butik:

Nørre

Leverandør

til

Voldgade
off.

Kbh.

K.

institutioner

og

29,

fritidsorganisationer over

styrbar 4-hjulet .fladvogn. Trillebøre ■ sækkevogne
Løbehjul ■ træstammer • hukitcar ■ skovle ■ koste • spader m. v.

hele Skandinavien.

HUgl¥
OuPLEX-TRYKKERIET - KØBENHAVN
(VED HARRY OLSEN)

Nørre Farimagsgade 33 * København K ■ PAlæ 3009

