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DET KONGELIGE VAJSENHUS

Vajsenhusets gerning gennem 225 år
Det kgl. Vajsenhus blev stiftet af kong Frederik IV, som d. 21.
juli 1727 underskrev fire forskellige dokumenter, der indeholdt be
stemmelserne for den nye stiftelses formål og oprettelse. Samtidig
stillede kongen både en bygning og en stor kapital til rådighed
for den direktion, som skulle forestå indretningen af dette hjem
for forældreløse børn, »Waiser«. Navnet var, ligesom selve tanken,
hentet fra Tyskland, hvor der nogle år tidligere i byen Halle var
oprettet hjem og skoler for børn, der stod uden forsørgere. Udfra
tidens rådende »pietistiske« synspunkter var det dels en kristen
pligt at tage sig af forældreløse børn, dels en missionsopgave at
bringe evangeliet til de børn, der »hengaaer uden Gudsfrygt og Op
tugtelse«.
På kongens fødselsdag d. 11. oktober blev de første børn optaget
i den store bygning på Nytorv, og Vajsenhuset begyndte dermed den
gerning, som med en ganske kort afbrydelse (fra okt. 1771 til nov.
1772) har været fortsat i samme spor — omend i forskellig form
og på forskellige steder. Vajsenhusets opgave deler sig naturligt i
to forskellige grene: en pædagogisk og en social. Selv om disse to
sider af virksomheden har været nøje forbundet med hinanden, la
der det sig dog gøre — ganske kort — at betragte dem hver for sig.

Opdrager-gerningen nævnes som det vigtigste allerede i indlednin
gen til Fundatsen, hvor det siges, at formålet skal være at sørge
for, at »Ungdommen allermest grundfæstes i Lærdom og Underviisning om den sande christne Troe og Religion, dernæst oplæres i
gode Sæder og adskillige tienlige Videnskaber«. Dette har altid væ
ret Vajsenhusets mål: i kristen ånd at give børnene en god opdra
gelse og nyttige kundskaber. 1 det første Vajsenhus på Nytorv
(1727—1795) var hjem, skole (og kirke) forenet i samme bygning.
Men efter at denne var nedbrænd!, gennemlevede Vajsenhuset en
årrække (1795—1811), hvor opdragergerningen måtte ligge stille,
fordi der ikke fandtes nogen mulighed for at samle børnene på
eet sted. I denne periode var det derfor kun den sociale opgave,
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der løstes, og disse år har uden tvivl været de mest kritiske i Vajsenhusets historie, idet det egentlige grundlag for arbejdet mang
lede. Fra 1811 genoptoges opdragelsen og skoleundervisningen i
en gård på Købmagergade, hvor der holdtes skole for forældre- og
faderløse børn, men der blev her ikke indrettet noget hjem for bør
nene, som alle boede ude i byen.
I 1875 flyttede skolen til sin nuværende bygning i Nr. Farimagsgade, der siden har dannet rammen om skolearbejdet. Selve under
visningen har så vidt muligt altid været lagt således, at den kunne
stå mål med byens øvrige skolevæsen — derfor er der også siden
1945 indført en eksamens-mellemskole, for at eleverne ikke skulle
blive vanskeligere stillet, hvis de ønskede en videregående skole
uddannelse. Men ved siden af den egentlige undervisning, som jo
i sig selv gerne skulle være — ikke blot kundskabsmeddelende —
men også opdragende, har der været lagt vægt på en mere personlig
påvirkning af det enkelte barn, end det er muligt i de store offent
lige skoler, hvorfor der også søges knyttet en nøje forbindelse mel
lem skole og hjem.
Når der i vore dage tales og skrives meget om skolernes vanske
ligheder under den såkaldte »opdragelses- og disciplinkrise«, tør
det siges, at Vajsenhusets skole har mærket forholdsvis lidt hertil;
dette skyldes vel i nogen grad, al skolen har mulighed for at
skille sig af med de elever, som volder særlig vanskelighed og ikke
kan indordne sig under forholdene, men den væsentligste grund er
utvivlsomt den personlige kontakt mellem børn, skole og hjem.
Økonomisk hjælp. Oprindelig var det tanken, at alle Vajsenhusets
børn skulle have hele deres ophold og forplejning på skolen, hvor
der almindeligvis kun blev optaget børn, som havde mistet begge
forældrene, så at Vajsenhuset blev deres egentlige hjem. Denne
kostskole-form ophørte for bestandig ved den store brand i 1795.
Sålænge Vajsenhuset ikke havde sin egen bygning, kunne der na
turligvis ikke være tale om at have eleverne boende på skolen, der
for blev alle børnene »midlertidig« anbragt i pleje i private hjem,
mod at Vajsenhuset betalte et vist beløb til deres underhold. Efter at
skolen var flyttet ind i den store ejendom på Købmagergade, var
det tanken at genoptage kostskole-princippet, men denne plan blev
dog aldrig virkeliggjort, idet man på dette tidspunkt anså det for
bedre for børnene at vokse op i private plejehjem (evt. hos nære
slægtninge). Som følge heraf bestod Vajsenshusets økonomiske hjælp
fortsat i et vist årligt beløb, som blev udbetalt til plejehjemmet.
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Denne praksis er bevaret lige til vore dage, idet der hvert år fra
Vajsenhuset udbetales ca. 25.000 kr. til hjælp for børn, der er van
skeligt stillede. Disse penge fordeles over hele landet på den måde,
at der i de syv stifter uden for Sjælland kan søges understøttelse
gennem de forskellige stiftsøvrigheder, som får et fastlagt beløb
tilsendt fra Vajsenhuset — dog har tre af stifterne i tidligere tider
opsparet så store beløb, at de udreder understøttelserne af renterne
af den opsparede kapital. Til børn i København og Roskilde stifter
betales understøttelsen direkte fra Vajsenhuset, hvortil ansøgning
må indsendes på særligt skema.
Det har imidlertid vist sig, at der i de senere år så godt som
ingen helt forældreløse børn findes blandt dem, der modtager hjælp
fra Vajsenhuset, idet sådanne børn ganske naturligt indgår under
børneværnets forsorg. Den økonomiske hjælp gives derfor i vore
dage så godt som udelukkende til enlige mødre, der så vist også
kan trænge til støtte såvel i opdragergerningen som i økonomisk
henseende.
Det var måske nok ønskeligt, om den hjælp, Vajsenhuset kan give,
blev lagt om, så at man ikke betalte en hel del småbeløb til mange
forskellige børn over hele landet, for hvem disse bidrag ikke er
af afgørende betydning; mere virkningsfuldt ville det være, om man
søgte at hjælpe færre børn — men i betydeligt videre omfang. Dette
lod sig bedst gøre, hvis Vajsenhuset delvis vendte tilbage til den
oprindelige tanke og indrettede et kostskole-hjem for en del af sko
lens børn. Mange mødre spørger forgæves, hvor de kan få deres
drenge og piger anbragt, når de føler, at de ikke selv — af den
ene eller anden grund — er i stand til at klare alle vanskelighe
derne ved at stå alene. Der er stor trang til kostskoler for ubemid
lede, og trangen bliver noget større, når den hidtil eneste kostskole
for ubemidlede Det kgl. Opfostringshus under sin nye form bliver
nødt til at nedsætte antallet af elever. Om det bliver muligt for
Vajsenhuset at realisere en sådan plan, afhænger i høj grad af den
fremtidige udvikling af byggeforhold og prisniveau.
Udgåede elever. Selv om Vajsenhusets hovedopgave altid har væ
ret at hjælpe og støtte børnene — på så mange måder som muligt
— i den egentlige skolealder, har det dog stedse været anset for
ønskeligt at fortsætte hjælpen i de ofte vanskelige uddannelses- og
ungdomsår. Også på dette område har hjælpen haft to sider: dels
at søge at skaffe de unge gode lærepladser — dette har heldigvis
ofte kunnet lade sig gøre, fordi Vajsenhus-eleverne gennem tiderne
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altid har været vel anskrevet — dels at yde økonomisk hjælp, navn
lig i de tilfælde, hvor de unge havde evner og lyst til at »læse vi
dere«. Den hjælp, der i disse tilfælde har kunnet gives, skyldes i
første række en del legater, som gennem tiderne er skænket Vaj
senhuset netop til dette formål; men det lader sig desværre ikke
nægte, at disse legatmidler langt fra er tilstrækkelige til at hjælpe
i alle de tilfælde, hvor det kunne være ønskeligt. For de unge, som
går ud af skolen, er det tillige af værdi, at de bevarer forbindelsen
med skolen, lærerne og kammeraterne. For at styrke dette sammen
hold holdes der hver vinter månedlige sammenkomster på skolen,
hvor alle tidligere elever er velkommen, og det har været glædeligt
at se, hvor mange der stadig gerne kommer på deres gamle skole.

„Det gode Minde“. En værdifuld hjælp i bestræbelsen for at bevare
forbindelsen mellem de gamle elever ydes af Vajsenhusianernes for
ening.
Siden foreningen blev stiftet i Vajsenhuset på Købmagergade den
22. januar 1858, har den været i fortsat trivsel og vækst, især efter
at den påtog sig den opgave at hjælpe gamle vajsenhusianere ved
tildeling af friboliger — først i foreningens stiftelse i Ahornsgade
og siden 1937 i foreningens nye smukke bygning på Bomhusvej,
hvor der også er indrettet foreningslokaler. I de sidste år har »Det
gode Minde« også ønsket at række en hjælpende hånd til de unge
vajsenhusianere, til hvilket formål »Chr. Ottesens Mindefond« blev
oprettet den 24. juni 1944, på den dag, da afdøde forstander Ottesen
ville være fyldt 80 år; på denne dag uddeles hvert år 2 legatportio
ner til vajsenhusianere af de yngste årgange.

Indtægter. Vajsenhuset har altid været en selvejende institution,
der afholdt alle udgifter til driften af egne midler, idet indtægten
hidhører dels fra renten af den kapital, som blev grundlagt af kong
Frederik d. 4. og siden er forøget ved forskellige gaver, dels fra det
privilegium på udgivelse af bibler og salmebøger, som fra gammel
tid har været tillagt Vajsenhuset. Nu er forholdet dog det, at mens
Vajsenhuset stadig selv udgiver kirkesalmebogen på eget forlag, er
udgivelsen af bibler siden 1872 overdraget til Bibelselskabet mod
en mindre årlig afgift til Vajsenhuset. I de senere år har der ved
forskellige lejligheder været rettet angreb på Vajsenhusets eneret
til at udgive kirkesalmebogen, mærkeligt nok er disse angreb næsten
udelukkende kommet fra kirkelige kredse. Man var klar over, at
spørgsmålet om Vajsenhusets salmebogs-privilegium ville blive ak
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tuelt, når den nye salmebog, som var under udarbejdelse, blev auto
riseret. Dette skete d. 25. februar 1953, men samme dag fik Vajsen
huset — takket være kirkeminister C. Hermansens dybe forståelse
af Vajsenhusets betydning gennem tiderne — sit salmebogs-privile
gium fornyet indtil udgangen af 1975 — og gældende også for Den
danske Salmebog, som vil udkomme i løbet af året 1953.
Foruden disse indtægter, som i tidligere tider var tilstrækkelige
til at sikre Vajsenhusets drift, har der siden 1945 været ydet tilskud
til skolen fra undervisningsministeriet. Fra 1947 har dette statstil
skud været givet i henhold til lov om friskoler m. m. af 12. juli
1946. Efter at der blev indført mellemskole med en lille eksamens
afdeling for et mindretal af eleverne, opstod der ganske vist nogen
vanskelighed med at bevare dette tilskud, men ved undervisnings
ministeriets og finansudvalgets velvillige behandling af sagen lyk
kedes det at få det fornyet — foreløbig for tre år, senere forhåbent
lig videre fremefter. Uden dette store statstilskud, som de sidste år
har været på ca. 150.000 kr., vil det nemlig være umuligt at drive
skolen i forsvarlig form.
Ansøgning om optagelse i skolen (normalt kun til skoleårets begyn
delse i august) skal med de nødvendige attester indgives på skolens
kontor inden 1. april. I 1. klasse optages almindeligvis ikke børn,
som er under 6% år, når de begynder skolegangen; i 2.—5. klasse
optages enkelte børn, for så vidt der bliver pladser ledige, ved at
elever udmeldes af skolen, enten fordi de må henvises til særklas
ser, eller fordi moderen indgår ægteskab eller flytter fra byen.
Forstanderen træffes på kontoret alle skoledage kl. 11—12 samt
mandag kl. 18—19 (tlf. central 10356, vagtmester: byen 4351).

225-års-jubilæet
Selv om 225 år ikke er noget »rundt tal«, havde Vajsenhusets be
styrelse dog ønsket, at d. 11. oktober 1952 skulle fejres på højtide
ligere måde end de sædvanlige »stiftelsesfester«. Derfor blev der
for det første udgivet et lille jubilæums-skrift, som navnlig fik in
teresse ved, at en del tidligere elever gav udtryk for, hvad deres
gamle skole havde betydet for dem.
Desuden blev der allerede i juni måned rettet anmodning til
Kongen og Dronningen om at beære Vajsenhuset med deres nær
værelse på selve jubilæumsdagen, og i september blev der givet
endeligt tilsagn om, at Majestæterne ville komme til stede.
Ved formiddagshøjtideligheden, som begyndte kl. 10, var foruden
Kongen og Dronningen mødt 05 særlig indbudte gæster, heriblandt
socialminister Poul Sørensen, undervisningsminister Flemming
Hvidberg, kabinetssekretær C. P. M. Hansen, højesteretspræsident
Frølund, overpræsident Moltke, departementschef Michelsen, social
direktør Folding, børneværnsdirektør Høppermann, overinspektør
Skjerbæk, skoledirektørerne Carstensen og Lauritzen, statskonsulent
Andreassen og Vajsenhusianerforeningens bestyrelse (de fra Kø
benhavns kommune indbudte borgmestre og direktører var forhin
dret i at komme, da kommunen selv havde skoleindvielse på samme
tidspunkt).
Kongen og Dronningen blev modtaget af direktion og kuratel og
førtes op i festsalen mellem to rækker af bukkende drenge og
nejende piger, eleverne fra de fire underskoleklasser, som stod op
stillet langs gangene både ved gæsternes ankomst, og da de forlod
skolen — (under selve festen blev disse børn underholdt i gymna
stiksalen). Højtideligheden indlededes med, at elevorkesteret spil
lede udtog af »Elverhøj«, og børnene sang forstander Gandrups
kantate, skrevet til 175-års-jubilæet.
Festtalen holdtes af arbejds- og socialminister Poul Sørensen
(biskop Fuglsang-Damgaard, der ellers plejer at tale ved Vajsen
husets stiftelsesfest var forhindret på grund af sygdom). Ministeren
*)
udtalte:
*) Det følgende gengives efter stenografisk referat ved rigsdagsstenograf II. Lund.
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Deres Majestæter. Ærede forsamling. Det er en stor ære for mig
ved denne lejlighed at skulle holde festtalen. Enhver vil sikkert
forstå, at jeg savner forudsætninger for i alle enkeltheder at rede
gøre for det daglige liv i disse stuer og sale, men jeg vil gerne ved
denne lejlighed ud fra det embede, jeg beklæder, bringe en hilsen
og en hyldest til Vajsenhuset i anledning af 225-års-jubilæet.
Ser man på baggrunden for den strålende kongegave, der blev
skænket for 225 år siden, tror jeg, man har lov til at sige, at det
var et strålende fremstød, der dengang blev gjort til gavn for
ulykkeligt stillede medmennesker.
I disse 225 år har der bag denne institution stået en lang række
personer, som på denne vis gjorde en samfundsnyttig indsats. Det
er som at se et tværsnit af vort lands historie, og man kan let for
stå, hvad det betød, at just disse navne gik ind i og stod bag ved
dette arbejde. Det er samtidig et smukt vidnesbyrd om det fælles-

Kongen og Dronningen
modtages ved
indgangen til skolen
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skab, der gennem alle disse år har været her i landet om løsningen
af disse opgaver. En lang række personligheder falder vort øje på
gennem disse mange år, og mangen livsgerning er afsluttet her,
enten som forstander eller som medarbejder, i røgt af den opgave,
der her var taget op.
Ja, og så selvfølgelig det, som det hele drejer sig om, børnene,
som vi jo alle har mødt på vor vej herop til denne sal — jeg har
vel lov at sige: Vajsenhusets velopdragne børneflok.
Der kunne naturligvis ved denne lejlighed fremsættes mangfol
dige betragtninger over den historiske udvikling, der har fundet
sted gennem disse 225 år på Vajsenhuset, men udviklingen indenfor
samfundet har jo tillige medført, at forholdene Vajsenhuset vedrø
rende ikke er ganske de samme nu som for 225 år siden. I mange
år har man dog haft til huse i denne bygning her. Den er måske
ikke videre smuk set udefra, lidt tung i det, man kan let påpege
bygninger, der i skønhed overgår den, men ser man på den i for
hold til den gerning, der øves her på dette sted, ja, så svarer den
i virkeligheden i soliditet, i styrke, i fasthed til denne gerning.
Jeg ved, mange har sagt, at her er godt at være.
Uden som institution at ville lægge sig fast til rette i de former,
som ved starten blev fastlagt ud fra ganske bestemte forudsætnin
ger, har man dog — det ved jeg — energisk kæmpet for at bevare
friheden og selvstændigheden indenfor disse mure. Og jeg synes,
meget er lykkedes i så henseende. Udviklingen kræver selvfølgelig
sit, og det har man også her på dette sted måttet bøje sig for, men
grundlaget, det, der skal bevares fremefter, forbindelsen med det
kristelige livssyn, det er der stadig — det fremgår bl. a. også af
den store interesse, kirkens mænd altid har vist den gerning, der
øves her. I denne forbindelse falder det også naturligt at nævne
Vajsenhusets tilknytning til Bibel- og Salmebogsudgivelsen her i
Danmark, som jo i ikke ringe grad bidrager til at skabe den økono
miske baggrund for Vajsenhuset.
Vi ved også, at den gerning, der her har været øvet og stadig
øves, ikke blot er kundskabsmeddelende, men tillige en opdragende,
som indledning og forberedelse til en samfundsnyttig gerning. Den
måde, dette arbejde er forløbet på, den kontakt, der altid har været
mellem skole og hjem, er forbilledlig for meget andet arbejde — det
skal understreges ved denne lejlighed.
Og når vi så kommer her til Vajsenhuset — idag hvor skolen er
brændpunktet for drøftelserne — så træffer vi her ikke en skole
med det store antal børn. Vajsenhusets skole rummer vel en ca. 275
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børn, åbner altså muligheder for ikke alene at være »en skolefabrik«, der ekspederer enten en mellemskole- eller en realeksamen
efter så og så mange års forløb. Det er en skole, hvor man netop
har tid til at beskæftige sig med den enkelte elev. Og jeg har for
stået, at man fra skolens side i særlig grad har lagt vægt på så vidt
muligt at søge at bøde på det forhold, at disse børn kommer fra
hjem, hvor savnet af faderen ganske naturligt sætter sit præg, der
ved at man har stræbt efter at opelske el kammeratskab mellem
børnene, et smukt og kønt kammeratskab, og tillige et kammeratskab
mellem ledere og lærere på den ene side og børnene på den anden.

Dette kammeratskab er et af de fundamenter, livet leves på her
inde, i forbindelse med kærligheden til og ærbødigheden for fædre
landet og for kirken. Det møder man, når man ser tilbage gennem
de 225 år, det møder man den dag i dag, og vi tør tro, at den
gerning, der fremtidig skal øves her, også vil blive øvet i denne
ånd.
Mangt og meget har kunnet fremhæves i forbindelse med livet
herinde på Vajsenhuset, f. eks. musiklivet, der er forbilledligt for
mange andre skoler — det være også sagt ved denne lejlighed,
hvor vi har haft anledning til at høre, hvad børnene her på skolen
kan præstere i så henseende.
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Vajsenhuset liar gennem disse mange år været et hjem for hun
dreder og atter hundreder af fader- og forældreløse børn. Men ikke
alene det. Holder man frem for sig de udtalelser, man gang på
gang møder — og sådanne udtalelser præsenteres man jo for gen
nem festskriftet — så lyser de jo af taknemlighed imod skolen. Man
føler, at Vajsenhuset har været et åndeligt kraftcentrum, at det har
haft sin store betydning for de pågældende, ikke alene medens de
som børn gik på skolen her og blev undervist og dygtiggjort til
deres gerning ude i livet, men også senere, efter deres afgang fra
skolen. De er vidnesbyrd om et sammenhold, som varer langt ud
over skoletiden, og de er vidnesbyrd om en kærlighed ikke alene
til skolen som sådan, men tillige — sådan har jeg forstået det —
til den gerning, som skolen har taget op: at komme vanskeligt
stillede hjem til hjælp.
Dette sammenhold og denne kærlighed til gerningen her tror jeg
har uvurderlig betydning for arbejdet her på Vajsenhuset. Den nu
værende forstander er elev herfra — det synes jeg er et smukt træk
at pege på i forbindelse med dette 225 års jubilæum.
Jeg læste i jubilæums-skriftet en udtalelse af en gammel elev
det var fristende at nævne mange flere. Hun fortæller, hvordan
moderen, da de gik ud af gården, efter at det var lykkedes hende
at få barnet optaget, græd og sagde: Gud har altså ikke forladt os.
Vi forstår denne følelse, og derfor forstår vi også værdien af den
samfundsmæssige indsats, der øves her. Og det vil vel ikke føles
unaturligt, at jeg ud fra mine forudsætninger gerne vil understrege
den enlige kvindes stilling i vort samfund, hendes kamp for sit
barn. Vi har vel alle en tidlig morgentime befundet os i nærheden
af en vuggestue eller en børnehave, og vi har der set, hvordan den
enligt stillede moder, længe inden andre tager fat, er på vej med
sit barn til en sådan vuggestue eller børnehave for derefter at ile
til sit arbejde for at klare udkommet for sig og barnet. Men når så
først barnet kommer lidt op i årene og skal påbegynde skolen, da
træder Vajsenhuset til overfor denne enligt stillede kvinde. Vajsen
huset har på den måde betydet tryghed for mangt et sådant hjem.
Tænk, hvilken indsats der ligger bagved denne støtte til mange
hundrede enlige kvinder.
Jeg synes, det er en såre smuk gerning, Vajsenhuset og dets mænd
har haft lejlighed til at udøve. Men de får også deres gerning betalt.
Først og fremmest gennem børnene, som de sender ud som gode og
nyttige samfundsborgere, men de får også deres gerning betalt
gennem de strålende øjne hos den enligt stillede kvinde, som de

hjælper med at opdrage barnet. Disse strålende øjne siger så uen
delig meget: Tro på livet, taknemliglied over, at det er lykkedes
hende at få opdragelsen af hendes lille barn, som hun jo alene har
ansvaret for, lagt i så gode hænder som Vajsenhuset og dets folk.
Og det er en tak, som sandelig nok er værd at indkassere.

.Teg vil slutte med i ærbødighed og taknemmelighed på samfun
dets vegne at hilse og hylde Vajsenhuset, takke for den indsats, som
forstående medborgere her har ydet til gavn for vanskeligt stillede
medmennesker, og udtale håbet om, at vi i mange, mange år må
få dette arbejde videreført i samme ånd og på samme grundlag. Og
vær forvisset om, at det er ikke alene os, det officielle Danmark,
der i dag kommer og takker dem, der har øvet og øver en gerning
her, men de får også takken gennem de mange, som tænker tilbage
i taknemlighed på den tid, de tilbragte her, og bag hver enkelt af
disse mange vil de se den enligt stillede moders strålende øjne.
Efter afsyngelsen af kantatens anden del tog forstanderen ordet
og udtalte:
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Inden vi går over til præmieuddelingen, vil jeg gerne have lov
til at overbringe Vajsenhusets og navnlig vajsenhusbørnenes ærbø
dige tak, fordi Deres Majestæter har villet gøre denne dag dobbelt
festlig for os ved at komme til stede.

Lige siden den 11. oktober 1774 har det været skik på årsdagen
at overrække præmier til et vist antal af eleverne fra de ældste
klasser. Denne skik er blevet fortsat til den dag i dag. Derimod, når
der ved Vajsenhusets første store jubilæum, hvor de Kongelige
Herskaber var til stede, ved 50-års-jubilæet i 1777, blev overrakt
dronning Juliane Marie nogle håndarbejder, der var udført af Vaj
senhusets piger, så er denne skik, såvidt det kan ses, ikke senere
genoptaget. Men i dag ville vi gerne her på Vajsenhuset, om landets
Dronning, ligesom for 175 år siden, ville tage imod nogle småhåndarbejder, der er udført her på skolen. (En lille pige træder frem).
Vi beder Deres Majestæt om at modtage en navneklud, der er syet
af en af Vajsenhusets piger for 100 år siden, i en tid, da der var
2—3 timers dagligt håndarbejde på skolen, og et lommetørklæde,
der er kniplet af en af vore nuværende piger, altså i en tid, hvor der
kun er 2 timers håndarbejde om ugen. Vi beder Deres Majestæt mod
tage disse småting som udtryk for Vajsenhusets og børnenes ær
bødighed og taknemlighed over for det Kongelige hus.
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Efter at Dronningen havde modtaget gaverne, fortsatte forstan
deren:
Inden præmierne nu bliver overrakt af Hans Majestæt Kongen, vil
jeg på forhånd bemærke to ting:
For det første vil jeg understrege, at præmierne ikke tildeles
disse børn, fordi de er særlig dygtige i deres klasse, langt mindre
fordi de er udrustet med gode evner. Præmierne bliver uddelt til
de børn, som alle lærere er enige om har udvist en så stor flid og
en så god opførsel, at skolen gerne vil give disse børn en aner
kendelse for deres færd i de 7—8 år, de har gået her på skolen.
Dernæst vil jeg understrege, at de præmier, der gives, ikke i sig
selv har den store værdi omregnet i penge. Præmiernes værdi for
de børn, der modtager dem, ligger i, at det er skolens udtryk for,
at disse børn i deres barndomsår har udført det arbejde, der har
været deres daglige gerning, med samvittighedsfuldhed, omhu og
et godt humør. Præmierne skal minde disse børn senere hen om,
at de i deres barndom har givet løfter om en indsats i samfundet
fremefter.
For de 12 børn, der i år modtager præmier, vil disses værdi
blive i så meget højere grad forøget derved, at Hans Majestæt Kon
gen har lovet at foretage uddelingen. Jeg ved, at for disse børn vil
præmier, overrakt dem af landets Konge, blive et minde for hele
deres liv, et minde, som også vil forpligte dem senere hen i livet.
Jeg beder Deres Majestæt om tilladelse til at kalde præmiebørnene
frem.
Hans Majestæt Kongen foretog præmieuddelingen og udtalte der
efter :

Efter at jeg nu har foretaget præmieuddelingen, vil jeg gerne
bringe Vajsenhuset en hjertelig lykønskning i anledning af 225 års
jubilæet, med en hilsen til alle dets elever gennem årene, ikke
mindst dem, der nu går på skolen: Jeg ønsker jer held og lykke i
fremtiden, at I kan blive gode danske borgere. Til lykke med da
gen. (Forsamlingen påhørte stående Kongens ord).
Forstanderen sluttede festen med ordene:
Vi takker Deres Majestæt for de smukke ord og ønsker for Vaj
senhuset. Må jeg bede Deres Majestæter modtage Vajsenhusets bed
ste ønsker for det Kongelige hus og vort land.
Jeg beder hele forsamlingen sammen med mig råbe et nifoldigt
hurra for vort Kongepar. Deres Majestæter længe leve. (Nifoldigt
hurra efterfulgt af kongesangen).
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Efter at højtideligheden i festsalen var forbi, og børnene havde
fået wienerbrød og sodavand (en gave fra to gamle elever), sam
ledes direktion, kuratel og lærerpersonale (med damer) til frokost
på skolen. Om aftenen var der — som sædvanligt — bal for alle
skolens elever, der blev trakteret bl. a. med sodavand sendt fra
Social-Demokraten med »tak for mange års godt naboskab«.
Lørdag d. 18. oktober var udgåede elever indbudt til bal på den
gamle skole, desværre var det ikke muligt at skaffe plads til alle
dem, som gerne ville være med, men der var udleveret adgangskort
til 230 »gamle« elever, repræsenterende årgangene 1892 -1952. Når
der ved denne lejlighed kunne bydes på vin og kransekage senere
på aftenen, skyldtes det også venlige gaver, sendt af et par tidligere
elever.
Af andre gaver fra tidligere elever skal nævnes: 1000 kr. som
legathjælp til udgåede elever; 700 kr. at anvende ved skolebørnenes
forskellige udflugter og fornøjelser; et splitflag; klokke og flag til
brug ved mandagsmøder samt adskillige boggaver. Også fra virk
somheder, der har forbindelse med Vajsenhuset, blev der sendt for
skellige gaver, den største gave kom — som så ofte før — fra direk
tør P. Levin, som sendte 2500 kr., der skulle anvendes som »hjælp
til ferierejser for lærerne«.
At Vajsenhusets jubilæum gav anledning til en del offentlig om
tale fremgår tydeligt af, at der blev samlet 230 artikler og referater
fra landets forskellige dagblade i løbet af første halvdel af oktober.
Også i radioens »aktuelt kvarter« og i biografteatrenes uge-revy
blev der givet oplysning om festlighederne.

o

Arsmeddelelser
I det forløbne skoleår, der begyndte den 13. aug. 1952 og slutter
den 19. juni 1953 har skoledagenes antal været 227.
Elevantallet var ved skoleårets begyndelse 279 (146 drenge og
133 piger), ved dets slutning 276 (146 drenge og 130 piger). Eleverne
har været fordelt i 11 klasser. Den daglige undervisningstid er fra
kl. 8 til kl. 14 - for de mindste klassers vedkommende dog fra
kl. 9 til kl. 13 eller 14, således at hver klasse har 5 eller 6 skole
timer å 50 minutter.
I alle klasser er der fællesundervisning for drenge og piger. Ferier
og fridage er — med ganske enkelte undtagelser — de samme som
ved de kommunale skoler i København.
Ifølge skole- og undervisningsplanen af 4. sept. 1945 består skolen af
7 fortløbende klasser (4 underskoleklasser og 3 eskamensfri mel
lemskoleklasser), hvor undervisningen svarer til de fordringer, der
stilles i folkeskoleloven af 18. maj 1937 § 2, stk. 1, omfattende den
undervisningspligtige alder (fra 7 til 14 år) — og 4 eksamens-melleniskoleklasser i henhold til lov om højere almenskoler af 24. april
1903. Ret til at afholde mellemskoleeksamen blev første gang givet
ved undervisningsministeriets skrivelse af 29. dec. 1948 og er siden
blevet fornyet.
Ved slutningen af 4. klasse fordeles eleverne i de to mellemskole
retninger efter skolens skøn om deres evner og anlæg, således at
der ikke afholdes nogen optagelsesprøve. Nogle børn, som er særlig
unge eller umodne, bør dog gå eet år i I FM-klasse og derfra over
flyttes til I EM-klasse. Viser det sig, at et barn, der er anbragt i en
EM-klasse, har vanskeligt ved at opfylde de krav, der her må stilles
til anlæg og interesse for bogligt arbejde, vil det være rigtigst
at flytte det til den tilsvarende FM-klasse, hvor arbejdsformerne
naturligt er langt mere enkle og frie. Det må stærkt fremhæves,
at for børnenes senere fremtid er det af uvæsentlig betydning,
om de afslutter deres skolegang fra den ene eller den anden mellem
skole-afdeling.
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De elever, der går ud af skolen med en mellemskole-eksamen, og
som liar evner og lyst til videre læsning, vil kunne tage realeksa
men på eet år ved en af de kommunale skoler eller studentereksa
men i løbet af tre år fra en gymnasieskole. De elever, der udgår
af III FM-klasse, vil i almindelighed straks efter udgangen af skolen
tiltræde lærepladser ved håndværk, handel eller kontor, idet vi —
så vidt muligt — er dem behjælpelige med at skaffe gode pladser.
Gymnastiklærer Sven V. Schov afgik ved døden d. 15. januar 1953
efter kun kort tids sygdom. Indtil få dage før juleferien passede
hr. Schov, der aldrig havde kendt til at være syg, sit arbejde her
på skolen, hvor han i næsten 3Ü år havde undervist de større drenge
i gymnastik og sløjd. Som den ranke sportsmand han selv var,
gjorde han et stort arbejde for at træne og hærde drengene til at
være raske og hårdføre, men lærte dem tillige høflighed og pæn
optræden. Mange drenge vil være hr. Schov taknemmelige for, hvad
han har lært dem — ikke mindst i svømning, der havde hans ganske
særlige interesse.

Skolens daglige arbejde er ellers i enhver henseende forløbet nor
malt i skoleåret 1952—53 uden større sygelighed; de ganske få til
fælde af børnelammelse, som forekom i efteråret, var heldigvis alle
så milde, at ingen af børnene har fået varigt mén. Vore tradionelle
fornøjelser og fester har i årets løb været behagelige afbrydelser i
det daglige arbejde.
Straks i begyndelsen af skoleåret holdtes skoleskovtur for alle
klasser. Desværre var den dertil valgte dag, d. 27. august, ligesom
ved de foregående års udflugter ikke begunstiget af særlig godt
vejr. IV EM var på Kullen, III og II mellem i Helsingør og I mellem
og 4. kl. i Hilerød, begge disse steder blev der aflagt besøg på
slottene, så at børnene lærer vore berømte historiske steder at
kende, samtidig med at de har en fornøjelig udflugt. De mindste
klasser var i Zoologisk Have.

Stiftelsesfesten og skolebal d. 11. oktober er omtalt i det tidligere.
Julefesten holdtes d. 22. december under de sædvanlige former:
først i de enkelte klasser, hvor alle børnene får en lille gave og
forskellige godter (for størstedelen gaver, som sendes skolen fra
gode venner), dernæst fælles julespil og juletræ for den samlede
skole. Efter god gammel skik får ca. 50 børn denne dag desuden
en flæskesteg med sig hjem.
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Den første skoledag efter juleferien, Hellig-tre-kongers-dag, var
hele skolen, inden arbejdet i det nye år begyndte, samlet til guds
tjeneste i Andreaskirken, hvor pastor Erritzøe prædikede.

Skolekomedie blev i år for 10. gang spillet lier på skolen af elever
fra III mellem, som opførte Holbergs Maskarade, iscenesat af hr.
Degner. Der blev givet fire forestillinger, først for skolens elever,
dernæst to gange søndag cl. 1. marts for alle, hvem der ønskede at
købe billetter; om mandagen spilledes der — som afslutning på
sæsonens »mandags-møder« for de gamle elever.
Som tidligere nævnt er det Vajsenhusets opgave at støtte børnene,
der går i skolen, på så mange områder som muligt. En overordentlig
betydningsfuld hjælp i bestræbelsen for at skaffe vore elever alle
de fordele, som børn i kommuneskolerne har, er — som i de fore
gående år — ydet af forskellige institutioner, først og fremmest
Københavns kommunalbestyrelse og magistrat, der har mødt alle
henvendelser om støtte med den største velvilje. Som følge heraf
har det været muligt i halvåret november—april at give største
delen af eleverne del i den offentlige skolebespisning, ligesom også
kommunen stiller sporvognskort til rådighed for de børn, der bor
langt fra skolen (ca. 200 børn). Desuden har vi fortsat haft tilla
delse til at sende børn til undersøgelse på skole-psykologisk kontor,
når der skønnedes at være grund hertil, samt til at lade elever fra
IV EM deltage i de kommunale latinhold. Til disse goder har kom
munen i år føjet en ny betydningsfuld hjælp ved at påtage sig at
betale udgifterne ved børnenes tandbehandling (herom senere).

Sommerferieophold for børnene har det i de sidste år været meget
vanskeligt at skaffe, hvorfor det indtrængende må henstilles til de en
kelte hjem selv at skaffe ferieplads for kortere eller længere tid,
hvis der er den mindste mulighed herfor. Men også i denne vanske
lige sag har vi modtaget god hjælp »udefra«, dels fra skoleinspektør
Østrups kontor, dels fra såvel kommunelærernes som kommunelærer
indernes feriekolonier. Det har derfor været muligt for hr. Degner,
som tager sig af alt vedrørende sommerferie-rejser, at få de fleste
børn ud — i alt fald en del af ferien.

Børnenes Kontor har både ved sommerferien og juleferien givet
mange af vore hjem en tiltrængt og kærkommen håndsrækning,
hvorfor det også var skolen en glæde at kunne gøre lidt gengæld
ved at lade nogle af de større elever hjælpe med til at sælge »jule
hjertet«, som i år var overgået til Børnenes Kontor.
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Dansk Skolescene har — også efter direktør Thomas P. Hejles død,
vist skolen den velvilje at lade de større børn blive medlemmer fol
en meget beskeden betaling, herved har ca. 125 børn fået lejlighed
til at se adskillige gode teater- og biografstykker.

Det fritidshjem, som blevet startet i 1945, har også i dette år været
fuldt optaget, idet ca. 90 børn til stadighed har været indmeldt på
fritidshjemmet, hvor de kan blive hver skoledag til kl. 16,30. Da
det er begrænset, hvor mange børn vi kan have her i eftermiddags
timerne, bliver pladserne i første række forbeholdt børn fra under
skoleklasserne, som ellers ville være helt overladt til sig selv, me
dens moderen er optaget af sil nødvendige arbejde. Det forlanges
naturligvis, at de børn, der skal være på fritidshjemmet, opfører
sig sådan, at de ikke er til forstyrrelse og besvær for hele arbejdet.
Børnene beskæftiges med leg, lektielæsning og forskellig under
holdning — navnlig de sidste måneder før jul er der stor travlhed
med at lave julegaver af mange forskellige materialer. Fritidshjem
met har været ledet af frk. Minna Hansen med assistance af frk.
Ulla Jensen og en ung seminarieelev.
Skolelæge-tilsynet, der siden april 1949 har været lagt ind under
den kommunale skolelægeordning (ligesom ved byens andre privat
skoler), har i de sidste to år været varetaget af dr. Inger Munkholm,
som een gang om ugen kommer på skolen og undersøger børnene
og giver råd og vejledning i alle de tilfælde, hvor der er noget i
vejen med barnets helbredstilstand; men den egentlige behandling
må henvises til hjemmets egen læge.

Tandlæge-behandlingen af Vajsenshusets elever har siden 1917 været
udført på skolens egen lille klinik af professorinde H. Strømgren.
Ved sommerferien 1952 ønskede fru Strømgren imidlertid at holde
op — efter 35 års uafbrudt arbejde her på skolen. Det var med be
klagelse, vi måtte tage afsked med skolens tandlæge gennem en
menneskealder, så meget mere som det ikke blot var med en ene
stående energi og interesse, fru Strømgren havde varelaget behand
lingen af børnenes ofte ret forsømte tænder, men også med en usæd
vanlig evne til at gøre børnene rolige og tillidsfulde, når de skulle
aflægge det ofte med ængstelse imødesete besøg på den lille pri
mitive tandlægestue. Vajsenhuset og dets mange elever gennem de
35 år er fru Strømgren megen tak skyldig.
Et særligt problem blev det da også et finde en forsvarlig ord
ning til for fremtiden at få børnenes tænder behandlet. At opret
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holde den gamle »tandklinik« på skolen var umuligt, dels var der
ikke de nødvendige lokaler, dels ville omkostningerne blive ganske
uforholdsmæssig store. Fra Dansk Tandlægeforening blev der gjort
en hel del for at hindre en løsning af spørgsmålet, så at det en
overgang så ud til, at vi helt måtte opgive at tage os af tandplejen.
Men også i denne vanskelighed kom Københavns kommune os til
hjælp, idet magistratens 1. afd. d. 8. november 1952 underskrev
»overenskomst mellem Dansk Tandlægeforening og Københavns
kommune om tandbehandling af Det kgl. Vajsenhus’ elever«, hvor
ved kommunen overtog betalingen af tandbehandlingen hos en pri
vat praktiserende tandlæge. Kort tid efter blev tandlæge frk. Grethe
Jespersen, Nr. Farimagsgade (il, ansat som Vajsenhusets tandlæge
med pligt til at behandle børnene på sin egen klinik, der ligger i
skolens umiddelbare nærhed, så at det ikke volder nogen vanske
lighed at få — selv de mindste børn — sendt til behandling. Der
er ikke tvivl om, at denne ordning vil komme til at virke fuldt til
fredsstillende.
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Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Tysk IV EM; dansk II EM; religion III EM...............................

10 timer

P. W. Degner, overlærer (ansat 1. oktober 1913, overlærer 1. ok
tober 1944):
Regning-matematik, fysik IV EM og II EM; regning II FM; fysik .
I EM og III FM.
Forestår uddeling af bøger og materialer til undervisningsbrug
samt udfører kontorarbejdet vedrørende skolen........................... 24 timer

Frk. C. Dahl, overlærer (ansat 1. oktbr. 1918, overlærer 1. maj 1948):
Dansk IV EM og 1. kl.; historie III EM og I EM; naturhistorie
III FM og 4. kl.; skrivning og religion 1. kl.; sang 2. og 1. kl.

33 timer

p. Floor (1919, fast ansat 8. april 1920):
Religion IV EM, III FM, I EM og I FM; engelsk IV EM, III EM,
II EM og II FM; regning I FM; geometri III FM (dr.).................

29 timer

Frk. R. Silfwander (1922, fast ansat 1. april 1923):
Dansk IV EM og I EM; skrivning III EM, II EM, I EM og 3. kl.;
regning 4. kl.; geografi III FM og 3. kl.; naturhistorie II FM..

32 timer

Sven V. Schov (1923, fast ansat 1. juli 1929, død 15. januar 1953):
Gymnastik og sløjd med drengene undtagen 1. og 2. kl.
Efter hr. Schovs død har sløjdundervisningen været varetaget
af hr. Bornø og hr. Willum Nielsen; gymnastikundervisningen
af hr. P. Mouritsen.................................................................................

23 timer

Frk. Eva Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925):
Dansk og skrivning I FM og 2. kl.; regning 3. kl.; natur
historie I FM.............................................................................................

34 timer

Frk. E. Borgstrøm (1927, fast ansat 1. juli 1928):
Dansk III FM; tysk III EM og II EM; engelsk III FM, I EM og
I FM; geografi IV—I EM; naturhistorie 3. kl..................................

34 timer

Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929):
Håndgerning med pigerne i IV EM, II EM, I EM, II FM, I FM,
4. kl., 2. kl. og 1. kl.; desuden assistent på kontoret og hos
skolelægen..................................................................................................

21 timer

Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. oktober 1933):
Gymnastik med pigerne samt med 1. og 2. kl..........................

15 timer
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Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935):
Dansk og skrivning 4. kl.; regning-matematik III EM og I EM;
fysik III EM og II FM; historie II EM, II FM og 4. kl.; geografi
I FM og 2. kl..............................................................................................

35 timer

Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935):
Tegning i alle klasser; skrivning i III FM og II FM.
Varetager desuden ordning og udlån af skolens bibliotek........

28 timer

Hans Chr. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944):
Dansk II FM og 3. kl.; religion II EM og II FM; historie IV EM
og III FM; regning III FM og 2. kl.; geografi II FM.....................

35 timer

Frk. /. Jørgensen (1946, fast ansat 1. august 1947):
Skolekøkken-undervisning i III EM, III FM og II FM...................

6 timer

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Håndgerning med pigerne i III EM, III FM og 3. kl.; religion
4., 3. og 2. kl..............................................................................................

16 timer

Erik Meisner (1949, ansat som timelærer 1. august 1951):
Sang- og musikundervisning med alle klasser, undtagen 1. og 2. kl.

31 timer

Fru G. Eeg (ansat som timelærer 1. august 1952):
Naturhistorie IV—I EM; historie I FM og 3 kl.; geografi 4. kl.;
regning 1. kl............................................................................................... 20 timer

Til hjemmene
En al' skolens vigtigste opgaver er at vænne børnene til at passe
deres arbejde punktligt og have deres ting i orden, men hertil er
hjemmenes bistand nødvendig på mange områder:
Sørg for, at børnene kommer hjemmefra i så god tid om mor
genen, at de kan være rettidig i skole.

Bed ikke om ekstra frihed for børnene ud over de ordinære
ferier og fridage — med mindre det er strengt nødvendigt — i så
tilfælde må skolen have skriftlig anmodning senest dagen i forvejen.

Bed ikke om fritagelse for gymnastik og skolebad — sådan fri
tagelse gives normalt kun ifølge lægeattest.

Forsømmer et barn skolen på grund af sygdom, må skolen under
rettes — i tilfælde af langvarig sygdom må der sendes lægeattest.
Ved konfirmation har de børn, der bliver konfirmeret, fri dagen
efter konfirmationen, deres mindre søskende til kl. 10. Anden fri
hed i anledning af konfirmation gives ikke.

Udeblivelse fra skole uden lovlig grund (skulkeri) vil medføre
bortvisning fra skolen.
Forsyn tøj, penalhus, gymnastikpose o.lign, med tydeligt navn.

Se efter, at alle skolebøger behandles omhyggeligt, at der er bind
om dem og navn på dem. Forvoldt ødelæggelse må kræves erstattet.
Har børnene penge med i skole, skal de i første time afleveres
hos læreren til opbevaring. Det er strengt forbudt at lade penge
ligge i overtøjet.

TIMEFORDELING
Grundskole

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

Sum

I. kl.

IL kl.

III. kl.

Sum

3
8
Religion.............................
2
2
2
2
8
3
2
6
21
Dansk...............................
*)
12
*)
11
8
8
8
7
39
7 (5)
Skrivning.........................
3
3
3 D2 PI D2 PI
3 D3 P2 12(11)
Regning (og matematik).
6
6
5
4 D )6
6
6
24
** P4 15(13)
2
Historie.............................
2
2
6
2
4
2
1
2
Geografi.............................
2
2
2
5
2
6
2
2
2
2
Naturhistorie...................
1
3
6
2
2
Fysik.................................
4
Engelsk.............................
2
2
2
6
Tysk.................................
2
Sang...................................
2
2
2
7
2
1
1
5
Tegning............................. D 2
D 2 D3 PI D3 PI 10(2) D2 PI D3 P 1 D3 PI
8(3)
Gymnastik.......................
2
2
8
3
3
3
9
2
2
Håndgerning (P.)............ Dl P3 Dl P3
4
10
4
4
3
3
(2)14
2
2
6
Sløjd (D.)...........................
2
3
6
Husgerning (P.)...............
3
ialt for drenge. . .
ialt for piger. . .

29
29

30
30

*) herunder iagttagelsesundervisning.
**) drengene 2 timer geometri.

31
33

Eksamens-mellemskole

Eksamensfri mellemskole

32
33

122
125

36
36

35
36

36
36

107
108

I. kl. II. kl. III. kl. IV. kl.

2
2
3
2
2

2
4
1
5
2
2
2
2
3
5
2
1
3
2
2

36
36

36
36

2
5
2
5
2
2
2
2
5

2
2
4
5
—
1
6
7
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
P1
1
D1
D2
3
D3 P2
2
2
2
2
3
36
36

36
36

Sum
8
18
4
23
8
8
8
8
15
13
5 (6)
6 (3)
12(H)
8
8
3
144
144
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Undervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser efter følgende plan:
1. klasse (30 elever, klasselærer frk. C. Dahl).
Dansk. (C. D.) I. M. Nordentoft: Min A. B. C. I-II. Iagttagelse. (12 timer).

Religion. (C. D.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Josefs død og ud
valgte fortællinger af Det nye Testamente, salmer. (2 timer).
Regning. (G. E.) Købstadskolens ny regnebog 1. (6 timer).

Skrivning. (C. D.). (3 timer).
2. klasse (35 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).

Dansk. (E. N.) Børnenes danske læsebog I. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftl. dansk, 2. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (11 timer).

Religion. (M. H.) Af Det gamle Testamente er mundtlig gennemgået: Moses
og dommerne og af Det nye Testamente udvalgte fortællinger. Salmer
efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).

Regning. (H. C. E.) Købstadskolens ny regnebog II. (6 timer).
Skrivning. (E. N.) (3 timer).
Geografi. (C. D.) Danmark. (1 time).

3. klasse (35 elever, klasselærer H. C. Ege).
Dansk. (H. C. E.) Børnenes danske læsebog II. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftl. dansk, 3. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (8 timer).

Religion. (M. H.) Balslevs bibelhistorie: side 30 til side 46. Udvalgte for
tællinger af Det nye Testamente. Af Luthers lille katekismus er lært:
De 3 trosartikler. Salmer efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
Historie. (G. E.) Nik. Helms: Danmarkshistorie til 1340. (2 timer).
Geografi. (R. S.) Christensen & Lauridsen: Barnets første Geografi. Kort I.
(2 timer).
Naturhistorie. (E. B.) Gennemgået nogle af de mest kendte dyr og planter.
(1 time).

Regning. (E. N.) Købstadskolens ny regnebog III. (6 timer).

Skrivning. (R. S.) (3 timer).

4. klasse (32 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (O. J.) Børnenes danske læsebog III. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftl. dansk. 4. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (8 timer).
Religion. (M. H.) Balslevs bibelhistorie: side 47 — 57 og side 78—99. Luthers
lille katekismus gennemgået (de 10 bud. Fadervor, trosartiklerne). Salmer
efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
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Historie. (O. J.) Nik. M. Helms: Danmarkshistorie fra Valdemar Atterdag
til 1730. (2 timer).
Geografi. (G. E.) Axel Nielsen: Vor Jord. Side 30—58. (2 timer).

Naturhistorie. (C. D.) Gennemgået nogle af de mest kendte dyr og planter.
(2 timer).
Regning. (R. S.) Købstadskolens ny regnebog IV. (6 timer).

Skrivning. (O. J.) (Pigerne 2, drengene 3 timer).

I FM. — 5. kl. (32 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).

Dansk. (E. N.) Fossing, Skarvig og Arild Sørensen: Børnenes danske læse
bog IV. Diktat og genfortælling efter Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser
i skrift!, dansk. 5. skoleår. (7 timer).
Religion. (P. F.) J. Martensen og J. Paulli: Kortfattet bibelhistorie, side
1—64, jul, påske og pinse. De 10 bud. 19 salmer. (3 timer).

Historie. (G. E.) Nik. Helms: Danmarks historie 1730 — 1807; Ejler Møller:
Verdenshistorie: Oldtiden. (2 timer).
Geografi. (O. J.) Axel Nielsen: Vor Jord, fra Frankrig til Asien. Desuden
repetition af Danmark. (2 timer).
Naturhistorie. (E. N.) Axel Nielsen: Naturen I, pattedyr, rovfugle, spurvefugle
Botanik mundtlig gennemgang. (2 t'imer).
Engelsk. (E. B.) Joh. Bittmann & E. Jønsson: Engelsk i folkeskolen I, side
16-80. (2 timer).

Regning. (P. F.) Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Hovedstadens regnebog V.
(5 timer).

Skrivning. (E. N.) (3 timer).

I EM. (18 elever, klasselærer frk. E. Borgstrøm).
Dansk. (R. S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I.
Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil I. Digte
og sange lært. (5 timer).
Religion. (P. F.) J. Martensen og J. Paulli: Kortfattet bibelhistorie, side
1 — 64. jul, påske og pinse. De 10 bud. 15 salmer. (2 timer).
Historie. (C. D.) Ludv. Schmidt: Oldtiden og begyndelsen af middelalderen.
(2 timer).

Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I, Øst-, Vest
og Mellemeuropa. (2 timer).

Naturhistorie. (G. E.) Balslev og Andersen: Zoologi 1, side 1—79. S. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet I. (2 timer).
Engelsk. (E. B.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I. Riis Jacobsen: Stil
øvelser. (5 timer).
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Naturlære. (P. W. D.) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til varme
fylde. (2 timer).

Hegning. (O. J.) Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer).
Skrivning. (R. S.) (2 timer).

Il FM.

6. kl (18 elever, klasselærer H. C. Ege).

Dansk. (H. C. E.) Børnenes danske læsebog V; Jensen, Noesgaard m. ti.:
Øvelser i skriftlig dansk, 6. skoleår. Genfortælling og diktat. Oplæsning
af enkelte hovedværker. (6 timer).

Religion. (H. C. E.) Martensen og Paullis bibelhistorie: Fra kongetiden,
Jesu Lignelser. Trosartiklerne. 10 salmer (3 timer).

Historie. (O. J.) V. Pedersen: Danmarks historie 1801 — 48. Ejler Møller:
Verdenshistorie (afsnit af middelalderen og den nyere tid til Ludvig d. 14).
(2 timer).

Geografi. (H. C. E.) Axel Nielsen: Vor Jord, side 92 — 124.
Naturhistorie. (R. S.) Axel Nielsen; Naturen 1, side 81—ud. (2 timer).
Naturlære. (O. J.) Chr. Jensen og Sundorph: Lille Naturlære, forfra til galv.
elementer, (2 timer).

Engelsk. (P. F.) Bittmann og Jønsson : Engelsk I, side 54—109. Goldschmidt:
Biliedatlas I-X.
Regning. (P. W. D.) Hovedstadens regnebog VI. (4 timer).

Skrivning. (E. M.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).

II EM. (22 elever, klasselærer P. W. Degner).
Dansk. (Sk. J.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen II.
Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II. 1 stil
ugentlig. Begyndende litteraturkendskab gennem mundtlig vejledning.
(4 timer).
Religion. (H. C. E.) Nørfelt: Kristendomskundskab side 61—92, Apostlenes
gerninger, Trosbekendelsen. 10 salmer. (2 timer).
Historie. (O. J.) Ludvig Schmidt: Middelalderen. (2 timer).

Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen: Sydeuropa,
Afrika. (2 timer).
Naturhistorie. (G. E.) Balslev og Andersen: Zoologi, side 83—143. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet II. (2 timer).

Engelsk. (P. F.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk II; Riis Jacobsen: Engelsk
grammatik og stiløvelser. (3 timer).
Tysk. (E. B) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 1—122. (5 timer).
Naturlære. (P. W. D.) Sundorph: Fysik for mellemskolen, varmelære. Kemi:
til syrer. (2 timer).
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Hegning, (P. W. D.) Mellemskolens ny regnebog II. Aritmetik, lidt bogstav
regning. Jul. Petersen: Geometri til konstruktioner. (5 timer).

Skrivning. (R. S.) (2 timer).
HI FM. = 7. kl. (19 elever, klasselærer frk. E. Borgstrøm).

Dansk- (E. B.) Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog VI.
Sprogøvelser og skriftlig dansk efter Jensen og Noesgaard: Øvelser i
skriftlig dansk for 7. skoleår. (7 timer).

Religion. (P. F.) N. T. Apostlenes gerninger. Balslevs katekismus: Fadervor,
dåben og nadveren. 15 salmer. (2 timer).
Historie. (H. C. E.) Danmarkshistorie: 1848 til vor tid. E. Møller: Verdens
historie: 18. og 19. årh. Jørgensen og Nissen: Samfundslære. (2 timer).

Geografi. (R. S.) Th. Nørlyng: Danmark og landene mod nord. (2 timer).
Naturhistorie. (C. D.) Axel Nielsen: Dyrene, side 107—148. (2 timer).

Engelsk. (E. B.) Bittmann ’og Jønsson II, side 4 — 50. (2 timer).
Naturlære. (P. W. D.) Chr. Jensen og Th. Sundorph: Lille naturlære, fra
galvaniske elementer og bogen ud. (2 timer).

Regning. (H. C. E.) Hovedstadens regnebog VII. (4 timer).
Geometri. (Kun drengene P. F.) S. Søe: Geometri for den praktiske mellem
skole. (2 timer).
Skrivning. (E. M.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).

III EM. (20 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (R. S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III.
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen, ca. 25 sider. Aug. Lerche
og Edv. Hansen: Dansk stil III. 1 stil ugentlig. (4 timer).
Religion. (Sk. J.) Apostlenes gerninger. Paulus’ breve. Dåb og nadver. 13
salmer. (2 timer).

Historie. (C. D.) Ludvig Schmidt II: Den nyere tid. (2 timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen. Asien,
Australien, Sydamerika. (2 timer).
Naturhistorie. (G. E.) Balslev og Andersen: Zoologi, side 1—50. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet III. Mundtlig gennemgang af organisk
kemi. (2 timer).

Engelsk. (P. F.) Friis Hansen og Nielsen 111. Riis Jacobsen: Stiløvelser.
Goldschmidt: billedatlas, XVI bill.; Riis Jacobsen: Engelsk grammatik.
(3 timer).
Tysk. (E. B.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 125 og bogen ud. (4 timer).

Regning. (O. J.) Mellemskolens ny regnebog III. Jensen og Christiansen:
Aritmetik for mellemskolen (til decimalbrøker). Jul. Petersen: Geometri
§ 54 — 94. (6 timer).
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Naturlære. (O. J.) Sundorph: Fysik for mellemskolen I. Magnetisme og
elektricitet. Kemi: Fra syrer og bogen ud. (2 timer).

Skrivning. (R. S.) (1 time).

IV EM. (15 elever, klasselærer P. Floor).
Dansk. (C. D.) Clausen og Hansen: Læsebog for mellemskolen III. Udvalgte
stykker af Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfor
tælling eller fristil) een gang ugentlig. (5 timer).
Til eksamen opgives (som hovedværk): Oehlenschlæger: Hakon Jarl,
(udenfor læsebog): Gunløg Ormstunges saga. Efter læsebog: (prosa) side
66—80, 102—105, 112—116, 128-142, 233-242, 295—306; (poesi) side
32, 42—45, 61—66, 99—101, 122—124, 190-191, 210-211, 287—290.
Svensk: side 6-7, 16—24, 43—48, 62—64, 95—99, 108.

Religion. (P. F.) Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie, Lukas-evangeliet, Jacobs
og Peters 1. brev. Salmer. (2 timer).
Historie. (H. C. E.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til vor
tid. (2 timer).

Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II: Nord
amerika, Danmark og det øvrige Norden. (2 timer).
Naturhistorie. (G. E.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 50—102. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet IV. (2 timer).
Engelsk (P. F.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV.
Riis Jacobsen: Engelske stiløvelser og grammatik. Kursorisk læsning(4 tim.).
Til eksamen opgives: læsebogens stk. 7, 10, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 28, og 30.

Tysk. (Sk. J.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II, side 7—42,
54—80, 86—98 og 102—110. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og II (4 timer).
Til eksamen opgives: side 29—42, 54—80 og 86—94.

Regning og matematik. (P. W. D.) Mellemskolens ny regnebog IV. Geometri:
Jul. Petersens lærebog for mellemskolen fra regulære polygoner og ud.
Jul. Petersen: Aritmetik: fra kap. 6 og bogen ud (7 timer).
Naturlære. (P. W. D) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen II. Kemi: For
fra til syrer og salte (2 timer).

Tegneundervisningen ledes af kunstmaler Erik Mortensen.
Der undervises i mønsterkomposition sideløbende med frit skabende arbejde
i vandfarve og pastel, i de små klasser tillige lidt småsløjd.
Sløjdundervisningen drives efter dansk skolesløjds system. Alle mellemskolens
drengeklasser deltager i denne undervisning 2 timer ugentlig.
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Pigernes og 1. og 2. kl. drenges gymnastikundervisning ledes af fru A. Wilquin, der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne. Drengenes
gymnastik ledes efter Niels Bukhs system.

Svømmeundervisning gives drengene i mellemskolen på Københavns kom
munes søbadeanstalt i Gasværkshavnen. I undervisningen deltog 72 drenge.

I kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru Bondo eller frk. M. Han
sen). Underskole-klasserne lærer strikning og håndsyning i 3 eller 4 ugentlige
timer. I mellemskoleklasserne undervises i maskinsyning, og som ekstra
arbejder udføres broderi, vævning og knipling (FM-klasserne 3 timer, EMklasserne 2 timer ugentlig). Lige fra den første undervisning lægges der sær
lig vægt på, at de udførte arbejder er af en sådan art, at eleverne selv kan
anvende de ting, de har syet eller strikket.
I skolekøkkenet gives der af frk. Irmelin Jørgensen undervisning i husligt
arbejde. Med første-firs-hold (III EM og il FM) er gennemgået: dagligt ren
gøringsarbejde, madlavning, bagning samt regnskab (3 timer). Med andet-årshold (III FM) er gennemgået daglige rengøringsarbejder, mere sammensatte
retter, syltning og bagning samt regnskabsføring og kostudregning.
Desuden har III EM og III FM to gange om måneden udført vaskning af
skolens kitler, håndklæder o. lign.

I Vajsenhusets musikskole, som er oprettet den 1. oktober 1890, optages
kun børn, der viser særlige evner for musik, og hvis opførsel og flid beret
tiger dem til denne udmærkelse. Eleverne udvælges som regel fra 3. klasse;
for tiden får 32 børn musikundervisning. Der undervises i violin, bratsch,
cello og kontrabas, samt i orkesterspil. Undervisningen foregår i skoletiden.
Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på skolen,
før eller efter skoletid, ligesom indøvelsen i orkesterspil foregår i efter
middagstimerne. Undervisningen er gratis. Instrumenter, noder og strenge
betales ligeledes af Vajsenhuset. Kun sådanne reparationer, som måtte blive
nødvendige, dersom eleverne omgås instrumenterne uforsvarligt, må børnene
selv betale. Undervisningen i musik er naturligvis — ligesom undervisnin
gen i almindelige skolefag — gældende for den tid, børnene går her på
skolen.
To gange om året, ved stiftelsesfesten og eksamensafslutningen, medvirker
de dygtigste elever enten i skolens strygeorkester som solister eller i kammer
musik.

Mellemskoleeksamen 1 953
(8 drenge og 7 piger)

Den skriftlige eksamen afholdes den 7., 8., 11. og 12. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:

18.
21.
29.
3.
8.
11.

maj Naturhistorie
maj Dansk
maj Regning-mat.
juni Engelsk
juni Tysk
juni Historie

Eksaminator

Censor

fru Gudrun Eeg
frk. C. Dahl
hr. P. 17. Degner
hr. P. Floor
hr. Skov Jensen
hr. H. C. Ege

frk. Sigrid Aarup
frk. Paludan Nielsen
hr. N. Wolter
fru E. Schæbel
hr. /C Molvig (b)
hr. Aage Ebbesen

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og holdes på nr. 6 (2. sal) —
naturhistorie dog i naturfagsklassen (stuen).

CENSORER
skriftlig dansk: hr. Em. Andersen (b)
skriftlig regning-mat.: hr. S. A. Werborg (b)
tegning: hr. Sneum — sløjd: hr. S. Prejslev.

(b): beskikket af undervisningsinspektøren
de øvrige censorer er fra Østrigsgades skole.

ÅRSPRØVE

i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den
27. maj og 1. juni — i de mundtlige fag efter følgende

SKEMA
(NB.

I dagene den 15.—17. juni er kontoret åbent kl. 12 — 13,

de øvrige dage til sædvanlig tid kl. 11 -12)

Mandag den 1 5. juni

kl. 8:

III EM
I EM

(festsal)
(nr. 6)

Dansk
Historie

frk. Silfwander
frk. Dahl

kl. 9:

III FM
3. kl.
2. kl.

(nr. 10)
(nr. 3)
(nr. 1)

Dansk
Regning
Regning

frk. Borgstrøm
frk. Nielsen
hr. Ege

kl. 12:

II
II
4.
1.

EM
FM
kl.
kl.

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

10)
9)
4)
2)

Regning
Dansk
Regning
Regning

hr. Degner
hr. Ege
frk. Silfwander
fru Eeg

Tirsdag den 1 6. juni

kl. 8:
III EM
II EM
I EM

(festsal)
(nr. 10)
(nr. 6)

Regning-mat.
Dansk
Engelsk

hr. Jensen
hr. Skov Jensen
frk. Borgstrøm

kl. 9:

I FM (nr. 5)
3. kl. (nr. 3)

Dansk
Dansk

frk. Nielsen
hr. Ege

kl. 12:

III EM
III FM
II FM
4. kl.
1. kl.

(festsal)
(nr. 10)
(nr. 9)
(nr. 4)
(nr. 2)

Engelsk
Regning
Regning
Dansk
Dansk

hr. Floor
hr. Ege
hr. Degner
hr. Jensen
frk. Dahl

Onsdag den 1 7. juni

kl. 8:

III EM (naturfagski.) Naturhistorie
Tysk
II EM (nr. 10)

fru Eeg
frk. Borgstrøm

kl. 9:

III FM

(nr. 9)

I EM
I FM
2. kl.

(nr. 6)
(nr. 5)
(nr. 1)

Geografi
1
Naturhistorie 1
Regning
Regning
Dansk

frk. Silfwander
frk. Dahl
hr. Jensen
hr. Floor
frk. Nielsen

Torsdag den 1 8. juni

kl. 9—11:

Bogaflevering og omflytning for alle klasser.

Fredag den 1 9. juni

Alle klasser møder kl.

kl. 10:
Afslutning — sang og musikprøve (program på næste side).

Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af
IV EM, III EM og III FM, tillige med deres mødre til
afsked i festsalen.

Årsarbejderne i håndarbejde og tegning
er fremlagt i sy- og tegnestuen (2. sal) den 15. og 16. juni
kl. 9l/2-13.

Alle, der interesserer sig for skolens arbejde,
er velkommen under hele eksamen.

Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august:
kl. 8 for mellemskolen — kl. 9 for de fire underskole-klasser.

Det kgl. Vajsenhus, juni 1953.

Sv. Skov Jensen.

AFSLUTNING
Fredag den 19. juni kl. 10

MUSIKPROGRAM
HAYDN:

Serenade

CORELLI:

Largo af sonate for 2 violiner
og klaver

HÄNDEL:

Gigue

WAGNER:

Pilgrimskor af »Tannhäuser«

SANGPROGRAM
NIELS W. GADE:

Til rosengården gik jeg (B. S. Ingemann)

CARL NIELSEN:

Nu lyser løv i lunde (Johs. Jørgensen)

FINN HØFFDING: Skrubtudsen og lærken (Harald H. Lund)

EINAR JACOBSEN: Sommerferiesang (Ingvor Bondesen)

