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Det kongelige Vaj senhus
er stiftet af kong Frederik IV, som d. 8. april 1720 ved et kgl. reskript 
pålagde »de Tilforordnede i Missions Collegiet at paatage sig det nye 
Waysen- og Hittebørns Huuses Indrettelse, hvortil Hans Majestæt 
har legeret 2000 Rdl.« Men af forskellige grunde blev der ikke gjort 
noget ved sagen i de næste syv år. Først d. 21. juli 1727 udformes be
stemmelserne for den nye institution, der skal påtage sig opdragelsen 
og forsørgelsen af fader- og moderløse børn »af begge Kiøn indtil de 
er 16 a 17 Aar gamle - og intet Barn under 5 a 6 Aar maa indtages 
i dette Waysenhuus.« På kongens fødselsdag, d. 11. oktober, modto
ges de første 40 børn i den store gård på Nytorv, der var skænket til 
formålet. Takket være den kongelige gunst var det under gode for
hold, Vajsenhuset kunne begynde sin virksomhed midt i den davæ
rende lille hovedstad. Ved den store brand i 1795 nedbrændte dette 
første Vajsenhus, og børnene blev i nogle år anbragt på Blaagaard, 
men i 1799 bestemtes det, at de skulle sættes i pleje i private hjem, 
mod at Vajsenhuset betalte et rimeligt plejebidrag - og siden har 
børnene aldrig boet på skolen. I 1811 fik Vajsenhuset på ny sin egen 
bygning på Købmagergade, hvor undervisningen blev genoptaget, og 
her blev der for første gang givet tilladelse til, at også faderløse børn 
kunne optages.

Gården på Købmagergade var købt med den tanke, at børnene 
skulle bo på skolen, men da dette ikke blev gennemført, var den for 
stor og upraktisk, hvorfor den blev solgt, og Vajsenhuset opførte i 
1875 sin nuværende bygning i Nr. Farimagsgade, som stadig er en 
smuk og velegnet ramme om Vajsenhusets arbejde - navnlig efter at 
det i de senere år er lykkedes at få så godt som alle lokalerne grun
digt og smukt istandsat.

Dog må det forudses, at skolebygningen næppe vil være stor nok 
til at rumme de forskellige fag- og særlokaler, som den udvidede sko
legang kræver. Det kunne derfor være nærliggende at overveje, om 
Vajsenhuset endnu en gang skulle flytte - og da naturligvis stadig 
længere bort fra byens centrum. Men det er uden tvivl af stor betyd- 
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ning, at skolen ligger så centralt, at børnene, der kommer fra alle for
skellige bydele, har gode forbindelser til skolen. Det var derfor ønske
ligt, om der kunne findes mulighed for udvidelse på det nuværende 
sted. Med tanke herpå har Vajserihuset for et års tid siden købt nabo
ejendommen (hjørnet Nansensgade-Vendersgade). Om der så også 
engang ad åre skulle blive mulighed for - her eller andet steds - at få 
indrettet et hjem for en del af skolens elever, afhænger i første række 
af, hvordan bolig- og byggeforholdene udvikler sig. Under alle om
stændigheder er det givet, at der netop i vore dage i høj grad savnes 
»skolehjem« for børn fra ubemidlede hjem. Og Vajsenhuset ville først 
fuldt ud løse sin opgave, når det var muligt i særlige tilfælde at til
byde at tage sig af børnenes fulde forplejning. — Men sådanne planer 
hører fremtiden til!

Som forholdene er i dag, er Vajsenhusets hovedopgave at støtte og 
hjælpe de mødre, der — af den ene eller anden grund — er ene om at 
forsørge og opdrage deres børn. Den vigtigste hjælp hertil ydes utvivl
somt gennem barnets skolegang. Når Vajsenhuset gennem alle de 
mange år til stadighed har haft sin egen skole, har hensigten natur
ligvis været gennem den daglige omgang med børnene ikke blot at 
bibringe dem gode og nyttige kundskaber, men også at stræbe efter at 
udvikle gode karakteregenskaber. På dette sidste område har den lille 
skole netop sin særlige betydning, da det her er muligt at komme i 
nær kontakt med hvert enkelt barn — og være hjemmene til støtte i 
alle spørgsmål, der angår børnenes sunde og gode udvikling.

Med hensyn til selve undervisningen har Vajsenhuset altid bestræbt 
sig for at stå på højde med, hvad der ydes og gives i de offentlige sko
ler. Men på dette område har den lille skole ganske givet visse van
skeligheder med at opfylde alle de mange krav, der i vore dage stilles 
til specialisering og differentiering — både de forholdsvis få elever på 
samme klassetrin og de få lærere, der er til rådighed, begrænser på 
mange måder de muligheder, som et stort skolevæsen råder over. Hid
til har skolen lidt under den alvorlige mangel, at vi ikke var i stand 
til at føre eleverne frem til den sidste afslutning af deres skolegang. 
Først og fremmest har vi savnet en realklasse, og selv om vi de sidste 
par år har haft en 8. klasse, har der dog også her manglet en tilfreds
stillende afrunding efter de krav, som samfundslivet stiller i vore dage.

Disse mangler synes dog nu at skulle blive overvundet, efterhånden 
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Engelsk: (J.L.) Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen 
II. Engelske sange. (3 timer)

Naturlære: (O.J.) Sundorph: Fysik I (til galv. elementer) (1 time)
Regning: (I.R.) Mellemskolens regnebog II (3 timer)
Skrivning: (E.M.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time)

7. klasse (syd)
(19 elever, klasselærer John Larsen)

Dansk: (J.L.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen II. 
Lerche og Hansen: Dansk stil. Udvidet læsning: litteratur af og om 
Oehlenschlæger, H. C. Andersen, Johs. V. Jensen. (4 timer)

Religion: (Sk.J.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, side 147 og bogen 
ud. Apostlenes gerninger, Paulus’ breve. Salmer. (2 timer)

Historie: (C.D.) Efter Ejler Møller og Nic. Helms: fra reformationen til 
den franske revolution. (2 timer)

Geografi: (H.C.E.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II, 
Danmark og Norden, Nordamerika. (2 timer)

Biologi: (G.-A.) som 7. n.
Engelsk: (M.B.) som 7. n.
Naturlære: (P.B.) Sundorph: Fysik for mellemskolen, varmelære.

(1 time)
Regning: (P.B.) som 7. n.
Skrivning: (E.M.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time)

7. a. (12 elever)
Maskinskrivning: (P.B.) (2 timer)
Bogføring: (O.J.) (2 timer)
Praktisk regning: (P.B.) (2 timer)

7. b. (28 elever)
Tysk: (J.L.) Krüger-Rasmussen: Leichtes Deutsch I. John Larsen: Tysk 

grammatik. Fri læsning - udarbejdelse af tysk parlør, tyske sange, 
båndoptagelser. (4 timer)

Matematik: (I.R.) Jul. Petersen: Plangeometri, forfra til konstruktioner.
Brug af vinkelmåler og tegnetrekant. (2 timer)

8. klasse
(16 elever, klasselærer fru I. Rødgård)

Dansk: (I.R.) Nordentoft og Gregersen: Læsebog for 7. og 8. skoleår. 
(5 timer)
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Religion: (C.D.) A-mapperne I. Aposteltiden. (1 time)
Historic m. samfundslære: (O.J.) A-mapper: Familiekundskab, Knudsen 

og Clevin: Samfundskundskab. A-mapper: Danmarks historie. 
(2 timer)

Geografi: (G.-A.) Mundtlig gennemgang af Afrika.
Biologi: (G.-A.) Buch og Pedersen: Sundhedslære med anatomi og op

gaver. (Sammen med geografi ialt 3 timer)
Engelsk: (J.L.) Bittmann og Jønsson: Engelsk III. Engelske sange. 

(3 timer)
Regning: (O.J.) Hovedstadens regnebog VIII. Vejledning i enkel regn

skabsføring. (5 timer)
Geometrisk tegning: (O.J.) Søe: Geometri f. praktisk mellemskole, 

(drengene 2 timer)
Naturlære: (B.J.) Udarbejdelse af rapporter om fysikkens anvendelse i 

det praktiske liv. (1 time)
Erhvervsvejledning: (M.B.) Arbejdsmappe: »Før jeg vælger livsstilling«. 

Hjælpekilde: »Hvad kan jeg blive«. (1 time)
Skrivning: (I.R.) (1 time)

III. EM
(24 elever, klasselærer P. Brasen)

Dansk: (I.R.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III.
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen, ca. 20 sider. Aug.
Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil III. 1 stil ugentlig. (4 timer)

Religion: (C.D.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, side 160-252. Då,b 
og nadver, lidelseshistorien, gudstjenesten. Salmer. (1 time)

Historie: (H.C.E.) Ludvig Schmidt: Den nyere tid II. (2 timer)
Geografi: (I.R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen, Asien, 

Australien, Sydamerika. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 1-41. Franck, An

dersen og Jørgensen: Plantelivet III. Rasmussen og Simonsen: Orga
nisk kemi. (2 timer)

Engelsk: (M.B.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk III og øvehefte. Kai 
Bredsdorff: Engelsk grammatik. (3 timer)

Tysk: (J.L.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 125 og bogen ud. 
(4 timer)

Regning: (P.B.) Mellemskolens ny regnebog III. Jensen og Christiansen: 
Aritmetik for mellemskolen (til decimalbrøker). Jul. Petersens geo
metri § 65-107. (6 timer)

Naturlære: (P.B.) Sundorph: Fysik for mellemskolen I. Magnetisme og 
elektricitet. Kemi: Fra syrer og bogen ud. (2 timer)

Skrivning: (I.R.) (1 time)
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IV. EM
(15 elever, klasselærer O. Jensen)

Dansk: (R.S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III. 
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfortælling 
eller fristil) en gang ugentlig. (5 timer)
Til eksamen opgives: som hovedværk Hakon Jarl. Efter læsebogen.
Prosa: side 14, 43, 57, 120, 156, 231, 265, 270, 299.
Poesi: side 35-43, 49-57, 165, 184.
Svensk: side 3, 10, 43, 86, 95.

Religion: (C.D.) Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie. (1 time)
Historie: (C.D.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til vor 

tid. (3 timer)
Geografi: (H.C.E.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II. 

Nordamerika, Danmark og det øvrige Norden. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 41-112. Franck, 

Andersen og Jørgensen: Plantelivet IV. (2 timer)
Engelsk: (J.L.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk IV og øvehefte. Kaj 

Bredsdorff: Engelsk grammatik. Kursorisk læsning: Egekvist: Stories 
and Anecdotes. Skoleradio. (4 timer)
Til eksamen opgives: læsebogens stk. 3, 4, 7, 10, 14, 15, 19, 24, 26-29, 33.

Tysk: (Sk.J.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen H, side 29-42, 
54-77, 82-101. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og II. Skov Jensen: 
Grammatik. (4 timer)
Til eksamen opgives: side 32-42, 54-77, 82-94.

Regning og matematik: (O.J.) Mellemskolens ny regnebog IV; Jensen og 
Christiansen: Aritmetik (fra decimalbrøker og ud); Jul. Petersen: 
Geometri (fra regulære polygoner og ud). (7 timer)

Naturlære: (O.J.) 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.

Sløjdundervisningen drives ved Bent Jensen efter dansk skolesløjds sy
stem. Alle drenge fra 5. kl. deltager i denne undervisning.

Pigernes og 1. og 2. kl. drenges gymnastikundervisning ledes af fru 
A. Wilquin. der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne. 
Drengenes gymnastik suppleres med håndbold.

I kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru Bondo eller frk. 
Hansen). Underskoleklasserne lærer strikning og håndsyning i 3 eller
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4 ugentlige timer. I de større klasser undervises i maskinsyning, og som 
ekstraarbejde udføres broderi, vævning og knipling. Lige fra den første 
undervisning lægges der særlig 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 undervisning i husligt arbejde. Med førsteårs
hold (III EM og 7. .kl.) er gennemgået: dagligt rengøringsarbejde, madlav
ning, bagning samt regnskab (3 timer). Med andetårshold (8. kl.) er gen
nemgået daglige rengøringsarbejder, .mere sammensatte retter, syltning og 
bagning samt regnskabsføring og kostudregning.

I Vajsenhusets musikskole. som er oprettet den 1. oktober 1890, optages 
kun børn, der viser særlige evner for musik, og hvis opførsel og flid i alle 
henseender er tilfredsstillende. 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 skole
tiden.

Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på 
skolen 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 
undervisningen i almindelige skolefag - gældende for den tid, børnene 
går her på skolen.

To gange om året, ved stiftelsesfesten og eksamensafslutningen, med
virker de dygtigste elever enten i skolens strygeorkester som solister eller 
i kammermusik.
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Mellemskoleeksamen 1961
(9 drenge og 6 piger)

Den skriftlige eksamen afholdes den 3.-4. og 8.-9. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:

Eksaminator: Censor:

24. maj Regn-mat.
27. maj Dansk
31. maj Engelsk

3. juni Naturlære
6. juni Tysk
9. juni Geografi

hr. O. Jensen fru Gade-Rasmussen
frk. R. Silfwander hr. P. Albret
hr. John Larsen hr. Munk Hansen (b)
hr. O. Jensen hr. H. Mondrup
hr. Skov Jensen hr. Ulf Haxen
hr. H. C. Ege hr. Børge Jakobsen (b)

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og afholdes på nr. 8 (2. sal) 
naturlære og geografi dog i naturfagklassen (stuen).

Censorerne — undtagen de to af undervisningsinspektionen 
beskikkede (b) — er alle fra Sølvgades skole.
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Årsprøve
i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den 

8. og 9. juni - i de mundtlige fag efter følgende

Skema C
NB. I dagene den 17.-20. juni er kontoret åbent kl. 12-13, 

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

/(' I

S'
^0 

u J
Lørdag den 17. * 0
a D Kl. 8.

’uni /7^A.7,7

hr. Ege ^*0III EM (festsal) Historie
7. n. (nr. 6) Engelsk hr. Larsen y**
7. s. (nr. 9) Engelsk frk. Blumenthal

Kl. 9.

8. kl. (læsestue) Dansk fru Rødgård
6. n. (nr. 10) Regning hr. O. Jensen
6. s. (naturfgkl.) Biologi hr. Gervin-Andersen
3- kk (nr. 3) Regning frk. Silfwander f^.**!^***1
2. kl. (nr. 2) Regning hr. Bent Jensen

III
7-
5-

Ik
EM 
s. 
kl.

^.^^Mandag den 19. juni I $ i 
. Kl. 8. I

f 1 
(festsal) 
(nr- 9)

Tysk 
Historie 
Regning

hr. Larsen
frk. Dahl Rx/
hr. Brasen
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Kl. g.

hr. O. Jensen 
frk. Blumenthal 
hr. Ege

8.
7-
4-

6.
3-
2.
I.

. 12.

kl.
n.
kl.

(nr. to) 
(nr. 6)
(nr. 4)

Regning 
Geografi 
Dansk

s. (nr. 10)

1'

Regning
kl. (nr. 3) Dansk
kl. (nr. 2) Dansk
kl. (nr. I) Dansk

hr. Gervin-Andersen 
frk. Nielsen 
fru Rødgård

Tirsdag den 20. juni
1 Kl. 8.

7-
5-
4- 
i.

III
7- 
6.

EM (naturfgkl.) Biologi hr. Gervin-Andei
S. (nr. 9) Dansk hr. Larsen
n. (nr. to) Dansk hr. Bent Jensen

Kl. g.

n. (nr. 6) Regning fru Rødgård i
kl. (nr. 5) Dansk frk. Blumenthal1
kl. (nr. 4) Regning frk. Nielsen W
kl. (nr. G Regning hr. Ege /

Onsdag den 21. juni
Kl. 9-11.

Bogaflevering og omflytning for alle klasser.



Torsdag den 22. juni
Alle klasser møder kl. 9,30.

Kl. 10:

- sang- og musikprøve (program på næste side)

Tö Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af

IV, III EM og 8. kl., tillige med deres mødre til afsked .
4'

,0

Lørdag d. 17. og mandag d. 19.
'L.

kl. g—12 

fremlægges års-arbejderne i tegning og håndarbejde 

på sy- og tegnestuen (2. sal), 

i sløjd på sløjdstuen (i stueetagen).

Alle, der interesserer sig for skolens arbejde, 

er velkommen under hele eksamen.

Det nye skoleår begynder MANDAG DEN 14. AUGUST:

6.-8. klasse og mellemskolen kl. 8; 1.-5. klasse kl. g.

Det kgl. Vajsenhus, juni ig6i.

Nr. Farimagsgade 51.

SV. SKOV JENSEN
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Afslutning
Torsdag den 22. juni kl. 10.

Musikprogram
Haydn: Andante af symfoni i c-dur.
Brahms: Wiegenlied.
Beethoven: Tema af strygekvartet, op. 18, nr. 5.
Mozart: Ave verum corpus.

Sangprogram
Mozart: Terzet af »Tryllefløjten«. 
Hakon Andersen: Sommeraften. 
Oluf Ring: Når egene knoppes. 
Oluf Ring: Sommerdag i skoven.

Ferier og fridage på næste side
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Opbevar denne liste!

Ferier og fridage i skoleåret 1961-62
Fredag d. 8. september: Fridag.
Efterårsferie: Mandag d. 16. til lørdag d. 21. oktober (begge dage inci.).
Onsdag d. 15. november: Fridag.
Mandag d. 4. december: Fridag.
Juleferie: Lørdag den 23. dec. til fredag d. 5. januar (begge dage inci.).
Torsdag d. 1. februar: Fridag.
Mandag d. 5. -marts: Fridag (fastelavn).
Onsdag d. 28. marts: Fridag (Dronningens fødselsdag).
Påskeferie: Onsdag d. 18. til tirsdag d. 24. april (begge dage inci.).
Tirsdag d. 1. maj: Fridag.
Børnehjælpsdag er ikke fridag!
Lørdag d. 19. maj: Fridag (St. bededagslørdag).
Tirsdag d. 5 juni: Fridag (Grundlovsdag).
Pinseferie: Lørdag d. 9. til tirsdag d. 12. juni (begge dage inci.).
Lørdag d. 23. juni: Første sommerferiedag.
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III EM
7. n.
7. s.

(festsal) 
(nr. 6)
(nr. 9)

Lørdag den 17. juni 9

Censor :
Kl. 8.

Historie 
Engelsk 
Engelsk

hr. Ege
hr. Larsen
frk. Blumenthal

hr. Asmussen 
frk. Jespersen 
Hr. Lasse Mortensen

Kl. 9.

8. kl. (læsestue) Dansk fru Rødgård frk. Nielsen
6. n. (nr. 10) Regning hr. O. Jensen hr. Degner
6. s. (naturf gkl.) Biologi hr. Gervin-Andersen frk. Dahil
3- kl. (nr. 3) Regning frk. Silfwander frk. »ydendahl
2. kl. (nr. 2) Regning hr. Bent Jensen hr. Brasen

Mandag den 19. juni
Kl. 8.

III EM
7. s.

(festsal) 
(nr. 9)

Tysk
Historie

hr. Larsen 
frk. Dahl

hr. Asmussen 
fru Kødgård

5- kl. (nr. 5) Regning hr. Brasen hr. Gervjn-Addersen

Kl. 9.

8. kl.
7. n.
4. kl.

(nr. 10) Regning
(nr. 6) Geografi
(nr. 4 i Dansk . u g

U lå-

hr. O. Jensen
frk. Blumenthal 
hr. Ege

frk. Lohse 
hr. keif Larsen

Kl. 12.

6. s. (nr. 10) Regning hr. Bent Jensen hr. Ostergaard
Dansk hr. Gervin-Andersen hr. Larsen3. Kl.

LI
l111 • 5 /

frk. Nielsen frk, Hansen2. kl.
I. kl.

(nr. 2) 
(nr. i ) Dansk fru Rødgård frk. Blumenthal

Tirsdag den 20. juni £Ui* W> r~ »hOH.i h », i «.»x,M■»MM*' 
Kl. 8.

HI EM (naturfgkl.) Biologi hr. Gervin-Andersen

7. s. (nr. 9) Dansk hr. Larsen
6. n. (nr. 10) Dansk hr. Bent Jensen

Kl. 9.

7. n. (nr. 6) Regning fru Rødgård
5- kl. (nr. 5) Dansk frk. Blumenthal
4. kl. (nr- 4) Regning frk. Nielsen
i. kl. (nr. i) Regning hr. Ege

frk. Jespersen 
frk. Silfwander 
frk, Pahl ~

hr. 0. Jéu&CQ.
frk, Lohie ' 
frk. llydendahl 
frk. Hangien




