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På Sdr. Jagtvej knejser en statelig gul murstens-

bygning, der i dag rummer daginstitutionen Jæ-

gerhuset. Gennem godt og vel de sidste 100 år 

har der lydt barnestemmer fra bygningen, for 

den har tidligere dannet ramme om Rebekka- 

Søstrenes Spædbørnshjem. Det var et hjem for 

spædbørn af forældre, typisk enlige mødre, der 

af forskellige årsager ikke var i stand til selv at 

tage vare på børnene. Spædbørnshjemmet 

hørte under Odd Fellow Ordenens kvindelige 

afdeling – Rebekka-Søstrene. I artiklen fortælles 

historien om spædbørnshjemmet, der oprette-

des før velfærdssamfundets opblomstring og 

siden udviklede sig i takt hermed.

Rebekka-Søstrenes  
Spædbørnshjem i Hørsholm
AF IDA ROSENSTAND KL AHN

Spædbørnshjemmet 

flyttede til den store 

bygning ved siden af 

den tidligere birkedom-

merbolig på Sdr. Jagtvej, 

udateret.
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“Et værnet Hjem for Barnet”
“Det en saadan ulykkelig, fortvivlet venneløs ung 

Moder skal forstaa, er, at midt i hendes Elendighed 

staar der en Søster med udbredte Arme, opfyldt af 

ønsket om at tage baade hende og hendes lille 

Barn i sin aabne Favn og ind til sit varme Hjerte.”1

I Hørsholm oprettede Odd Fellow Ordenens 

kvindelige loge – Rebekka-Søstrene – i 1919 et 

spædbørnshjem. Det var oprindeligt tænkt som et 

hjem for hittebørn, det vil sige spædbørn, der ikke 

var i nogens varetægt. Det oprindelige navn var da 

også “Rebekka-Søstrenes Hittebørns- og Optagel-

ses-hjem”.

Selve Odd Fellow Ordenen blev oprettet i USA i 

1819 med det noble formål “at besøge de Syge, 

hjælpe de Trængende, begrave de Døde og op-

drage de Forældreløse.”2 Fra 1841 kunne kvinder 

optages i logens kvindelige afdeling, der fik navnet 

“Rebekka-Søstrene”. Navnet refererer til Bibelen, 

hvor Rebekka er patriarken Isaks hustru. Odd Fel-

low Ordenen kom til Danmark i 1878, og tre år se-

nere oprettedes en Rebekka-loge herhjemme.3 I 

1998 skiftede Rebekka-logen navn til “Odd Fellow 

Søstre”.

Baggrunden for oprettelsen af spædbørnshjem-

met var alvorlig: Det skyldtes, ifølge Rebekka-Sø-

strene, de alt for hyppige barnemord, der ofte blev 

begået, fordi moderen ikke vidste, hvordan hun 

kunne få barnet anbragt.4 Ifølge Rebekka-Søstrene 

var formålet med hittebørnshjemmet derfor: 

“det humane Værk: at skabe et Tilflugtssted for 

unge hjælpeløse og fortvivlede Kvinder, der ikke 

ser Mulighed for selv at forsørge deres lille Barn og 

derfor altfor ofte ledes ind paa Forbrydelsens Vej, 

og et værnet Hjem for Barnet, hvis Skæbne ellers 

vilde blive: et Samfundets Stedbarn, en rodløs Exi-

stens, et Væsen uden Tilhold og Støtte.”5

Intentionen var således at give mødrene en ud-

vej, så de ikke tyede til det værst tænkelige – spæd-

børnsdrab. Samtidig skulle det give børnene et 

trygt udgangspunkt i tilværelsen. Moderen skulle 

tilskyndes at bevare kontakten til sit barn, og hun 

kunne derfor se til det dagligt og amme det, hvis 

hun ønskede det. Hun kunne altså i praksis fortsat 

være barnets mor. Det betød også, at hun bevare-

Spædbørnshjemmet blev 

oprindelig indrettet i 

Birkedommergården på 

Sdr. Jagtvej. Mens 

birkedommer Holten 

ejede huset, hed den “El 

Hadra”. Det lille hus, der 

ligger foran, er senere 

revet ned. Foto ca. 1918.
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de muligheden for at hente barnet hjem til sig, hvis 

hendes kår ændrede sig til det bedre. Havde hun 

ikke mulighed for dette, så var det dog en trøst for 

hende at vide, at barnet var i gode hænder.6

Odd Fellow Ordenens overhoved, dr. Storsire Pe-

trus Beyer, blev da også begejstret for ideen, da 

den blev præsenteret for ham, og han så oprettel-

sen af hjemmet som “en Velsignelse for hele Sam-

fundet.”7 Det blev understreget, at det ikke var det 

gamle “hittebørnshospital”, der skulle genopstå, og 

heller ikke “den saa meget omtalte Skuffe, hvor 

den ulykkelige Moder ansvarsløst kunde anbringe 

sit lille nyfødte Barn.”8 

“Hittebørnshospitalet”, som Petrus Beyer her 

omtalte, må være Plejestiftelsen, der var knyttet til 

Fødselsstiftelsen i København. Indtil 1894 kunne 

mødre, som havde født på Fødselsstiftelsen, afle-

vere deres nyfødte børn der – mod betaling. Hvad 

“den saa meget omtalte Skuffe angår”, så må det 

dreje sig om den skuffe, som Struensee i 1771 fik 

forsynet Den Kgl. Opfostringsstiftelse med. Her 

kunne mødre anonymt  aflevere deres børn. Efter 

Struensees fald blev skuffen i 1774 fjernet med 

den begrundelse, at den “saa skammelig bliver 

misbrugt, at Liderlighed og Frækhed tiltager”, da 

folk “Saa let kan blive deres Børn quit, der fødes i 

Utugt.”9 Petrus Beyer slog fast, at moderen kunne 

være sikker på diskretion på det nye spædbørns-

hjem: “Hemmeligholdelsen af hendes Fejltrin kan 

hun være sikker paa vil blive ligesaa effektiv som 

ved Skuffesystemet. Ingen vil kunne faa Oplysning 

derom.”10

Den nye institution var samtidig et optagelses-

hjem – det vil sige en form for daginstitution. Den 

Indsamlingskupon til 

støtte til hjemmet bragt i 

pjecen Rebekka-Søstre-

nes Hittebørns- og 

Optagelseshjem.
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kunne bruges som et sted, hvor den udearbejden-

de mor – eller enkemand – kunne få passet sit 

barn – “saa de smaa ikke som nu ofte løber om for 

Lud og koldt Vand enten paa Gaden eller i Hjem-

met uden tilbørligt Opsyn.”11 Det blev understreget 

i Rebekka-Søstrenes skrift, at hittebørnshjemmet 

skulle være præget af hjertevarme og altså ikke 

være domineret af kulde, regler og påbud.12 

Tanken om en børneinstitution var ikke helt fjern 

for ordenen. Rebekka-Søstrene havde i forvejen et 

optagelseshjem, det vil sige en vuggestue, for børn 

i Roskilde, indviet i 1914. Derudover var Odd Fellow 

Ordenen med til at starte et børnehjem i Nørre-

sundby, som dog i det daglige blev drevet af lands-

foreningen “Danske mødres julegave til forældrelø-

se børn”.13

Datidens sociale sikkerhedsnet
Spædbørnshjemmet i Hørsholm blev stiftet før vel-

færdssamfundet for alvor blev udbygget. Dengang 

var det sociale sikkerhedsnet i høj grad baseret på 

filantropiske institutioner, forstået som organiseret 

velgørenhed, og det er i den sammenhæng opret-

telsen af hjemmet skal ses: “Det kan ikke, i hvert 

Fald for Tiden, ventes, at Stat eller Kommune som 

saadan kan tage denne Opgave op, og hvem er 

da nærmere dertil end vi?”, skrev Rebekka-Søstre-

ne.14 

Staten havde siden 1895 ført offentligt tilsyn 

med plejebørn, og i 1905 oprettedes Overinspekti-

on for Opdragelsesanstalterne. Den varetog overtil-

synet med samtlige offentlige og private statsaner-

kendte børnehjem og opdragelsesanstalter. Da 

Birkedommerboligen 

“El Hadra” set fra 

Stolberg-pladsen på Sdr. 

Jagtvej, foto ca. 1918.
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Spædbørnshjemmet blev oprettet, varetog staten 

således overtilsynet med hjemmet.

I de filantropiske organisationer lå magten og en 

stor del af finansieringen ikke hos staten og kom-

munerne, men hos private. Senere fik mange af 

organisationerne en fremtid i velfærdsstaten med 

statstilskud, og en del endte med helt at blive of-

fentlige organisationer.15 Det blev også tilfældet 

med Spædbørnshjemmet i Hørsholm.  

Den årlige drift af hjemmet skulle i begyndelsen 

komme fra tilskud fra stat og kommune, i nogen 

grad fra børnenes fædre og i enkelte tilfælde fra 

mødrene, mens Odd Fellow Ordenens egne med-

lemmer blev bedt om at give et betydeligt tilskud. 

Selve anlæggelsen af hjemmet blev betalt ved bi-

drag fra ordensmedlemmerne. “Enighed gør 

stærk”, stod der blandt andet i den appel om at yde 

et bidrag til hjemmet, der blev sendt ud til ordens-

medlemmerne.16 

Hjemmet skulle være en selvstændig organisati-

on under ordenens tilsyn, og dets bestyrelse skulle 

bestå af 3 søstre og 2 brødre.

Hjemmets start
I begyndelsen af 1919 blev en villa i Hørsholm købt 

til formålet. Det var den tidligere birkedommerbolig 

med det usædvanlige navn “El Hadra”, på den nu-

værende Sdr. Jagtvej 8, der blev købt og indrettet til 

formålet. Navnet skyldtes, at en tidligere ejer af hu-

set havde en stor passion for Egypten. Til byg-

ningen hørte også 1½ tdr. land og en pragtfuld 

gammel have. Planen var, at hjemmet skulle stå 

færdigt til Odd Fellow Ordenens 100-års jubilæum 

den 26. april 1919, men indvielsen blev dog forsin-

ket et par uger.17 

Den 11. maj 1919 blev Rebekka-Søstrenes 

Spædbørnshjem så endelig indviet. Børn indtil 

”Forstanderinden Frk. Kierulff modtager en ung Moder i sit kontor”. Fra Castenskiold, T.: 

“Ud i verden – to timer gammel”, Ugejournalen nr. 52, s. 20-21, 1936.

2-års alderen kunne optages, og der var plads til i 

alt 34 børn, og ved indvielsen var der allerede op-

taget 8 børn.18 På hjemmet var der indrettet boliger 

til forstanderinde, sygeplejersker og elever. Hjem-

met var ejet af logen og blev statsanerkendt, men 

pengene til hjemmet kom i høj grad fra donationer 

fra ordensmedlemmer. 

I 1920 kunne man i en ugeblads-artikel læse føl-

gende om de børn, der blev optaget på hjemmet:

“Man kan skelne mellem to Kategorier af Hitte-

børn: dem, hvem en ulykkelig Moder har lagt fra 

sig paa Gader og Stræder – de optages i hjemmet 

“blankt og bart” –, og dem, der indrulleres i Hjem-

met efter forudgaaet Henvendelse fra Moderen. I 

Peder Skramsgade har Bestyrelsen oprettet et 

Kontor, hvor saadanne enligtstillede og forladte 

Kvinder kan gaa op og spørge: Maa jeg skrive mit 

Barn ind? Og naturligvis bliver Svaret i de allerfle-

ste Tilfælde et Ja (…) Det hænder ligeledes, at en 
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Enke kommer til hjemmet med sit spæde Barn, 

som hun ikke ser sig i Stand til at passe. Eller en 

Mand har mistet sin Hustru, og har ikke Raad til at 

have det yngste Barn hos sig.”19 

Spædbørnshjemmet i 1920’erne 
I begyndelsen af 1920’erne flyttede spædbørns-

hjemmet til en noget større naboejendom på Sdr. 

Jagtvej, da den hidtidige bolig hurtig blev for lille og 

umoderne, og navnet skiftedes senere til “Rebek-

ka-Søstrenes Spædbørnshjem”, da man efterhån-

den fandt det lidt uheldigt at kalde det et hitte-

børnshjem.20 

I 1929 interviewede Adresse-Avisen forstander-

inden frk. Kierulff om hjemmet. På det tidspunkt 

var der 36 børn, og udover frk. Kierulff bestod per-

sonalet af to lønnede assistenter, syv elever, en 

kokkepige, en køkkenpige, en vaskeriassistent samt 

en vaskepige. Dertil kom en eller flere ammer til de 

børn, der ikke tålte kunstig ernæring.

De fleste af børnene kom fra Rigshospitalets 

Fødselsafdeling. Da der var et begrænset antal 

pladser, modtog hjemmet kun såkaldte “uægte 

børn” af “sunde forældre”, hvor mødrene i god tid 

før fødslen havde henvendt sig til hjemmet. De ville 

dog kun hjælpe mødrene én gang, hvilket betød, at 

hvis de senere ventede endnu et barn, ville dette 

barn ikke kunne få en plads på hjemmet.  
De små børns senge. 

Foto fra ca. 1926-27.
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Mødrene skulle, alt efter deres indtægt, betale et 

lille bidrag for barnets varetægt for derved at føle 

ansvar for barnet. Børnene var mellem 3 og 14 

dage gamle, når de kom til hjemmet, og de kunne 

være der, til de blev 2 år. Mange af mødrene havde 

da fået bedre forhold og kunne nu selv forsørge 

barnet, hvilket jo var det ideelle. De øvrige børn 

blev adopteret bort og fik således nye forældre. For-

standerinden kunne i øvrigt oplyse, at det endnu 

aldrig var sket, at et barn, som egnede sig til bort-

adoption, ikke var blevet det – så der var altså altid 

folk, der ønskede at tage et lille barn til sig, som 

deres eget. 21 

En fortegnelse over børnene på spædbørns-

hjemmet i årene 1924-25 giver et indblik i børne-

nes videre skæbne, efter de blev udskrevet fra 

hjemmet. En af listerne over 48 udskrevne børn 

viser, at 19 af børnene kom tilbage til moderen, 

heraf en til begge forældre, et barn kom på børne-

hjem, fire kom i pleje, mens 24 børn blev bort-

adopteret. Adoptivfædrenes stillinger blev også 

oplyst, og her går spektret lige fra chauffør og slag-

ter til købmand, gårdejer, doktor og direktør. Adop-

tivforældrene kom så at sige fra alle samfundets 

lag.22 

Spædbørnshjemmet i 1936 
En artikel i Ugejournalen fra 1936 giver os endnu et 

indblik i forholdene på Spædbørnshjemmet, som 

ikke havde ændret sig meget siden 1929. Det er 

 ligeledes et interview med forstanderinden Frk. 

 Kierulff, der naturligvis har interesse i at præsentere 

”Der slikkes solskin i 

Guds fri natur.” Fra en 

ugebladsartikel (ukendt 

blad) om “Hittebørns-

hjemmet i Hørsholm”, 

årg. 1920. Hørsholm 

Lokalarkiv.
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hjemmet og sin egen indsats i det bedste lys, kan 

man tænke sig.

Ifølge artiklen skulle mødrene fortsat i god tid 

melde deres børn til optagelse på hjemmet, hvor-

efter institutionen overtog sagen – også det økono-

miske mellemværende med barnefaderen. Mode-

ren selv skulle derefter betale en lille sum hver 

måned, mens resten blev finansieret af Stororde-

nen; dels ved hjælp af statsstøtte til børnehjemmet 

og dels ved egne midler. I 1936 var der 30-36 børn 

på hjemmet, og som der stod i Ugejournalen, var 

det “de mest hvidhårede og velplejede smaa Fyre i 

Landet – op til to Aar i de bedste Omgivelser og 

under de bedste Vilkaar, som moderne Forsorg 

overhovedet kan skaffe.”23 

Det blev fremhævet, at eleverne på hjemmet fik 

en af landets bedste uddannelser, og at der derud-

over blev lagt vægt på børnenes psykiske trivsel: 

“den personlighedsprægede Omsorg, den Kærlig-

hed, man ellers bilder sig ind kun skænkes et lille 

Barn i dets eget Hjem, bliver disse smaa til Del.”

Spædbørnene blev overdraget hjemmet fra pri-

vate klinikker, når de var et par timer gamle, hvis mo-

deren ikke selv ville se dem. Hvis moderen havde 

født på Rigshospitalet, skulle hun beholde barnet i ni 

dage. Frk. Kierulff kunne i øvrigt fortælle, at i de 14 

år hun havde været der, hvor der i alt havde været 

ca. 500 børn på hjemmet, havde der kun været 5 

dødsfald, hvilket blev betragtet som et usædvanligt 

lavt tal, da spædbørnene, ifølge forstanderinden, 

ofte var i dårlig forfatning, når de kom til hjemmet: 

“Tit er det nogle elendige smaa Skabninger, hvis 

Kaar inden Fødslen allerede har været ublide, men 

lykkeligvis faar vi dem altid paa Fode igen.”

Også i 1936 kom mange af børnene hjem til de-

res biologiske forældre, inden de to år var gået. Der 

Til venstre: Birgitte 

Meyer Bartholdy i 

armene på en ansat juni 

1940

Til højre: Birgitte Meyer 

Bartholdy med sin mor 

foran spædbørnshjem-

met 5. juni 1940.
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var mange adoptivforældre på venteliste, og frk. 

Kierulff kunne fortælle, at de aldrig havde været 

uheldige med en adoption. Forud for en adoption 

foretog spædbørnshjemmet nogle undersøgelser 

af adoptivforældrene, der kom fra alle samfundslag. 

Ellers var det især forstanderindens instinkt, der af-

gjorde, hvilke børn der ville passe til de forskellige 

adoptivforældre, og ifølge hende selv havde det, 

indtil da, stort set aldrig fejlet.

Frk. Kierulff fortalte også, at det var hårdt, når hun 

skulle tage afsked med et barn, også selvom hun jo 

godt vidste, at det skulle ske. Hun måtte også nogle 

gange tage ud på besøg til de nye forældre, hvis 

den lille led af længsel – det plejede at hjælpe. In-

terviewet sluttede med en beskrivelse af frk. Ki-

erulff som værende en sympatisk kvinde, der med 

stille og beskedne ord fortalte om hjemmet. Sådan 

lød forstanderindens fortælling om hjemmet.

Et barns historie 
Hvert af de mange børn, der i tidens løb blev an-

bragt på hjemmet, havde hver sin baggrund og 

hver sin fortælling. Et af børnene var Birgitte Meyer 

Bartholdy, som har givet tilladelse til, at hendes hi-

storie må bringes her i artiklen. I 1940 blev Birgitte 

anbragt på Rebekka-Søstrenes Spædbørnshjem i 

sine første 2 leveår. Årsagen var, at hendes mor 

skulle arbejde som sygeplejerske i København, og 

hendes far, der led af skizofreni, var indlagt på Skt. 

Hans. Mormoren og morfaren passede Birgittes 

storebror, men kunne ikke også passe et spæd-

barn. Birgittes mor havde en ældre bekendt, der var 

Rebekka-Søster, og det var hende, der skabte kon-

takten til spædbørnshjemmet. 

Birgittes farmor og farfar boede i nærheden af 

hjemmet og besøgte hende, når de kunne. Hun 

kom til bedsteforældrene, da hun blev 2 år. Senere 

Spædbørnshjemmet 

mens Birgitte Bartholdy 

Meyer boede der.

Birgitte Meyer Bartholdy 

på spædbørnshjemmet.
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kom både Birgitte og hendes bror tilbage til deres 

mor.24

Birgittes historie viser meget fint, hvordan spæd-

børnshjemmet kunne være en redningsplanke, når 

forældrene ikke havde andre muligheder for at få 

passet deres barn. Den understreger også, hvordan 

det som regel var det nære familienetværk, der tog 

sig af børnepasningen, hvis moderen arbejdede. 

Samtidig fortæller den, at familien fortsat havde 

omsorg og kontakt til det lille barn, der var anbragt 

på hjemmet, og at barnet, som mange af de andre 

børn, endte med at komme tilbage til sin mor, da 

muligheden bød sig. Hendes historier harmonerer 

derfor fint med forstanderinde Frk. Kierulffs tidlige-

re beretning, selvom der naturligvis også kan have 

eksisteret fortællinger, der ikke endte så godt.

Væsentlige ændringer på vej
I 1960’erne havde forholdene på hjemmet ændret 

sig en del, hvilket en beretning fra en tidligere ansat 

fortæller. Bente Birkkjær blev uddannet statsautori-

seret barneplejerske på spædbørnshjemmet, hvor 

hun var ansat fra 1960-1968/69. Hun fortæller, at 

der da var 28 børn på hjemmet. Børnene kom fra 

Rigshospitalet og mødrene havde et halvt års for-

trydelsesret. Nogle af børnene kom fra hjem, hvor 

forældrene havde haft uoverensstemmelser, og 

som regel kom disse børn hjem igen. Efter 3 år på 

hjemmet blev nogle af børnene bortadopteret, 

men de fleste blev sendt til et andet børnehjem for 

lidt ældre børn modsat tidligere, hvor stort set alle 

spædbørnshjemmets børn blev bortadopteret. 

Til at passe børnene var der udover forstanderin-

Ansatte foran spæd-

børnshjemmet vinteren 

1962/63. Bente Birkkjær 

står nr. to fra højre. 

Hovedhuset ses til 

venstre og elevfløjen til 

højre. 

Den nye liggehal med 

krybber, som var tro 

barnevogne, til at sove i 

til 2-års alderen. 

Krybberne blev ifølge 

Bente Birkkjær altid kørt 

fra liggehallen ud på 

græsset med de små. 

Foto fra 1960’erne.
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Børn fra spædbørns-

hjemmet på tur med to 

af plejerne. Bente 

Birkkjær, der tidligere var 

ansat på hjemmet, 

fortalte, at når børnene 

kom ud på tur i 

Hørsholm i “prærievog-

nen”, hilste alle på dem. 

Foto: Bror Bernild 1960.

den normalt 7-8 elever, en assistent, køkkenperso-

nale og rengøring. Arbejdstiden var fra 6.30-12.30 

og igen 14.30-18.00. Hvis man havde middagsvag-

ten fik man til gengæld fri kl. 16. Om natten var der 

en enkel på vagt, som så kunne vække de andre, 

hvis der var brug for det. Det kunne for eksempel 

være, hvis der var mange flaskebørn eller sygdom. 

Om morgenen gav man så meldinger om nattens 

hændelser, og på formiddagsvagten gjorde man rent 

på stuerne. 

Bente Birkkjær fortalte, at der ude foran huset 

stod en stor “kedel”, som altid var redt, hvis en mor 

ville aflevere barnet anonymt. Det gamle “Skuffesy-

stem” til hittebørn, eksisterede altså fortsat.

I det hus, hvor der i dag er “Marineforening”, bo-

ede assistenten. I husets underetage var der vaske-

rum, hvor Fru Grueback herskede, og da børn den-

gang brugte stofbleer, var der altid gang i vaskeriet.

Om natten sov de to ældste børn i rigtige senge 

på deres eget værelse, mens de øvrige børn sov i 
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nogle hospitalslignende senge. Ved middagsluren 

blev alle børn lagt i krybber. 

Hvert år ved juletid kom Rebekka-Søstrene på 

besøg med gaver. Personalet fik sølvtøj, mens bør-

nene fik fint og dyrt legetøj. 25

Familieplanlægning 
Særligt 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne 

bød på store ændringer i samfundet, som havde 

betydning for mødrenes mulighed for at beholde 

deres børn – og dermed også for spædbørnshjem-

mets virke. Noget af det mest betydningsfulde var 

udbredelsen af præventionsmidler. I 1937 var 

handlen med præventionsmidler blevet fri, og i 

1966 blev p-pillen frigivet i Danmark, selvom det 

først var i 1967, det blev fuldt lovligt offentligt at 

reklamere for præventionsmidler. Sammen med 

den frie abort, som blev indført i 1973, gav det en 

helt anden mulighed for familieplanlægning og der-

med færre ikke-planlagte børn.26 

Vejen for at nå dertil havde været lang. En af 

frontløberne i kampen for prævention og fri abort 

var den danske læge Jonathan Høeg von Leun-

bach. “Alle børn har krav på at være ønskebørn”, 

lød hans slogan. I 1924 havde han været medstifter 

af en gratis konsultation for ubemidlede, hvor kvin-

der to gange ugentligt, mod at betale prisen for et 

pessar, kunne få vejledning i forebyggelse af svan-

gerskab. Han uddannede også medicinske studen-

ter i præventionsteknik og -vejledning, hvilket var 

en undervisning, der ikke blev givet på universite-

tet, og som også mødte en del misbilligelse. Leun-

bach gik ind for seksualoplysning til børn og unge 

og for indførelse af abort – ikke blot på grund af 

medicinske, men også af sociale årsager. To gange 

blev han sigtet for ulovlig svangerskabsafbrydelse, 

Postkort med spæd-

børnshjemmet, udateret. 

Bente Birkkjær fortalte at 

det store æbletræ i 

forgrunden var et Belle 

de boskoop, som blev 

brugt til mad, æblegrød 

osv. Derudover var der 

buske med ribs, solbær, 

stikkelsbær og rabarber, 

så der var altid noget at 

lave grød og lignende af.  
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og i 1936 blev han idømt tre måneders fængsel 

samt tab af borgerlige rettigheder i fem år. Da han 

blev løsladt fra Vestre Fængsel, blev han modtaget 

af venner og klienter, hvoraf nogle havde medbragt 

barnevogne med påskriften “Jeg er et ønskebarn”. 

Leunbach arbejdede sammen med Thit Jensen, 

der i 1924 havde startet Foreningen for seksuel op-

lysning, og som talte stærkt for frivilligt moderskab.

Et andet aspekt af samfundsudviklingen var det 

tiltagende antal daginstitutioner, der betød, at 

mødrene nemmere kunne arbejde, så de økono-

misk fik mulighed for at beholde barnet. Tidligere 

blev småbørn overvejende passet af deres mødre 

eller familiemedlemmer, og de fleste institutioner 

var oprettet på privat initiativ. Staten var i 1919 be-

gyndt at yde økonomisk støtte til daginstitutioner, 

men først i begyndelsen af 1950’erne blev kom-

munernes tilskud til daginstitutioner obligatorisk. 

Antallet af daginstitutioner steg i takt med den vok-

sende tilgang af gifte kvinder til arbejdsmarkedet i 

sidste halvdel af 1960’erne og især i begyndelsen 

af 1970’erne, og i denne periode blev det alminde-

ligt for førskolebørn at komme i institution.27 

Indledningen til en ny æra  
På grund af de nye tider og deraf ændrede behov, 

blev spædbørnshjemmet på Sdr. Jagtvej i 1969 

omlagt til  vuggestue,28og 10 år senere overgik insti-

tutionen til offentligt regi. Den 2. juli 1979 åbnede 

den nye kommunale daginstitution i det tidligere 

Da p-pillen i 1966 blev 

frigivet i Danmark, gav 

det en helt anden kontrol 

med familieplanlægning. 

Derfor var p-pillen 

afgørende både for den 

seksuelle frigørelse i 

1960'erne og for 

kvindernes indtog på 

arbejdsmarkedet. Foto af 

p-piller fra Dansk 

Farmacihistorisk 

Samling.
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spædbørnshjem. Institutionen fik navnet “Jægerhu-

set”. I begyndelsen var Jægerhuset normeret til 45 

børnehavebørn og 15 fritidshjemsbørn, og dets før-

ste leder var den da 32-årige Jørgen Larsen, der 

tidligere havde været pædagog i Vallerød Vugge-

stue. Han blev samtidig kommunens første mandli-

ge børnehaveleder. Med ham og institutionens nye 

status som offentlig institution afsluttedes kapitlet 

om Rebekka-Søstrenes Spædbørnshjem, og en ny 

æra blev indledt i det gule statelige hus på Sdr. 

Jagtvej.

”Børn og forældre 

dansede syngende rundt 

omkring maj-stangen i 

det strålende forårsvejr.” 

Fejring af Jægerhusets 

ombygning. Frederiks-

borg Amts Avis, 11.5 

1980.
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”Jægerhusets nye leder 

Jørgen Larsen pakker en 

gave ud – et splinternyt 

Dannebrog.” Artikel 

bragt i anledning af 

ombygning af Jægerhu-

set. Ugebladet, 14.5 

1980.
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