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INDHOLD og tr'ORM

Hidtil har blaclet beskæftiget sig indgåencLe

med den skærpede adgangsbegrænsning til for-
untlersøge1sen, som blev indført af actoptions-
nævnet clen I. ll, 76. Enkelte har ment, at
pennen hist og her har'været for skarp og

spruttende. Mange flere mener, at vi er alt
f or moclerate.

Foreningen har forsøgt at argunenterefor en

lempålse af adgangsbegræsningen. Det er sket
bride i vort blacl , i radio, TV og i pressen

iøvrlgt. Yi synes argumenterne er mange og

gode. nerværre fastholcler ad.optionsnævntet
cle strenge krav .ud.en at være fremkomnet med

et eneste overbevisend.e argument herfor.
Det er nu et år siclen clisse krav blev intlført
uclen overgangsordning, og cler er ikke tegn
.ti1 en holdningsænilring hos atloptionsnævnets
flertal. For engagerede acloptionsinteresse-
retle er det frustrerencle, og det er på d.en

baggrund man skal se clen stedvise noget pole-
niske form. Belst så vi, at det slet ikke var
nød.vencligt at sku11e investere så negen ener-
gi i at ænclre nogle regler, der ald.rig sku11e

være indført. Men når reglerne på et 1øst
grundlag hindrer ca. JO - 40 % åf tlen, cler
går i ad.optionstanker, i at få mulighecl fot ab.

blive vurderet mecl henblik på godkenilelselsom

adoptanter - ja, så nå en forældreorganisation
reagere.
Det sitlste ord er ikke sagt i denne sag, og b1a-
clet vl1 nøje fø1ge folketingets arbejde med

acloptionsloven her i efteråret.
Yi håber imidlertid fremover i langt højere grad

at kunne beskæftige os med information om arlop-

tion' iclet vi anser clet for vores vigtigste op-
gave på .længere sigt. Vi ser frem ti1 et godt

samarbejcte mea nynaighecler, formidlende organi-
sationer og andrd, cler,beskæftiger sig mec[ adop-

tion. De i:rvtteres hermed ti1 samarlejde på det-
te områtte og til at ytre sig i bladets spal-
ter.

Karsten HjeLt
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ADOPTION AF STøRNJ' 3ø,IN

Dette nunmer ver ligesåve1 som forrige numme?

bestemt son et ternanummer our Atloption af stør-
re børn. Uheltligvis fylcler foreningens aktivi-
teter så megen placls, at cler ikke kan blive
ret rneget tilovers ti1 dette emne.

Der er inclkommet flere biclrag, som efterhånden
som vi får plarts vi1 blive offentliggjort her.
Støre børn er børn fra tre år og opefter. De

fleste adoptionssøgend.e ønsker små børn, hvatl

man ikke kan fortænke den i, når man vecl, at
cle har ventet 1ænge på selv at få et, og når
de beslutter sig for acloption ved, at tle i hvert
fald ikke får mange børn. 0g clet skal cta også

inilrømnes, at et barn på tre-fire år hurtigere
bliver stort enal et spædbarn. 0g så går man glip
af ilen specielle glæcle clet er at have med et
helt lil1e, hjæ1pe1øst barn at gøre.
En af grunilene til at vi overhovealet actopterer
børn er jo, at vi ønsker at hjæIpe et barn ti1
et hjen, og at vi tror, tl.e bedste opvækstbetingel-
ser er i et hJem. At det gå forenes meal vort eget
ønske on at tå" et barn er jo så meget tlesto bect-

re, for utlen et inderligt ønske om et barn kan

nan ikke give et barn clet, vi mener, det skaL

have i et hjem.

Der finiles tt1 stadighed mennesker, som af nange

forskellige gruncle må opgive deres børnrbåde

de helt små 6g ile ltdt større. Det må være rime-
1lgt, at vi, der arbe jcler for arl.optlonstanken
går ind for, at det er ligeså vigtigt, at clet

nyføilte barn son tlet lidt æ1dre barn får et hjen.
Forutlsætningen er naturligvis at vi er forsikre-
tle om, at dler ikke findes bedlre nulighetler I dets

hjemland. 0g så nå nogle af oB bøje os for vore

intterlige ønsker on at få et 1iIIe barn og 1
stedet ønske os et lidt ældre. Det er en ikke
mLndre krævende opgave og i ite fleste tilfæIde
en lIgeså giventle oplevelse'som at få et helt
1111e barn, nen jo slet ikke tlen samme. Det vor-
clende atloptivforældrepar må leve slg incl i,
hvatl tle vlIle have givet ileres eget barn i
cle år, de.lkke har haft dtet. De nå også for-

søge at leve sig incl i, hvacl cler er gået forucl

for cleres barns ankomst til d.eres hjem.

Et barnr der har været på børnehjem, har

ctelt cle voksne med f1ere, hvis ikke metl man-

ge anclre børn. net har ikke oplevet den nære

kontakt necl et forældreparr son vi forestil-
1er osr rt børn ska1. Erfarne adoptionsarbejcle-
re har oplevet store børnehjem, hvor børnene

sjældent;taLer med voksne, men kun får en kol-
lektiv besketl. Børnenes sprog er mangelfirlclt

og præget af, at børn med forskellige sprog

og accent og forskellig sprogudvikling er sam-

nen. 0g de har kun hinanden at lære af. P. gr.
a. klimaet opholAer de sig gerne i skyggen og

oftest sidtlende, forcli det er for varmt til
nogen fysisk aktivitet. lerfor er børnenes

fysik ofte dårlig. Underernæri-ng og parasit-
ter neclsætter yclerligere clen fysiske udvik-
lipg. I såclanne børnesamfund som i alle andre

sanfunal udvikles en hakkeorclen. De stærkere

og mere opfindsonmel-børn finder ud. af, hvor-
lecles de tiltrækker sig de voksnes opmærksom-

hed og clerved tilraner sig en ekstra godbid e1-

ler et klap på hovedet.
Andre børn har levet i dpres eget hjem, ti1
tLer af en el1er anden grund er sket noget, cler

har gjort ctem hjemløse. De fasteholclepunkter

barnet hidtil har haft er pluclselig forsvunilet

ud af deres Iiv. Tilfælclighetler har ført clem

,lerhenr hvor cle nu har mulighett for at blive
et af vore børn. De har oplevet sorg og for-
tvivlelie, selv om cle måske enclda har været

helttige at overlever men kun vor fantasi er

I staaat til at forestille sig, hvatt der er gået

forucl. Vi vect - som re8e1 - intet og får clet

hel1er altlrig at vicle.
Der er variationer af begge temaer, og vi,
tter aclopterer større børn, kan kun gøre vort
ti1 at vore børn:får ilet så godt sono muligt.
Vi roå tage clet son det kommer og gøre vore

erfaringer. Det er derfor vigtigtr at vi prøver

at nettfæLile noget af tLet vi har oplevetr som så

måske kan blive ti1 gavn for clen, iler er på

vej ti1 at blive ti1 atloptlvforæIclre for
større børn.

Gerda Skovmancl Madsen
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Dakar, den 28. 4. 79..

Kære G....
Tusind tak for brev.
'liu ser det enclelig ud ti1 at min sag er
inde i Cen afgørende fase. Irasiclenten
for tr:ibunaet, 'sonn iøvrigi, er et herligt
menneske, venter bare ps at få enrecle-
gøre1se om tlen drinske lovgivning rn.h. t.
adcptivbørn. Desvæme havdr: din senega-
lesiske kollega syltet sagen. Det ser
stærkt ud. ti1, at hun aldrig har sendt
en forespørgse1 til Danmark, men Mødre-

hjælpen i . .. . . ... har foretaget det nød-
ve:,dige udelukkenrle forili jeg selv skrev.
0g lvlødrehjielpen har i hvert falcl været
meget hurtigt a.rbejdenite - clet kan jeg
se af koi:respondancen, somberor i det
dansko konsulat het.
Nå, man må i hvert fald anse sagens ud.fakl
for positivt. I hvert fald har jeg fået
tlllaclelse ti1 at se barnet. net skete
for en halv snes dage siden og naturligvis
var det det dejligste af a1le børnene på

børnehjemmet. Lederen opforilrecle rnig ti1
at komme så tit som muligt. Siden har
jeg været på børnehjennet hver tlag for-
mitlctag og eftermicklag.
Den første.d.ag vi11e M...., som er 1{ mdr.

91. ikke have noget med mig at g,øte, hvil-
ket nian jo ikke kunne forb nke hentle i.
0n efternicldagen øvecle vi os liclt i at gå,

clet er lige før. hun kan, og hun fj.k 1ært

at klappe kage.

llæste morg:en begynclte hun at klappe kage,

dla hun sii mig. Om eftermidclagen var hun

også mr:get aktiv, vi11e gå og også klap-
pe kage, men tla jeg skulle afstecl vnr hun

utrøste1ig. Så skete cler en forandring.
IIun var olud.selig blevet meget 1i11e små-

klynkencle, uclen tå.rer, suttede på finger
og klyngetle sig ti1 mig G ikke tale om

at hun vilLe støtte på benene.

Det var tydeligt, at nu skulle tler kæle§

a1t det, cler itke var blevet kælet før.
Jeg har indtryk afr at M.... både er en'

meget vågen og også neget glacl 1i1le pige,
og jeg kan næsten ikke vente med at få
hende mecl hjem, nu da jeg kender hende.

Mange hilsner, clin heng.

Kirsten

Udclrag af brev. GSM

GnNTiRALF0RSAMLINc

a

Der indkalcles herved ti1 Generalforsam-
ling

LøitDAG, den 12. november

kl. 1r.oo = 18.oo

Stecl: Festsalen, Sct. Annagacles skole, Århus.

kl. lr,oo:
Ie reeler. Et panel bestående af eksperter,
adoptivforæ1clre og acloptionssøgcnde vi1 clehat-
tere de gæltlende regler.
kl. 14110. Pavse. Ø1 og soalavand. kan købes.

k1. llroo Generalforsamling.
DaAs oralen:

1. VaIg af ctirigent
2. Beretnlng frabestyrelsen
J. ArbejdsprogrElm for clet kommendeår

{. Inilkomne forslag
l. Forelæggelse og godkendelse af

regnskab og budget

Fastsættelse af medlemekontingent

Valg til bestyrelsen.
Eigil Ander.sen og Kargten Eje1t.

ønsker ikke genvalg.

Oercta Sko'rmancl Mad.sen, EIis2beth
Aagaard Pedersen og Asbjørn Bjege
på valg. Villi§e til genvalg.
.VaXg af to kritiske revisorer
Evt.
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Sitle 5

(Fortsættelse af Leif lpsens

artikel om Sarnets tarv i nr. Z/i977)

AI1e børn har ret ti1:
1) at nye cle nævnte rettighed.er ud.en nogen

son helst und.tagelse, ud.en hensyn tiI
raoe, huclfarve, lrøn, religion e11er

nati-onalitet.
2) sær1ig beskyttelse, ad.gang ti1 og rnrli-g-

hetl for a: ud.v-kle sig på en sund, og nor-
ma1 måd.e und.er frie og -,/ærd.ige forhold-.

3) et naw o€t en nationalitet.
4) social tryghecl, henrnder tilstrækkelig

ernæring, b6lig, hvile og lægehjæ1p.

J) speoialbehand-lir:g, ucLd.annelse og pleje i
tilfæId.e af hanclioap.

6) t<ærtignecl og forståe1se og en atmosfæxe

af hengivenhed og tryghed., om muligt a1tid.

foræLclrenes omsorg og atlsvar.

J) gratis uncLervisnir:g og atlgang ti1 1eg og

ad.spred.else og lige rnuligheder for at

uilvik1e cleres incli-viclue11e evner.

8) omgåend.e beskyttel.se og 'hjå1p i tiIf,+åde
af katastrofe.

9) beskfttelse mod ail" forme= for forsømmelse

og grusomhecL og ucl"nyttelse"

10) beskybtelse mod enb.ver form for racemæssig,

religiøs eI1er anclen dislaiminering og en

opvækst i en åncl af fred. og internatlonalt
brotlerskab.

Dette kan opfyld"es vecL at lad-e barnet vokse op

i en familie. Det betlste er naturligvis, at bar-
net vokser op hos slne biologiske foræ1d.re, d.et

næstbed.ste at d-et a,clopteres i sit hjemland e11er

i et antLet land. A1t ancLet tjener barnets tarv
dårIigere. Denne erklærii:gs ti punkter burde

stå brænilt ind t hjernen på enhver, aler bgskæf-

tiger sig netl adoption og ingen, iler ildre kart

tilslutte sig clen fr,rldt ud. bør have 1ov at

beskæftige sig mecL cLet rnind.ste med" adoption.

Barnets tarv fortolkes forskelligt af samfundet

i forskellige forbind.el-ser.

Sterile ægtepar er sarofuncLet a1tid. parat
ti1 at hjæ1pe. De skal stort set kun op_
fy1d.e et leav før kostbare uncl.ersøgelser
og beharid.linger stilles ti1 d.eres råd.ig:-
hed., nemlig i et år forgæves at have for_
søgt a,t få et triologisk barn. Opfylder
d,e d.ette isa,v er man ind-stil1et på ofte
åre1ar:g behand.ling uclen interesse for om

d.et tjener d.et eventuelle bioligiske barns
tarv. ADOPTION og SAMIUND er ikke mod-stan-

d.ere af sterilitetsund.ersøgelser el1er
behand.liirg. Vi har d,en opfattelse, at
d.et er et helt 1ega1.t ønske gerrr at vi11e
have børn. IIen clet er vanskel.igt for os
at forstå at cle samme par i tl"e-b øjeblik de

ønsker at acl"optere skal op ti1 en rtørre
foræld.reeksamen med- betyd_eIig risiko for
at dumpe end.og af helt irrelevante årsage::,
og at d.eres ønske on at vi1Ie have børn
d.a ofte gøres ti1 genstand for mistænksonn-

hed.

Når d.et clrejer sig om a'l; have børn i d,øgn-

pleje fortolker mynd-igheclorne barnets
tarv antler1ed.es end. når d.et clrejer sig om

ad,option. Ifø1ge bistancl-slovens § 55 kan
man have 4 børn i d.øgnpleje og hvis d,er er
tale om søskend.e end-nu- f1ere. Der er ik]:e
samtid.ig nogen regel om, hvormange bi-o-
logiske børn man må have. Det er altså if1.
Socialministeriet muligt at vareta,ge Q børns
tarv fo:rrd-en sine egne biologiske. Sanf\rnd-et

er endog parat til at clældre srnLostningerne

herved.. Socialministeriet har hel1er ir:gen

bekymrlnger hverken med hensyn ti1 kvindens
e11er mand.ens klimalrberium, id.et plejeno-
tleren må være {0 år æ1dre en barnet og pleje-
fad.eren 45 år æ1d.re enci- barnet. ( S" Social-
ministeri-ets oirkulære af 30" sept. 1975 § fZ).
Disse regLer svarer til d.e regler, d.er var
gæltLende ved.r. adoption før 1. 11. '15, Der

sti.Lles i-ngen krav om samlivsvarighed. og

enlige er ildre ud.elukket fra at ha,ve børn

i d-øgnpleje. Der skal også en godkend.else ti1
og naturli.gvis også en forund-ersøge1se,



Stilr ?

nen her ligner ttet mele en helheilsvur-
clering, såletleg son atet er lLstands-
loveas åad., og som der trotts alt enkel-
te stecter i betænbring IfI er lagt op

ti1.
Sqr vi endelig ucl.enfor Larrtlets grænser

og på land.e vi kan eamnenLigne os

med., ha;r nan også en antlen opfattelse
a,f barnets tarv. I §verige har nan ingen
nax. alel.ersgrænse, ingen leav om bestent
samlivs,naæighett og ingen begrænsni-ng i
antallet af børn.
I Sysklantl har nan ingen man. ald.ersgræa-

se, intet bav on sanLivs'narighe<1, ingen
begræasni-rg i antaL børn.
I Englaod ha,r nan ingen max. al.tlersgrænse,

sa,nlive'narighed 2-3 år. Ingen begrænsning
-i a,nta1 børn.
I aIle tre lantLe kan enLige a,cLpptere.

Intet aad.et europæisk land. opstil.ler så

atqnge biterier og slet iklre uncler på-

skil af at varetage barnets tarv bedre

og nere betryggericle.

Min konklusion på ovenståentle er, at tle

generelle krav for gotlkend.else son adoptant

bestent iH<e kan begnrnctes i en varetagelse
af bå.rnets tarv. Det virker nærmest stilc
inocl tl-en erklæreile hensigt. BaggruntLen for
at iniLføre reglerna nå da vare en anden. Det nå

cLerfor være et rine3.igt forlamgend.e, a-b tlen

a,ns,varLige ninister for oufådet, Orla MøIlert
e11er partiet ba6 ba,n red.egør for cte egentlige
argunenter.,Vi finder d.et lkke tiistrækJreligt
bLot at henvise tilr at Ea,rr har en anclen

oBfattelse af baruets ta,r'v. Der er se1,v:følge-

1ig også d.en nullghed at iredrømne, at nan

har taget fej1.

On ad.optLon af støre børnl

@.@!ri!€,.
f foråret '16 tog jeg til et aslatisk
Land efter et barn nLn nand. og jeg sla:.I-
Ie adoptere. Det var en 5t år g1. ctreng,
tler havfle haft polio t begge ben, hvoraf
det ene er hår.rlt angrebet. Er d.er særIige
problener vecl at adoptere så stort et
barn? Nogle problener var d.e! selvfølgellg,
Een oE dle var store, Ja, hertil vi1 jeg
satte at spørgenålstegn.
ldin sør og Jeg boetle i hans hJenland. 1 et
pa! uger, nens adoptionen fa,nd"t sted, hvor-
efter vi lqrnne rejse tL1 Da.nmark. Titten der-
nede var en oplevelse vi snaklcer ueget on
end.au. Ea,n eLsker at høre ou clerga,ng han
var li1Le og lnrn ! år, og om alt , hrrad vi
foretog os sammen selv on clet rrar neget
lirlt og jeg kun har set hans lanct som
en turist, d.er boed.e på et fint hotel.
Jeg har iklce set itet la.ni[, som han.leveile
i 1 d.e første år. Jeg tror, ctet er af
stor betyd-ni-ng om faroilier, cl"er ad-opterer
støre børn, rejser ud. og lige når at
opleve børnene på h;emmebane i d.eres egen
natur, eget klina og ser, hvad" iter er deres
daglige kost. Jeg ved. også clet for cle a11er-
fleste vi1 være for dyrt og jeg gjorde det
også kun, fordi ilet var nøclvenclig'i.
na vi kon hjem tlL Da^nrnark møilte vi vores
før.:::: problero. Drengen havcte lært aoget
e.r 'iLl-:k i børnehJennets skole, og da nit.
srir,i(;rengeisk og hans svareclertil. hinantLen,
ti rrl:.ii:€Ce .ri engelsk sa,EDen. Desværre liuJlne
'."-:es far lJ<ke engelsk, så vl UoLat op netl
ar tale engelsk og snakkette larn engeJ.sk
når noget vigtigt shrlLe forklares, son
f. eks. at vi sku1le til Læge og have en
stLvkrampevaooination efter at ha,n havile
trådt et søn op i fotlen ucle i hønsegår-
d.en.
I 1øbet af en nånetl var hanr i etanal til at
gøre slg forståeIig på d.ansk over for d.e

fIeste, selvon tlet la,ngtfra var korrekt.
Sprogligt var han så 3.angt frenme, at han
lnrnne koruae i ekoLe (børnehaveklasse) efter
ferien lcun 4 nclr. efter ba,ne ankonst. Ean
ku:ne klaæe sLg ne1lem cle a,nd.re børn, men
ildce føfue ned I hletorier, der bLev læt
;'op, hvis han 1kke hevcle billed.erne foran
slg. Ean klarer sig god.t neI1en børnene
i skolen, nen er d.og lklce skoLenoaten selv
om ha,n har ald.eren tlI 1. kLasse. Det ge-
nerer hann ti}sSnreladenite ikke at gå I
børnehaveklasse et år til. Var han født et
par nånetter senere, ver han først skoleplig-
tfu naste.år, og clen ]:uLturomvæLtning, han
har været utlsat for, nå berettfue han ti1
i.ldre at ekul1e svare i urlvikltng tt1 stne

I,eif lpsen.



Sitle I

j,evnald.rend.e kamrnerator. Ea,n husker sin motr'sotr en rar og deJ1ig uort
Ean havd.e også proble6er necl vejret. Vi kon og ilet vil vi gerne beva,re son han ertailriag
h5en så tid.Ug:t; at cler end.nu var sne og -on 

hentle. Ea^n har krn spurgt een ga.ng ont
kolitt var ilet-oiså. Troits d.et syntes Uan aet hvorfor hun gav hlo {ra sig. Og vt bar svarete
var urinellgt, it ha,n iklce måttå nøjes-i"a- lon rfs!:,g! er, at vi iklce vedl d.et. llen nåske var
at gå I eUortå son han var va,nt tiI, og ha,n det- forill_han var syg i benene og hun lklce lornne

.ra fea af at få',rirrt"r- og regntøi'pål Oet Lå-hry ttI Iægen så ttt son-vi ka'n og hun nåske

tror jeg, var årsagen til, at Ua,r, åeo første iklce hrnne få hen L skole så Iænger son han skal
vinter ikke var helt renlig, nen tiseede I gå- hlfr og I hans hJenlancl er tlet svært at få
bukserrre on d.ageng ilog hra nå* hanr var tryg, arbeicte, hvis nan ikke er raek og stærk, nen vl
hjenme og hos foIlc, han kenttte gotlt. Vist;1åf vil prøve-at hjalpe han ned' at få et-arbejdlet
aldrig i skoLen, for vi havrle talt o.r-"i-i"ora.n^kan-kLa,re med' tlårlige ben. Jeg håberr han

nåske blev d.rillet af ka,Bxoeraterne, hvis u"n,o9"å vi1 acoeptere clenne forklaring seneret §on

gjorile il.et. Problenet Iøste afu seiv, da rlet haa gør nu'
blev sonner og ha,n kom af alt vintertøJet. Son afslutning kan jeg fortæI1e, at d.agen før
For han er årstitlerae et uncler. Ea,n ser ntr lT *T"k? statsborgerskab sl§rIIe vetltages i
blad.ene farde af træerne og i går a,øttZ l:t"l=q:-t1, fortalte vi ba'n' at ban I norgen

Jeg ha,n i telefonen spurgte ein bedstelor, brev c[a,nsk. rrFår ieg så hvidt hå,r.? slnr'rgte ha,n.

on hun ildce snart kon over tiI ba,ns føclsels- Vi s;nres ildre r cler har nsret ma,nge problener necl
cLag, for ru vBr træerne snart bare. Det rrar ad.option af et større barn. Det ba,r lkle over-
også et stort untler, tla vlnterens første væ].ttet os.
sne kom. Ettltll havfle b.a,n larn sunget on clen.

O.S.
Ean har boet hos sln fanllLe indtil han var
ca. !$ år g1. og været på børnehjen I ea.
å år. Vi snakker ergang imellen on hans
:rfr, men vi vecl ikke, hrrad der er fantael
og hvad. cter er rigtlgt.

Københavns-og Roskilde Amt§ l6kalforening arragserer:
Soeciel interesse for medlemrner i

Køber*ravns-og Roskilde Amt
Københawns-og Frederiksberg Kommune + Borzrl olm
Frederiksborg Amt.

Faellestransport tiI-
: Iørdag, den 12. november 1977

l- Aarhus på Sct. Arinagades Skole.

Bestyrelsen opfordrer kraftigt alle til- L videst rruligt omfang at
deltage i generalforsamlingen. Af hens3m til transportomkostninger
arrangeres feell-estransport. - Vi har undersøgt mulighederne, og
har firndet ud af, at bus i alle trenseender vil vaere ideelt. Afhængig
af til-slutning wi1. dette krrnne arrarlgeres for kr. 9o-11o pfo person.
Børn under 4 år gratis. 4-LZ årz ! pris. - Dette deekker transport fra
Københawns Hovedbanegård ca. kI. 7.LJ, med mulighed for opsamling ved
Glostrup StatLon, og eventuelt et sted i RoskL1de. Der fortsættes med
færge fra Odden og forventes ankomst tLl Aarhus ca. L2.45. - Afgang
fra Aarhus kL. ca. 183o via StorebæLt og ankomst Købenl.avn kl. O.!o.
idet sidste faerge fra Ebel-toft des\ræme er k1. l8.oo om Iørdagen.

Klip ,........... Ktip ............. KI.Lp .'......... KIip o........
TLlbagesendes @!!g,3-gg!!9!, tiI sekretæn Lyklse Fenger, Køber*rawns-
og Roskilde Amts Lokalforening, Folemarkgvøj 2J, 26oo Glogtr:'rrp.
Nal'n:
Adresse:
Telefon:
AntaL p.ersoner:
(,insket opsamJ.ingssted :
Københavns Howedbanegård :

Pogtnr.

heraf

Glostrup St.:

børrr under 4 år:
4-1e år:
Roskilde:


