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FØDSELSDAG: 
Kalundborgs ældste 
børnehave runder 
et enddog meget 
skarpt hjørne denne 
fredag.

Af Thomas Rye

KALUNDBORG: I dag er det 
præcis 175 år siden, at en 
gruppe borgere i Kalund-
borg med Grevinde Lerche, 
pastor ved Vor Frue Kirke 
Emanuel Friis og kunstma-
ler Marianne Stub i spidsen 
grundlagde Kalundborg 
Asyl Børnehave.

- Ideen var inspireret af 
Dronning Caroline Amalie, 
der selv nogle få år tidligere 
havde taget initiativ til at 
lave de første danske Asyl 
Børnehaver i København. 
Datoen den 22. maj var ikke 
tilfældigt valgt. Det var den 
dag kongen og dronningen 
fejrede deres sølvbryllup, 
fortæller Nelly Bonde, der i 
dag er leder af Kalundborg 
Asyl Børnehave.

- I rigtig mange år var det 
pastoren på Vor Frue Kirke, 
der var født formand for be-
styrelsen for børnehaven. 
Resten af bestyrelsen bestod 
af en række kvinder fra det 
bedre borgerskab, som man 
i datiden lidt nedladende 
omtalte som hattedamerne. 
Mange mente, at de måt-
te have lidt for god tid, når 

de kunne bruge så megen 
energi på børnehaven, men 
det, synes jeg,  ikke er ret-
færdigt. For deres tid var de 
både fremsynede og meget 
socialt bevidste mennesker, 
siger formanden for Kalund-
borg Asyl Børnehaves be-
styrelse  Jørgen Voss.

Børnehaven blev grund-
lagt med tanke på at tage sig 
af fattige menneskers børn i 
dagtimerne, mens de arbej-
dede.

- Det var for eksempel tje-
nestefolk og enlige mød-
re, der sendte deres børn i 
børnehaven. Her fi k de et 
solidt måltid mad og en kri-
sten opdragelse. Hverdagen 
var meget skemalagt, og på 
mange måder kan man fak-
tisk sige, at der er ligheds-
punkter mellem den måde 
man tænkte børnehave den-
gang og de nyeste pædagogi-
ske tanker i dag med lærer-
planer og KLAR pædagogik, 
griner Nelly Bonde.

Både hun og Jørgen Voss 
har haft tilknytning til Ka-
lundborg Asyl Børnehave 
i enddog rigtig mange år. 
Jørgen Voss  kom således 
ind i bestyrelsen helt tilbage 
i 1979, og selvom Nelly Bon-
de først blev ansat i 1985, så 
havde hun allerede stiftet 
bekendtskab med børneha-
ven mange år for inden.

- Jeg blev selv passet her 
tilbage i 1961. Det var den-
gang vi stadig havde børne-
have i det, der i dag er lokal-
historisk arkiv. Vi fl yttede 
først herop på Lundevej i 

1966. Jeg har fået fortalt, at 
jeg hylede og skreg den før-
ste dag, da jeg skulle herned. 
Helt galt kan det dog ikke 
have været, for jeg er her jo 
endnu, griner hun.

I det hele taget har Kalund-
borg Asyl Børnehave været 
god til at fastholde såvel per-
sonale som familiernes til-
knytning til stedet.

- Hvis jeg skal fremhæve 
noget, som er helt særligt for 
vores børnehave, så er det 
stabilitet. Det er muligvis 
ikke altid et plusord i vores 
moderne verden, men vores 
medarbejdere bliver her ofte 
i rigtig mange år, og mange 
af de børn, der er her i dag, 
har forældre og bedstefor-
ældre, der også er kommet i 
børnehaven år for inden, si-
ger Jørgen Voss.

Fra hattedame til moderne pædagogik

I 175 år er der blevet passet 
børn i Kalundborg Asyl 
Børnehave. Børnehaven 
blev grundlagt i dag den 
22. maj 1840 på det daværende 
kongepars sølvbryllupsdag. 
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Bestyrelsesformand Jørgen Voss og leder Nelly Bonde.

I de første mange år havde 
Kalundborg Asyl Børnehave 
adresse på Volden 1, der i dag 
huser Kalundborg Lokalarkiv. 
I 1966 blev børnehaven � yttet 
til den nye adresse på Lundevej, 
i hvad der dengang var 
kommunens nyeste og mest 
moderne børnehave.

» Hvis jeg skal 
fremhæve noget 
som er helt særligt 
for bvores børnehave, 
så er det stabilitet.

Jørgen Voss, 
bestyrelsesformand 

for Kalundborg 
Asyl Børnehave


