DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS
OG

DEN THORUPSKE STIFTELSE

1956-57

KØBENHAVN
THOR MØLLERS BOGTRYKKERI

1958

DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS
OG

DEN THORUPSKE STIFTELSE

1956-57

Forstanderens træffetider
er i almindelighed følgende:

Skoledage kl. 11 — 12
undtagen mandag og lørdag

telefon Hellebæk 51
Desuden

1. og 3- mandag i hver måned
Dr. Olgasvej 74, Kbh. F.

kl. 18^-1930

Det kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse skylder

fra først af Kong Frederik V sin tilblivelse. Fundatsen blev under
skrevet af kongen den 29- juni 1753, hvilken dag derfor betragtes
som den egentlige stiftelsesdag. Den 1. oktober 1755 åbnedes Opfost
ringshuset på Christianshavn i den nye bygning i Overgaden oven
Vandet (det såkaldte Søkvæsthus). Det var bestemt til at kunne op
tage 200 drenge, der her skulle modtage en passende undervisning og
samtidig tage del i de almindelige håndværk, der var knyttet til Op
fostringshuset.
I oktober 1771 mistede stiftelsen den vigtigste af sine indtægtskil
der — lotteribevillingen — og blev flyttet til Store Kongensgade.
Ved kongeligt reskript af 4. april 1781 bestemtes det, at Opfostrings
huset skulle bestyres af Københavns magistrat, og i 1857 blev det
underlagt magistratens 1. afdeling. I året 1880 indviedes i Kong Chri
stian IX’s nærværelse på stiftelsesdagen Opfostringshusets bygning i
Randersgade på Østerbro, hvor skolen havde til huse indtil 1953, da
den flyttedes til Hellebækgård i Hellebæk, hvor indvielsen fandt sted
d. 27. august i nærværelse af Deres Majestæter Kong Frederik IX og
Dronning Ingrid.
Det kongelige Opfostringshus’ bestyrelse er magistratens 1. afd.,
og stiftelsens øverste chef er borgmesteren for denne afdeling, Ove
Weikop, K. af D. p. p.
En skolekommission, der skal føre tilsyn med stiftelsen, består af
fh. overinspektør, cand. jur. Oluf 1. Skjerbæk, K. af D., Dbmd. p. p.
som formand, og administrationschef Hakon Rostrup.
Efter forordning af 1. juli 1799 er stiftelsen bestemt til at være et
hjem for trængende, men velbegavede og flittige børn, et skolehjem
for drenge, der er godt anbefalet fra deres skole, og på hvis opførsel
der ikke har været noget at udsætte. Hjemmet har sin egen skole med
4 efter hinanden følgende klasser, og eleverne modtager her — siden
1953 — undervisning til mellemskoleeksamen. I det hele modtager
drengene uden vederlag under deres ophold på stiftelsen en omhygge3

lig opdragelse, og der ydes dem en god og sund forplejning, klæder,
bøger m. m. Kun enkelte småfornødenheder plejer elevernes pårøren
de selv at forsyne dem med.
Ifølge fundatsens § 8 var det oprindelig meningen, at eleverne,
når de udgik fra stiftelsen, skulle anbringes ved industriel virksom
hed, handel eller søfart, og en stor del af vore elever går også stadig
over i sådanne praktiske erhverv. Men naturligvis tages der altid det
størst mulige hensyn til den enkeltes anlæg og tilbøjeligheder, og stif
telsen søger også vejledning gennem kommunens psykotekniske insti
tut. Opfostringshuset kan imidlertid ikke yde de udgåede elever nogen
synderlig pekuniär støtte i læreårene og md gøre regning på, at elever
nes forældre eller pårørende træder hjælpende til, når eleverne udgår
af skolen, og derfor overlades den endelige afgørelse ofte til drengens
fader eller moder. Skønt opfostringshuseleverne har et godt ord på
sig og af mange foretrækkes for andre lærlinge, kan det alligevel
volde en del besvær at få dem anbragt på passende måde. Det bør
iøvrigt i denne sammenhæng bemærkes, at bestyrelsen for lærlinge
hjemmene altid stiller sig meget imødekommende over for ansøgnin
ger om optagelse af de af vore drenge, som kommer i håndværker
lære. De forskellige faglige foreninger har også stillet sig yderst vel
villige over for stiftelsens drenge, når de søger lærepladser.
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Fra parken ; Skole — klokkestabel — palæet.

I året 1875 stiftede kancelliråd Ole Thorup et legat til fremme af
pædagogiske formål, og i året I9I8 bestemte magistraten, under hvem
legatet var henlagt, at renterne af legatkapitalen, der efterhånden var
vokset til 700.000 kr., skulle anvendes til Opfostringshuset, som der
efter med undervisningsministeriets samtykke fik navnet Det konge
lige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse.
Allerede i en længere årrække har stiftelsen modtaget betydelige
tilskud fra staten og Københavns kommune, og der er også skænket
stiftelsen adskillige større og mindre legater (se stiftelsens regnskab)
enten til fremme af de almindelige formål eller til støtte for de ud
gåede elever i lærlingetiden.
Der kan derfor ydes en mindre hjælp til nogle af de dårligst stil
lede unge mennesker, hvorved det er muligt at skaffe dem en pas
sende uddannelse.
På Det kongelige Opfostringshus kan drenge blive optaget, når de
har dansk indfødsret og mindst er fyldt 11 år i det år, hvor de ønskes
optaget. Ansøgningsskemaer, som kan afhentes hver mandag i januar
måned på Dr. Olgas vej 74, må indgives inden 15. februar, og må
indeholde fyldige og korrekte oplysninger om drengen, hans forældre
og de forhold, hvorunder han hidtil har levet. Med ansøgningen skal
følge drengens dåbs- og koppeattester. Drengen må være fuldstændig
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Facade mod syd.

sund og frisk og ikke lide af ufrivillig vandladning. Skulle det efter
drengens optagelse vise sig, at de givne oplysninger har været urig
tige, forbeholder man sig ret til at sende ham tilbage.
Da de elever, som optages, skal undervises i klasse sammen og skal
kunne følge undervisningen i eksamensmellemskolen, må der sendes
en erklæring fra drengens skole om hans evner og forudsætninger
for at følge en sådan undervisning, og et vidnesbyrd om hans op
førsel og flid med udførlige oplysninger om drengens karakteregen
skaber, samt hans helbredskort.
Endvidere skal drengen bestå en optagelsesprøve, som afholdes i
løbet af foråret. Der stilles ikke større fordringer end, hvad en virke
lig flink elev ved udgangen af folkeskolens 5. klasse kan opfylde. De
fleste elever optages fra kommuneskolens 5. klasse.
Drengen skal kunne skrive et stykke diktat uden væsentlige fejl og
være nogenlunde øvet i at gengive i skrift et ham fortalt eller lang
somt forelæst fortællende stykke, som ikke er synderlig langt, og hvis
sætningsbygning og indhold er letfatteligt.
Dernæst må han kunne læse tydeligt og sikkert latinsk tryk og
kunne gengive indholdet af et efter hans fatteevne afpasset stykke.
Han skal kende hovedleddene i en sætning og de vigtigste ordklasser
og deres bøjning.
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Skolen set fra legepladsen.

Han må kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed i
at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte
tal, samt kunne anvende de fire regningsarter på simple opgaver i
reguladetri. Han må have kendskab til brøkbegrebet i almindelighed
og kunne addere og subtrahere ensbenævnte brøker, samt kende deci
malbetegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af decimal
brøker og kunne multiplicere og dividere sådanne med hele tal. Ho
vedregning må han kunne udføre sikkert og hurtigt med mindre tal.
Endelig må han kunne fortælle sammenhængende og fornuftigt
noget af, hvad han har lært det sidste år i bibelhistorie, historie, natur
historie og geografi og give prøver på en til hans alder svarende op
fattelsesevne og tænksomhed ved besvarelsen af små spørgsmål og
opgaver, som stilles ham.
Kun de børn, der efter de modtagne oplysninger om deres karak
teregenskaber skønnes egnede, og som til prøven opnår en gennem
snitskarakter af mindst mg-H, opfylder betingelserne for at kunne
blive optaget, og blandt dem udtages fortrinsvis de børn, der under
hensyn til det om deres hjems økonomiske og andre kår oplyste synes
at trænge mest til hjælp.
Der betales 50 kr. ved drengens optagelse, og han må medbringe
det tøj, han har brugt i den senere tid, men det skal være i ordentlig
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stand og så solidt, at drengen kan bruge det som dagligt tøj i ca. et
halvt år; man behøver således ikke at anskaffe nyt tøj, men skolen
forudsætter, at eleven møder med: 1 frakke ell. andet overtøj, 1 å 2
par uldne benklæder, 12 lommetørklæder, 4 sportskjorter, 2 pyjamas,
4 par strømper, 3 sæt undertøj, 2 uldne sweaters, 1 par aim. sko, kam,
tandbørste, neglebørste, klædebørste, skobørste, 1 skolemappe, 2 pat
strikkede vanter og 1 par skisokker. Alt drengens tøj vedligeholdes af
skolen, så længe han er elev her, dog således at det i skolens ferier
påhviler hjemmene selv at drage omsorg for vask og reparation af det
tøj, drengen får med hjem.
Det forudsættes, at forsørgeren normalt holder drengen forsynet
med undertøj, lommetørklæder og eventuelt strømper og påtager sig
at have ham i skolens ferier.
Forældremyndigheden overdrages magistratens 1. afdeling. Den ud
øves af forstanderen.
Medens Københavns magistrat afgør, hvor mange og hvilke an
søgere, der hvert år kan optages blandt de drenge, som opfylder de
fastsatte betingelser, træffes den endelige afgørelse for ganske enkelte
pladsers vedkommende af private personer i overensstemmelse med
2den post i fundatsen af 29. juni 1753. Det bestemmes nemlig her,
at personer ved at betale 300 rdl. eller mere til stiftelsen herved kunne
erhverve sig og descendenter ret til at indlægge een eller flere drenge.
Denne rettighed, der ifølge ministeriets skrivelse af 15. marts 1869,
jfr. kgl. reskript samme måned, ikke mere kan erhverves, benyttes nu
kun for et par enkelte pladsers vedkommende (pladserne nr. 102—
103—104—105 og 106).
Til minde om de personer, der har betænkt stiftelsen med større
pengegaver een gang for alle eller med årlige tilskud, benævnes nogle
legatpladser. Disse er:

nr.
nr.
nr.
nr.

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
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1: grosserer og farver B. Goldschmidt og hustru Ane Helene,
f. Petersens plads,
5: justitsråd Thorup og hustrus plads,
8: Opfostringshusets jubilæumslegat, stiftet af forhenværende
elever,
10: pladsen til minde om 9. september 1903, stiftet af afdøde
grosserer Johan Serdin Hansen,
14: handelsfuldmægtig Alfred Hansens plads,
16: den Raben-Levetzauske plads,
47: grosserer Vilhelm Sass’s plads,
74: fru Lene Hübners plads,
75: fru Christiane Neiiendams plads,

nr. 76—100: de Thorupske pladser, der i henhold til de af testator
udtalte ønsker bortgives til drenge fra København,
nr. 108: grosserer Kristian Theodor Olsens plads,
nr. 109: sukkerraffinadør Jes Heinrich Brodersen og hustru Lucia Bro
dersen, f. Nahnsen’s plads.

REGLER FOR KOSTSKOLEN
Kostelevernes antal er ca. 75. Den aim. skoledag er inddelt således:
kl. 6.20 eleverne vækkes
» 7.15 morgenmad
» 7.45 skolen begynder
» 10.10 frokost (skorper)
» 13.10 middag
» 13.45—14.45 praktisk arbejde af forsk, art
» 14.45—15.45 fritid
» 16.00 lektielæsning
» 18.30 aftensmad
» 20.00 aftensang for I og II mell.
» 21.00 aftensang for III og IV mell.

Beskæftigelsen af drengene består i sommertiden i, at drengene
hjælper til ved inden- og udendørs arbejder. Desuden er der lejlig
hed til at drive idræt og boldspil (skolen deltager i S. B. U.’s turne
ring), og der er svømmeundervisning for eleverne. I vinterhalvåret
arrangeres gymnastik, håndbold, dans, oplæsning og forsk, hobby
beskæftigelser.
Der er mulighed for at få musikundervisning (blokfløjte, piano og
violin) vederlagsfrit. For brug af instrumenter betales kr. 2,50 mdl.
Lommepenge bliver udbetalt til eleverne af skolen. Denne ordning
kan kun opretholdes, såfremt skolen kan være vis på, at eleverne ikke
får ekstra penge tilsendt af forældrene eller andre. Ønsker man, at
ens dreng skal have penge til et bestemt formål, kan beløbet indsendes
til skolen, og eleven vil da få det udbetalt, når han skal bruge det.
Konfirmationsforberedelsen foregår i vinterhalvåret i III mell. hos
stedets præst, og det henstilles, at alle elever så vidt muligt følger
denne ordning, da skemaet tilrettelægges således, at skolearbejdet ikke
forsømmes. Konfirmationen finder som regel sted palmesøndag.
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MEDDELELSE TIL HJEMMET
NÅR ELEVEN UDSKRIVES AF SKOLEN
1. Hjemmet erindres om, at det efter barnets hjemsendelse atter selv
må opkræve børnebidraget eller enkebørnspengene.
2. Der er herfra tilgået folkeregistret meddelelse om børnenes flyt
ning til hjemmets adresse; tilmeldelsespligten til opholdskommu
nen påhviler hjemmet.
3. Hjemmet må i egen interesse huske at meddele adresseforandring,
således at stiftelsen altid let kan komme i forbindelse med dren
gen, bl. a. for måske at kunne skaffe ham en god plads eller et
legat.
4. Hjemmet erindres om, at drengen skal tilmel des en sygekasse, når
han forlader skolen.
5. Alle lærekontrakter skal underskrives af forstanderen.
6. Sidste frist for indsendelse af ansøgning om legater er: 1. maj og
1. november.
7. Alle skolens legater er uddannelseslegater — beregnede til hjælp
i læretiden — og skal undertegnes af lærlingens mester.
8. Forstanderen vil være at træffe i Opfostringshusforeningens lo
kaler Dr. Olgasvej 74 den første mandag i måneden kl. 18^—
19^ f°r gi- elever, tredie mandag for forældre.

STIFTELSENS PERSONALE 1956-1957
J. Ankerstrøm, inspektionshav, lærer (ansat 1. jan. 1951).
Frk. G. Christiansen, økonoma (ansat 1. marts 1956).
H. Christiansen, pr. medhjælper (ansat 1954).
Sigurd Hansen, overlærer (ansat 1. jan. 1954).
P. Kongsbo, organist, sang- og musiklærer (ansat 1. sept. 1953).
O. Nelsson, forstander (ansat 1. aug. 1952).
Fru E. Nelsson, inspektrice (ansat 1. novbr. 1952).
Egon Olsen, inspektionshav, lærer (ansat 1. aug. 1956).
Frk. I. Pihlkjær, cand. mag. (ansat 1. febr. 1956).
V. Porsvig, overlærer (ansat 1. juni 1944).
K. Simonsen, inspektionshav, lærer (ansat 1. novbr. 1955).
A. Svendsen, kgl. kapelmusikus, musiklærer (ansat 1953).
A. Willadsen, tegnelærer (ansat 1. sept. 1953).
28. februar 1956 fratrådte frk. Iversen p. g. a. alder stillingen som
økonoma, efter at have virket i stillingen siden 1920.
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BEGIVENHEDER I SKOLEÅRETS LØB
13. august: Skoleåret begynder.
14. august: De nye elever ankommer.
25. august: Elever og personale overværer forestillingen i Cirkus
Schumann.
26. august: Fodboldkamp mod Stenhus Kostskole (1—5).
27. august: Fødselsdagsfest med film og efterfølgende chokolade
bord.
2. september: Forældredag.
14
.—15. september: Hjemmeorlov.

15
.—20. oktober: Oktoberferie.
28. oktober: Elever fra III og IV overværer forestillingen »Den
kinesiske Æske« i Helsingør.
31. oktober: Forældremøde for dagelevers forældre.
12. november: IV besøger Wibroes bryggeri.
17.
—18. november: Hjemmeorlov.
18. november: Elever medvirker ved underholdning i Opfostrings
husforeningens fest.
24. november: Filmaften.
25. november: Fodboldkamp med et Old Boys-hold fra K. F. U. M.’s
boldklub.
29. november: Julespillet opføres på Montebello.
16. december: Julespillet opføres i Humlebæk kirke.
19-december: Tryllekunstner Edeling giver forestilling.
Julefest. Julespillet opføres i Hellebæk kirke.
20. december: Eleverne rejser på juleferie.
3. januar: Eleverne vender tilbage efter juleferien.
4. januar: Skolen begynder efter juleferien.
5. januar: Foredrag med lysbilleder om »Det gamle Hellebæk« ved
overlærer Uldum. Derefter chokoladebord.
2.—3. februar: Hjemmeorlov.
12. februar: Elever overværer koncert på det historiske orgel i Frede
riksborg slotskirke.
1. marts: Skolekomedie (Familietvist) opføres for Hellebæk skoles
forældre.
3. marts: Skolekomedie for kostelever og deres forældre.
4. marts: Fastelavnsløjer.
Skolekomedien opføres for dagelever og pårørende.
9. marts: skr. optagelsesprøve
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17. marts: IV overværer forestillingen på Det ny teater (den ind
bildt syge).
Elever underholder F. D. F. i Humlebæk med sang og musik.
14. april: Konfirmation.
15. og 16. april: mdtl. optagelsesprøve.
22. april: III rejser på excursion med o.lærer Sig. Hansen og lærer
Simonsen.
25. april: Sparekassefilmen forevises.
15. maj: Erhvervsvejledning ved adjunkt Nikolajsen, Hillerød.
26. maj: Besøg af to hold fra boldklubben Stefan, Kbhvn.
29- maj: Musikaften ved spilleeleverne.
30. maj: O. I. viser Opfostringshusfilmen for IV og fortæller om
foreningen.
3. juni: Eksamen begynder.
15. juni: Årsafslutning.
20. juni: IV rejser på tur med lærerne Ankerstrøm og Simonsen.
Desuden har elever medvirket ved Det kgl. Teaters opførelse af
Lohengrin.
Skolen har haft besøg af nogle institutioner i årets løb.

Vi bringer en hjertelig tak for beviser, som vi har modtaget på, at
skolen og dens elever omfattes med interesse og velvilje, især føler
vi trang til at bringe en tak til de hjem, som gæstfrit har åbnet sig
for nogle af vore elever, som i deres læretid eller under deres fort
satte skolegang ellers ville have savnet et hjem.
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ELEVFORTEGNELSE
Elever pr. 15 . august 1957.
Hovednr.

Lbnr.

I mell.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Axel Dremark ...................
Svend Arildslund ............
Tom Brandt .......................
Fritz Erhald .......................
John Gransholm ..............
Jørgen Hertz ....................
Kim Skjold Jensen ..........
Peter Raage Jensen ........
Viggo Kierkegaard ..........
Erik Kristensen ................
Peder Bo Nielsen ...........
Yan Nielsen .....................
Poul-Erik Højer Olsen ....
Ole Rafn Petersen ............
Hans Nørregaard Nielsen .
Per Kirkemann Hansen ...
Stig Bondesen
Hans Davidsen
Henrik Finn-Henriksen
Yan Hermsen
Jørgen Jensen
Hans Jørgen Møller
Hans Funck Svendsen
Kenneth Piper
Peter Uldum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

II mell.
Leif Nielsen .....................
Niels Werner Nielsen ......
Flemming Thorell ...........
Troels Erichsen ................
Finn Svensson ...................
Poul Søe ............................
Niels Bo Albrechtsen ......
Harly Bryde .......................
Per Gade Christensen .......
Per Steen Corfixen ...........
Kaj Fenneberg .................
Niels Chr. Fischer ...........
Finn Gavnholt Hansen ....
Ole Bjørn Hornbæk ........
Jørgen Frost Kristiansen .
Peter Lind .........................
Morten Møller Nielsen ...

2
3
4
7
10
12
14
36
41
45
46
51
61
65
67
103

1
13
18
24
31
49
52
53
55
58
60
62
63
64
68
69
70

Lbnr.

Hovednr.

18 Aksel Hein Larsen ........... 72
19 Kjeld Petersen .................. 102
20 Jørgen Blauenfeldt
Pedersen ................ 104
21 Frode Tvermoes Jensen
(2/12) ................. 75
22 Ebbe Jensen
23 Johnny Larsen
24 Per Larsen
25 Jan Oberg Utzon

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hl mell.
Bengt Jespersen ................
Sven Olof Bengtsson ......
Ole Caland ........................
Finn Erik Carlsen ............
Ove Christophersen ..........
John Olsen .......................
Frank Dannerfjord ...........
Jørgen Flemmer ...............
Hans-Ole Munck
Petersen ...........................
Martin Günther ................
Hans Kurt Johansen ........
Aage Johansen ...................
Henrik Jørgensen .............
Ole Jørgensen ...................
Ulf Kobbernagel ...............
Otto Løssi ..........................
Torben Madsen ................
Yan Persson .......................
Kjeld Petersen ...................
Jens Povelsen .....................
Gert Jørgensen .................
Brian Larsen
Lars Kruse

1
2
3
4
5
6
7

IV mell.
Gert Andersen ....................
Stig Bille ............................
Peter Buch .........................
Ole Peter Christiansen ....
Hans Fenneberg .................
Niels Jørgensen ...............
Otto Lops ..........................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
6
9
11
16
19
21
27

28
29
30
32
38
39
40
42
43
44
47
48
66

8
15
17
20
22
23
25
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Lbnr.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hovednr.

Mogens Nielsen ...............
Henning Pedersen ...........
John Poulsen ....................
Ulrik Friis ........................
Folmer Amtoft .................
Helge Badsted ...................
Per Hansen .......................
Erik Povelsen ....................
Niels Krøll-Schwartz ......

26
33
34
35
37
50
54
56
71

Lbnr.

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hovednr.

Mogens Nelsson
Morten Katholm
Flemming Hansen
Niels Jørgen Hansen
Erik Christiansen
Sv. Aa. Nielsen
Ole Christiansen
Egon Olsen
Ditlev Bondesen

Mellemskoleeksamen 1957 (23 elever indstillet).
Erik Adolph ..........................
Christian Beck ........................
Erik Bidsted ..........................
Fritz Hansen .........................
Ole Bech Hansen .................
Christian Haugaard ................
Boye Jensen ............................
Erik Loudrup Jensen ............
Hans Jensen ..........................
Tage Jensen ............................
Finn Johansen ........................
Helge Jørgensen ....................

13,96
13,98
13,97
12,93
12,84
11,98
13,56
13,58
14,15
14,44
14,09
12,75

Jørn Fabricius Jørgensen ......
Ole Kastling .........................
Leif Kastner ..........................
Fl. Kastrup Larsen ................
Gorm Legarth ........................
Thorkild Mouritzen .............
Bjarke Nielsen ......................
Karsten Nielsen .....................
Mogens Porsvig .....................
Ole Warming ........................
Kai-Aage Wienecke ..............

13,35
13,73
13,80
13,86
14,13
13,36
13,16
12,52
14,31
13,96
14,19

Beskikkede censorer var: skoleinspektør Fr. Larsen (skr. dansk), lærer Th.
Rasmussen (skr. regning og matematik), stadsskoleinspektør Chr. Kjeldsen
(mdtl. dansk), overlærer L. O. Nielsen (mdtl. matematik).
4 dagelever fortsatte i gymnasiet og 2 i realklasse.
Af kosteleverne fortsatte 3 i gymnasiet, hvortil kommer 2 fra sidste års
dimittender, 2 på Rungsted statsskole, 2 på Sorø Akademi, 7 fortsatte i real
klasse, hvoraf 2 på Rungsted statsskole, 1 kom på sømandsskole, 6 gik ud i
praktisk erhverv.
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LOTTERIPENGE
OG LEGATUNDERSTØTTELSER
Det fra Klasselotteriet modtagne tilskud, kr. 2.500,00 er som hid
til fordelt blandt den sidst udgåede klasses elever, der har medvirket
ved lotteritrækningerne.
Af legatunderstøttelser er i 1956—57 uddelt:
Antal
,
legatportioner

Kr.

Borchs legat .............................................................................

1

56,00

29. juni foreningens legat ......................................................

1

42,00

Formælingslegatet ....................................................................

1

44,00

En velgørers legat ...................................................................

1

64,00

Fabrikant C. L. Frederiksen og hustrus legat ....................

7

2.445,00

Fru Christiane Neiiendams legat .........................................

5

3.000,00

Fru Lene Hübners legat ......................................................

4

1.250,00

S. A. Eibeschütz’ reservelegat .............................................

5

1.500,00

Det kgl. Opfostringshus’ 1874—1878klasses legat .........

3

755,00

Købmand Kr. F. Jensen og hustruslegat ...........................

1

250,00

Fhv. grosserer K. T. Olsens legat .....................................

1

195,00

Særlig legatkonto ...................................................................

14

6.175,00

Tilsammen

44

15.776,00
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DET KGL. OPFOSTRINGSHUS

Driftsregnskab
Kr.

INDTÆGTER
Renter af obligationer m. v..............................................................................
Tilskud fraforskellige legater ......................................................................
Tilskud frastaten ............................................................................................
Tilskud fra Københavns kommune, ordinært .............................................
Tilskud fraKøbenhavns kommune, ekstraordinært ...................................
Tilskud fraKøbenhavns kommune, Klasselotteriafgift ............................
Tikøb kommunes betaling for dagelevers mellemskoleundervisning ....
Tilskud fra Klasselotteriet .............................................................................
Tilskud fra P. E. T. T. Bechs legat ..........................................................
Renter af bank,- sparekasse- og girobeholdninger .....................................
Indskrivningsgebyr for nye kostelever ..........................................................
Eksamensgebyr ..................................................................................................
Indtægt ved boliger m. m...............................................................................
Renter af mellemværendet med Københavns kommune ........................

16.871,50
39-377,02
276.720,00
214.000,00
100.000,00
12.000,00
8.494,71
2.500,00
1.547,82
406,00
1.075,00
180,00
21.213,08
7.910,15

702.295,28

Status pr.
Kr.

AKTIVER

Stiftelsens ejendom, Hellebækgård ............................................................... 1.604.543,14
Stiftelsens ejendom, Strandhuset ...................................................................
167.210,64
Beholdning af obligationer m. v.....................................................................
412.600,00
Beholdning af obligationer tilhørende pensionsfonden ............................
262.000,00
Kassebeholdning................................................................................................
1.163,03
Bank- og sparekassebeholdning ....................................................................
49.772,52
Girobeholdning .................................................................................................
98.977,00
Beholdningskonto for elevers sparekassebøger .........................................
226.696,21
Diverse debitorer ............................................................................................
5.582,38
Mellemværende med Københavns kommune .............................................
122.576,17

2.951.121,09
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OG DEN THORUPSKE STIFTELSE
for 1/4 1956-31/3 1 957
UDGIFTER
Forsikringer ........................................................................................................
Elektricitet ..........................................................................................................
Brændsel .............................................................................................................
Forplejning .........................................................................................................
Ejendomsdriftsudgifter .....................................................................................
Inventar ..............................................................................................................
Beklædning .........................................................................................................
Kontorholdsudgifter .........................................................................................
Lønninger ...........................................................................................................
Syge- og medicinaludgifter ...........................................................................
Vask og rengøring ..........................................................................................
Skoleudgifter ......................................................................................................
Udskrivningsudstyr ..........................................................................................
Understøttelser til udgåede elever ..............................................................
Diverse udgifter ..............................................................................................
Pensioner m. m...........................................................................

1.679,15
5.163,39
24.211,71
72.777,95
86.498,33
17.437,62
26.361,71
18.439,61
240.431,22
5.363,31
21.018,96
8.396,17
18.400,00
2.500,00
14.444,25
17.302,49

Regnskabsmæssigt overskud ...........................................................................

580.425,87
121.869,41

702.295,28

31. marts 1957
Kr.

PASSIVER

Prioritetsgæld vedr. Hellebækgård ..............................................................
Prioritetsgæld vedr. Strandhuset ..................................................................
Statslån vedr. Hellebækgård ...........................................................................
Diverse kreditorer ............................................................................................
Pensionsfond ......................................................................................................
Formue den 1. april 1956 .................................................. 1.156.038,94
Kursgevinst ved køb af obligationer .................................
8.383,79
Afdrag på prioritetsgæld .......................................................
9.471,62

Overført fra driftsregnskabet
Formue den 31. marts 1957

891.981,77
93.845,25
25.000,00
369.438,39
275.091,92

1.173.894,35
121.869,41
1.295.763,76
2.951.121,09
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PENSIONSFONDEN

Driftsregnskab for 1956—57
INDTÆGTER
kr.

Renter af obligationer ..........................................................
Pensionsbidrag og henlæggelser .........................................
Renter af mellemværendet med Københavns kommune ...
Bestyrelsesafgift til Københavns kommune ........................
Overført til formueregnskabet .............................................

UDGIFTER
kr.

10.653,75
3.081,99
375,16
1.048,12
13.062,78

14.110,90

14.110,90

Formue den 1. april 1956 ...........................................................................
Tilgang:
Kursgevinst ved køb af obligationer ............................
5.107,10
Overført fra driftsregnskabet .........................................
13.062,78

256.992,04

Formue den 31. marts 1957 ...........................................................................

275.091,92

Formueregnskab 1956—57
Kr.

18

18.169,88

