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Det kongelige Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse skylder 

oprindelig 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 
Opfostringshuset.

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 
fhv. 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 mindrebemidlede, velbegavede og flittige børn, der er godt 
anbefalet fra deres skole, og på hvis opførsel der ikke har været noget 
at udsætte. Det kongelige Opfostringshus er et skolehjem, idet stif
telsen har sin egen skole med 5 efter hinanden følgende klasser, hvor 
også dagelever fra den nærmeste omegn kan optages. Eleverne mod
tager her — siden 1958 — undervisning til realeksamen; undervis
ningen er gratis og i det hele modtager drengene uden vederlag under 
deres ophold på stiftelsen en omhyggelig opdragelse, og der ydes dem
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en god og sund forplejning, klæder, bøger m. m. Kun enkelte småfor- 
nødenheder påhviler det elevernes pårørende 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 der tages 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 pekuniær støtte i liere år ene og må gøre regning på, at elever
nes foraldre eller pårørende treeder 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 disse søger lærepladser.

I året 1875 stiftede kancelliråd Ole Thorup et legat til fremme af
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Fra parken: Skole — klokkestabel — palæet.

pædagogiske formål, og i året 1918 bestemte magistraten, under hvem 
legatet var henlagt, af renterne af legatkapitalen, der efterhånden var 
vokset til 700.000 kr., skulle anvendes til Opfostringshuset, hvis 
officielle navn derefter med undervisningsministeriets samtykke blev 
Det Kongelige 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 fylder 11 år i det år, hvor de ønskes 
optaget. Ansøgningsskemaer kan afhentes hver mandag i januar måned 
kl. 18,30—19,30 på Dr. Olgasvej 74 eller rekvireres fra skolens kontor 
og må indgives inden 15. februar. De må indeholde fyldige og kor- 
rekte 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 sund og frisk og ikke
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Facade mod syd.

lide af ufrivillig vandladning. Skulle det efter drengens optagelse 
vise sig, at de givne oplysninger har været urigtige, forbeholder man 
sig ret til at sende ham tilbage.

Fra drengens tidligere skole må der foreligge en erklæring om hans 
evner og forudsætninger for at følge undervisningen i eksamensskolen 
og et vidnesbyrd om hans opførsel og flid med udførlige oplysninger 
om drengens karakteregenskaber.

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 fri 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 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.

Han må kunne den lille tabel med sikkerhed og have færdighed i 
at løse opgaver i de fire regningsarter med benævnte og ubenævnte
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Skolen set jra legepladsen.

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 
decimalbetegnelsen og kunne foretage addition og subtraktion af 
decimalbrøker og kunne multiplicere og dividere sådanne med hele 
tal. Hovedregning 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, 
naturhistorie og geografi og give prøver på en til hans alder svarende 
opfattelsesevne 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 sportsskjorter, 2 pyjamas, 
4 par sportsstrømper, 3 sæt undertøj, 2 uldne sweaters, 1 par aim. 
sko, kam, tandbørste, neglebørste, klædebørste, skobørste, 1 skole
mappe, 2 par 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, pyjamas og strømper samt påtager 
sig at have ham i skolens ferier.

Forældremyndigheden overdrages magistratens 1. afdeling. Den 
udøves 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. 1: grosserer og farver B. Goldschmidt og hustru Ane Helene, 

f. Petersens plads,
nr. 5 : justitsråd Thorup og hustrus plads,
nr. 8: Opfostringshusets jubilæumslegat, stiftet af forhenværende 

elever.
nr. 10: pladsen til minde om 9- september 1903, stiftet af afdøde 

grosserer Johan Serdin Hansen,
nr. 14: handelsfuldmægtig Alfred Hansens plads, 
nr. 16: den Raben-Levetzauske plads, 
nr. 47: grosserer Vilhelm Sass’s plads, 
nr. 74: fru Lene Hübners plads, 
nr. 75 : fru Christiane Neiiendams plads,
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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 

Brodersen, f. Nahnsen’s plads.

REGLER FOR KOSTSKOLEN
Kostelevernes antal er ca. 75. Den 

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

aim. skoledag er inddelt således: 
kl. 14.45—15.45 fritid
» 15.45 »mellemmad«
» 16.00 lektielæsning
» 18.30 aftensmad
» 20.00 aftensang 

for I og II mell.
»21.00 aftensang

for resten af eleverne.
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. 3,00 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 uden skolens 
vidende. 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.

Skolens læge er dr. Thorkild Møller. I sygdomstilfælde vil den 
nødvendige medicin blive udleveret af skolen, og eleverne må ikke 
selv være i besiddelse af medicin og piller.

Eleverne går til tandbehandling hos tandlæge Rasmussen, Hornbæk.
Konfirmationsforberedelsen foregår i vinterhalvåret i III mell. hos 

stedets præst, sognepræst Holger Henriksen, og det henstilles, at også 
dagelever følger denne ordning, da skemaet tilrettelægges såldes, 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 opholdskom
munen 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 tilmeldes 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 Opforstringshusforeningens loka

ler, Dr. Olgasvej 74, den første mandag i måneden kl. IS1/)—19J/2 
for gi. elever, tredie mandag for forældre.

STIFTELSENS PERSONALE I SKOLEÅRET 1959/60
O. Nelsson, forstander (1. august 1952).
Fru E. Nelsson, inspektrice (1. november 1952).
V. Porsvig, overlærer (1. juni 1944).
Sig. Hansen, overlærer (1. januar 1954).
P. Kongsbo, organist, sang- og musiklærer (1. september 1953).
A. Svendsen, kgl. kapelmusikus (1. september 1953).
A. Willadsen, tegnelærer (1. september 1953)
Egon Olsen, inspektionshav, lærer (1. august 1956).
E. Martinsen, lærer (1. august 1959).
K. Dalsgaard, cand. mag. (1. august 1959).
J. C. Mortensen, inspektionshav, lærer (1. september 1958).
E. Jørgensen, inspektionshav, lærer (1. marts I960).
Fru J. Jensen, oldfrue (1. maj 1958).
Frk. Skov Jensen, økonoma (1. april 1959).
H. Christiansen, varmemester (1954).



1. februar I960 fratrådte hr. Mortensen sin stilling for at overtage 
en stilling i Odense, i hans sted tiltrådte hr. E. Jørgensen 1. marts.

1. august I960 ansattes hr. cand. mag. Leuchsenring som inspek
tionshavende lærer med bolig i Strandhuset.

Under hr. Porsvigs sygdom i april, maj og juni vikarierede cand. 
mag. Torben Berg.

BEGIVENHEDER I SKOLEÅRETS LØB
12. august: Eleverne ankommer efter sommerferien.
13. august: Den nye 6. kis. ankommer.
27. august: Hele skolen i Cirkus Schumann.

6. september: Forældredag.
19. september: Lørdag-søndags orlov.
30. september: Elever fra IV og realklassen til koncert i Helsingborg.

8. oktober: IV mell. i Sverige med hr. Hansen.
11. oktober: Fodboldkamp med et drengehold fra Håbet, 

Fredensborg.
17. —25. oktober: Oktoberferie.
28. oktober: Elever til koncert i Helsingborg.

1. november: Sovesalsturnering (vinder: B).
5. november: 6. kis. på Kronborg med hr. Olsen.

10. november: II mell. på Kronborg med hr. Olsen.
18. november: Koncert i Helsingborg.
19. november: Koncert på Marienlyst.
20. november: Hjemsendelse.
22. november: Five-a-side turnering.
30. november: Julespillet opføres for Vestervang sogns menighed.

3. december: Realkis. til atomudstilling på Københavns rådhus med 
hr. Hansen.

6. december: Terrænløb (60 deltagere).
9. december: Julespillet opføres på Montebello.

12. december: Skuespillet Seks Kammerater overværes på Marienlyst.
19- december: Realkis. til julebal på Marienlyst.
20. december: Julefest.
21. december: Hjemsendelse til juleferie.

4. januar: Eleverne ankommer efter juleferien.
6. januar: Oplæsning ved skoleinspektør Leerdrup-Hansen.

17. januar: Filmsforevisning om atomenergi overværes i Helsingør.
20. januar: Koncert i Helsingborg.
24. januar: Afslutning på bordtennismesterskabet (vinder: Søren, 76).
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30. januar: Lørdag-søndags orlov.
7. februar: Filmforevisning til fordel for skolebladet Skorpen.

17. februar: Koncert i Helsingborg.
20. februar: Tankelæser og hukommelseskunstner Villefrance.
27. februar: Lørdag-søndags orlov.

4. marts: Generalprøve på skolekomedien (En søndag på Amager).
5 : marts: Premiere på skolekomedien.
6. marts: Skuespillernes forældre overværer skolekomedien.

7. marts: Skolekomedien opføres for Hellebækelevernes forældre.
11. marts: Skriftlig optagelsesprøve.
12. marts: Skolekomedien opføres for Opfostringshusforeningen i 

København.
23. marts: Koncert i Helsingborg.
26. marts: 40-års jubilarer på besøg.

5. april: Elever opfører passionsspil i Humlebæk kirke. Derefter 
inviteret til Krogerup Højskole.

8. april: Passionsspillet gentages i Hellebæk kirke.
10. april: Konfirmation.
11. april: Mdtl. optagelsesprøve.
12. april: Mdtl. optagelsesprøve.
2. maj: Skriftl. eksamen begynder.
8. maj: Besøg af Foreningen til gamle bygningers Bevarelse.

10. maj: Til fodboldkamp på Københavns Idrætspark.
13. maj: St. Bededagsferie.
20. maj Mdtl. eksamen begynder.
26. maj: Til landskamp på Københavns Idrætspark.

2. juni: Musikaften.
17. juni: Afslutning for IV mell. (Realkis. inviteret til 

Erik Christiansen).
18. juni: Årsafslutning.

I S. B. U.s fodboldturnering har deltaget 2 hold med følgende 
resultater:

Junior B. (Kreds 51) Kredsvinder med 20 points
Drenge A. (Kreds 71) nr. 3 i kredsen med 15 points

Musik og sang, august 1959 ■—• juli I960.
19 elever har fået undervisning i klaver, 7 i violin, 1 i cello og 23 

i blokfløjte.
Blokfløjterne har medvirket ved julespil, passionsaften, skolens 

musikaften og årsafslutningen.
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Koret har i dette år bestået af drenge- og mandsstemmer, lærerne 
har sunget tenor og bas.

Koret har bl. a. sunget: »Mens hjorden ene hviler« (gi. fransk 
melodi). J. S. Bach: »O hoved højt forhånet«, passionssalmer for 
solo og flerstemmigt kor.

Julespillet har været opført i Vestervang sogn, Montebello og 
Hellebæk kirke.

Ved en radioudsendelse d. 26. januar medvirkede både kor og 
blokfløjter.

Den 28. maj musikaften på skolen, hvor alle de drenge, der har 
fået musikundervisning, spillede enten solo eller forskellige insrument- 
sammensætninger. Der opførtes musik af både ældre og nyere kom
ponister.

Vi bringer en hjertelig tak for beviser, som vi har modtaget på, at 
skolen og dens elever omfattes med interesse og velvilje. Fra Opfo
stringshusforeningen har vi modtaget værdifulde bøger til elevernes 
bibliotek, ligesom foreningen ved skoleafslutningen uddelte et ur til 
den flinkeste elev og et bæger til den af IV udpegede »bedste kam
merat«. Særlig føler vi trang til at bringe en tak til de hjem, som 
gæstfrit har åbnet sig for nogle af vore elever i ferierne, og for 
sådanne som i deres læretid eller under deres fortsatte skolegang ellers 
ville have savnet et hjem.
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ELEVFORTEGNELSE
Elever pr. 15. august I960

Lbnr. Hovednr.
6. klasse

1 Niels Jørgen Andersen
22/3 48 ............................ 9

2 Erik Christoffersen 
17/4 48 ...................... 21

3 Bjarne Petersen 13/6 47... 23
4 Stephen Fergusen 31/7 48 30
5 Michael Holm 17/6 48 ... 31
6 Kim Jensen 10/6 48 ....... 47
7 Per Jeppesen 15/9 48 . ... 52
8 Henrik Jørgensen 

2/3 48 ...................... 73
9 Albert Klindt 29/9 48 ... 78

10 Hans Nielsen 18/1 48 ... 89
11 Kurt Nielsen 4/7 48 ....... 94
12 Jens Raunkjær 22/8 48 ... 95
13 Briand Strack 23/8 48 ... 96
14 Torben Gavnholdt Hansen 

28/2 48 .................... 97
15 Hans Erik Duckert 

31/10 48 ..................... 104
16 Peter Rasmussen 5/4 47... 105
17 Thomas Piper 21/12 47 ...

7. klasse
1 Bjørn Ahlmann-Ohlsen 

29/12 46 ....................... 8
2 Poul Kjærgaard Andersen 

23/6 46 ...................... 15
3 Steen Brolund 25/11 46 17
4 Egon Andersen 27/6 47... 20
5 Leif Hansen 27/11 46 ... 22
6 Kim Hermansen 11/8 47 25
7 Claus Holm 1/6 47 ....... 33
8 Tim Hou-Vangsaae 

14/11 46 ...................... 34
9 Otto Kierkegaard 7/1 47 .. 35

10 Claus Maiboe 24/4 47... 37
11 Ole Sandau 9/1 47 .... 50
12 Henrik Mundt 27/6 47 54
13 Niels Paulsen 9/4 47 ... 56

Lbnr. Hovednr.

14 Erik Rathsach 4/7 47 ... 71
15 Kurt Starlit 12/4 47 . ... 91
16 Jørgen Laursen 30/10 47 93 
17 Hans Backhaus 1/2 47 ...
18 Gunnar Rasmussen

27/2 47

III em.
1 Ole Stig Rasmussen 

31/3 46 .................... 26
2 Niels Olesen 23/8 46 ... 57
3 Anders Nilsson 19/2 46 74
4 Søren Christensen 

19/11 45 ................. 76
5 John Fyrstenberg 

17/1 46 .................... 77
6 Bjarne Larsen 16/6 46 ... 79
7 Per Lindholt 8/1 46 ....... 80
8 Anders Møller Nielsen 

5/10 46 ......................... 81
9 Jens Rahr 1/5 45................ 82

10 Alex Rye Sørensen 
20/8 46 .................... 83

11 Eyvind Vesselboe 3/10 46 84
12 Birger Villadsen 10/8 46 85
13 Asbjørn Kornø 29/5 45... 86
14 Torben Munck Mortensen 

31/7 46 .................... 87
15 Jens Sommer 22/11 46... 88
16 Flemming Edelskov 

16/9 46 .................... 92
17 Bjørn Timmermand 

11/4 46 .................... 99
18 Flemming Christoffersen 

5/1 46
19 Anders Finn Henriksen 

12/5 47
20 Tom Johansen 28/11 46
21 Jens Peder Madsen 5/11 45
22 Erik Liebmann Mortensen 

12/3 45
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Lbnr. Hovednr.
23 Niels Møller 20/12 46
24 Allan Rye 6/12 46
25 Hugo Wolff 18/2 46
26 Jacob Suesen 9/1 46

IV em.
1 Mads Kanneworff 19/4 46 2
2 Tom Brandt 6/1 45 ....... 4
3 Fritz Erhald 20/6 45 ....... 7
4 John Gransholm 19/1 46 10
5 Jørgen Hertz 25/4 45 ... 12
6 Kim Skjold Jensen 

7/12 45 ...................... 14
7 Peter Raage Jensen 

4/3 45 ........................ 36
8 Viggo Kierkegaard 

17/2 45 ....................... 41
9 Erik Kristensen 15/1 45... 45

10 Peder Bo Nielsen 27/9 45 46
11 Jan Nielsen 25/3 45 ....... 51
12 Ivan Bentsen 2/9 44 ....... 59
13 Poul-Erik Højer Olsen 

23/12 44 ................ 61
14 Ole Rafn Petersen 15/4 45 65
15 Hans Nørregaard Nielsen 

2/1 45 ...................... 67
16 Carsten Karas 13/2 46 ... 90
17 Per Kirkemann Hansen 

15/11 45 .................. 103
18 Henrik Finn Henriksen 

9/4 45

Lbnr. Hovednr.
19 Jørn Jensen 24/8 45
20 Hans Jørgen Møller

6/12 44
21 Kenneth Piper 18/9 44
22 Hans Poulsen 12/11 44
23 Hans Funck Svensen 1/5 45
24 Peter Uldum 17/3 45

Realkls.
1 Niels Werner Nielsen 

16/10 44 ...................... 13
2 Flemming Thorell 8/8 44 18
3 Harly Bryde 9/8 44 ....... 53
4 Per Gade Christensen 

20/11 44 ...................... 55
5 Peer Steen Corfixen 

26/4 44 ...................... 58
6 Finn Gavnholt Hansen 

17/7 44 ...................... 63
7 Ole Hornbæk 8/5 44 ... 64
8 Jørgen Frost Kristiansen 

9/9 44 ........................... 68
9 Peter Lind 10/5 44 ......... 69

10 Morten Møller Nielsen 
18/7 44 .................... 70

11 Aksel Hein Larsen 6/6 44 72
12 Frode Tvermoes Jensen 

25/4 44 .................... 75
13 Kjeld Petersen 24/11 43... 102
14 Ebbe Jensen 28/3 45
15 Jan Utzon 27/9 44

Med den nye skolelovs vedtagelse skete der det, at mellemskolen som sådan 
likvideredes. For fremtiden er de to første mellemskoleklasser en del af hoved
skolen og benævnes 6. a eller b og 7. a eller b, og III og IV mell. og realkis. 
udgør en helhed og benævnes 1., 2. og 3. realkis. Desværre betyder denne 
ændring, at vi eventuelt ikke for fremtiden kan forvente tilgang af dagelever 
fra Hellebæk i de to første klasser, men først fra det tidspunkt, da eleverne skal 
gå ind i 1. realklasse. Da samarbejdet med Hellebæk skole og samkvemmet 
indbyrdes mellem kostelever og dagelever i de forløbne år har vist sig at være 
af gensidigt stor værdi, er dette at beklage, og man må håbe, at der også under 
den nye skolelov vil kunne findes en mulighed for, at dette samarbejde må 
kunne fortsættes til gavn og glæde for begge parter.
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Realeksamen I960 (11 elever indstillet)

* Erik Christiansen .............. 13,44
Christian Christmas ........... 12,79
Ove Christophersen .............. 14,01
Aage Johansen .................... 13,99
Henrik Jørgensen ................ 13,35
Ole Jørgensen ....................... 13,73

Ulf Kobbernagel .................. 13,76
Torben Madsen .................... 13,55
John Olsen ........................... 13,66
Hans-Ole Petersen ................ 14,26
Jens Povelsen ........................ 13,58

♦) Dagelever.

Beskikkede censorer ved realeksamen var: stadsskoleinspektør Jensen og lek
tor Krener (dansk); overlærer Lavendt og lektor Simonsen (engelsk); skole
direktør Jørnung og lektor Winstrøm-Olsen (regning og matematik); over
lærer Hjortshøj Christensen (fransk); overlærer Sv. Aa. Sørensen (historie).

Af eleverne i realklassen fortsatte 2 i gymnasiet, resten gik ud i praktisk 
erhverv.

Mellemskoleeksamen I960 (19 elever indstillet)

Harly Bryde ....................... . 13,99 Aksel Larsen ..................... .. 13,59
Per Gade Christensen ...... . 14,08 *Johnny Larsen ................. .. 13,28
Peer Corfixen ...................... . 13,97 Peter Lind ......................... .. 13,84
Kai Fenneberg ................... . 13,29 Leif Nielsen ..................... .. 13,31
Niels Chr. Fischer .............. . 13,11 Niels Werner Nielsen .... .. 13,51
Finn Gavnholdt Hansen .. . 14,34 Morten Møller Nielsen .... .. 14,20
Ole Hornbæk ....................... . 13,75 Kjeld Petersen ................... 13,45
*Ebbe Jensen ....................... 14,17 Flemming Thorell ............. .. 14,30
Frode Tvermoes Jensen .... . 13,11 *Jan Utzon ........................ 13,50
Jørgen Frost Kristiansen ... 13,93

*) Dagelever.

Beskikkede censorer ved mellemskoleeksamen var: overlærer Sv. Vagner 
(dansk); overlærer Himmelstrup (regning og matematik).

Af kosteleverne i IV fortsatte 15 i realkis., 1 gik ud i praktisk erhverv.
Af dagelever fortsatte 2 i realkis., 1 gik ud i praktisk erhverv.
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OPGIVELSER TIL EKSAMEN I960
Mellemskoleeksamen :

Dansk med svensk:
Fra Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog for mellemskolen 4 (5. 

opl.): Adelsliv efter folkeviserne (s. 10) — Torbens datter (s. 23) — Har
pens kraft (s. 25) — En formaning til folket (s. 39) — Tro og overtro (s. 57) 
— Aria (s. 77) — Af »Levnet og meninger« (s. 78) — Vahl (s. 96) — »En 
dansk students eventyr« 1—3 (s. 98—113) — Ude og hjemme (s. 202) •— 
Bjørn Sivertsens Brudefærd (s. 208) — Den store Bjørns endeligt (s. 216) — 
Et grundskud (s. 224) — Ørneflugt (s. 230) — Bekendelsen (s. 234) — 
Tømmerpladsen (s. 236) — Gæst og Pil (s. 276) En stridsmand (dansklærer
foreningen 1959).

Fra Folke Roikjer: Svensk lærebog for mellemskolen (2. ændr, udg.): J. L. 
Runeberg: Sven Duva (s. 12) — J. L. Runeberg: Döbeln vid Juutas (s. 16). 
Verner von Heidenstam: När dalkarlarna ångrade sig (s. 25). — Frans G. 
Bengtsson: Hur jul dracks hos kung Harald Blåtand (s. 83).

Engelsk:
O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen 4.
Følgende numre: 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19- 20- 22.
Kursorisk: resten af bogen.

Tysk:
Statarisk: Fra P. Nydahl: Wie man’s treibt, so geht’s. (2. rev. udg.):
Følgende numre: 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 

21 - 23 - 24 - 25 - 28 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 47 - 55.
Kursorisk: Emil und die Detektive (Easy reader nr. 72).

Historie:
Fra Jørgen Hatting og Poul Møller: Historie for mellemskolen 2 (den nyere 

og nyeste tid), 2. udg. (s. 137—242).

Geografi:
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realkl. 24. udg. ved lekt. Sophie 

Petersen. Nordamerika (pag. 90—117). Norden (pag. 130—221).

Naturhistorie:
Vilhelm Balslev og P. Andersen: Zoologi for mellemskolen (2. del, 20. op

lag, 57). Fra snegle og bogen ud (s. 50—112).
Vilhelm Balslev og P. Andersen: Botanik 4.

Naturlære:
Rasmussen og Simonsen: Fysik for mellemskolen (s. 63—102, -7- s. 83).
Kobberø: Kemi for mellemskolen, side 35—55.
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Hegning og matematik:
Christensen og Marcussen: Regning i 4. mellem.
Vil. A. C. Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for mellemskolen (s. 68 

—89).
Juul og Rønnau. Geometri for mellemskolen (s. 104—151).

Latin:
Mikkelsen: Lærebog i Latin v. Aksel Strehle: læst: forskolen og 1—33. Op

gives 1—33.

Realeksamen:
Dansk:

Fra Hans I. Hansen og Th. Heltoft: Dansk læsebog 5 for realklassen: Af 
Egils saga: Bødvars død — Ebbe skammelsøn — Ørnevisen ■— I Drejers 
klub — Guldhornene ■— Indgangsord — Gartneren og herskabet — En lands
bydegns dagbog — Engelske socialister — Så standsed’ — Marie Grubbes 
sidste år — Ved Georg Brande’s 70-års fødselsdag — Tilegnelse — Terje 
Vigen — Vignet: Af »Den højes tale« — Jens Vejmand — De første kampe.

Oehlenschlæger: Hakon Jarl hin Rige (dansklærerf., udg. 1957).
Johs. V. Jensen: Bræen (s. 1—91), (dansklærerf., udg. 1957.)
Øvelssstykker i Dansk Sproglære (af Jensen og Noesgaard, realkl.).

Engelsk:
O. Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for realklassen: Følgende numre: 

1-2-3-4-5-8-9-13. Kursorisk: Resten af bogen.
Skriftlig prøve: oversættelse fra dansk til engelsk.

Tysk:
Fra »Jung gewohnt, alt getan« (P. Nydahl, 2. rev. udg.)
Følgende numre: 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 23 - 24 - 27 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 44.

Fransk:
Fra Nielsen og Hoffmann: Fransk begyndelsesbog, 26. udg. Forskolen side 

1—51 og følgende numre: 55 - 56 - 57 - 58 - 63 - 66 - 69 - 105.

Historie med samfundslære:
Kierkegaard og Winding: Danmark siden 1901. (2. udg. 1957).
Hele bogen: pag. 5—99.
Kierkegaard, Lomholdt-Thomsen og Winding: Borger og Samfund: Sam

fundslære for realklassen (5. udg. 1957): pag. 5 - 40 og 44 - 69 og 95 - 100.

Geografi:
Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi for realklassen. (7. udg. 1956).
Hele bogen kobber (pag. 100 - 101), aluminium (pag. 101 - 102) og 

gødningsstoffer og -industri (pag. 102 - 103).
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Naturhistorie:
Mogens Lund: Biologibog for realklassen, 4. udg. 1956.

Naturlære:
K. W. Norbøll: Elektricitetslære for realklassen (s. 2 - 27 og 33 - 37).
H. Højgaard: Atomfysik for realklassen, gymnasiet og seminariet (s. 8 - 75).

Regning og matematik:
Vilh. A. C. Jensen og A. Chr. Christiansen: Aritmetik for realklassen.

TIMEFORDELING 1960/61

Gymnastik

6. kl. 7. kl. 111 em IV em R.

Religion .................................. 2 2 2 1 2
Dansk ..................................... 6 4 4 5 4
Engelsk ................................... 5 3 3 4 5
Tysk ......................................... — 5 4 4 4
Fransk ..................................... — — — — 4
Historie ................................... 3 2 2 2 2
Geografi .................................. 2 2 2 2 2
Naturhistorie .......................... 2 2 2 2 2
Naturlære................................ 2 2 2 2 2
Regning og matematik.......... 4 5 6 7 7
Skrivning ................................ 2 2 1 — —
Tegning ................................... 2 2 2 2 —
Gymnastik .............................. 3 3 3 3 2
Sang ......................................... 3 2 1 — —
Sløjd ....................................... 2 2 2 2 —

38 38 36 36 36

2 2
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OPFOSTRINGSHUSFORENINGEN
Foreningen blev stiftet den 18. marts 1872 af en kreds af gamle 

skorper, d. v. s. tidligere elever fra Opfostringshuset, og den tæller 
idag ca. 600 medlemmer.

Foreningens formål er at samle alle fra kostskolen Det Kgl. Op
fostringshus og Den Thorupske stiftelse udgåede elever til vedlige
holdelse og videre udvikling af barndomsårenes samhørighedsfølelse, 
til varetagelse af fælles interesser og hævdelse af barndomshjemmets 
navn og gode omdømme.

Formålet søges nået ved :

a) Selskabelige sammenkomster og udøvelse af idræt, musik, sang etc.
b) Udgivelse af et medlemsblad.
c) Hjælp til ældre, trængende medlemmer eller deres enker i form 

af hel eller delvis fribolig eller huslejehjælp.
d) Hjælp i læretiden eller ved dennes ophør til juniormedlemmer 

og ordinære medlemmer.
e) En hjælpefond, bestemt til imødegåelse af nød blandt medlem

merne eller deres enker og til at opnå særlig eller videregående 
uddannelse for yngre, ordinære medlemmer.

f) En fostbroderfond til hjælp ved etablering af selvstændig virk
somhed eller til videre udbygning af en sådan samt til opnåelse 
af særlig eller videregående uddannelse for ordinære medlemmer.

g) Enhver foranstaltning, der er egnet til at gavne såvel forenin
gen som kostskolen Det kgl. Opfostringshus og Den Thorupske 
Stiftelse.

Allerede omkring århundredskiftet begyndte foreningen sit øko
nomiske hjælpearbejde, men først omkring 1920 tog det rigtigt fat, 
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således at vi i I960 kan opgøre den samlede hjælp, der er ydet, til 
omkring 400.000 kroner.

Foreningens formue efter bogført værdi i I960 er ca. 350.000 
kroner, der hovedsagelig er bundet i foreningens ejendomme ifølge 
en fundats, men tages der hensyn til ejendommenes værdi i dag, er 
den reelle formue betydeligt større.

Foreningen søger til enhver tid at leve op til sine formål, og har 
i stigende grad haft hjælp til de yngre for øje, da forsorgen for de 
ældre i højere grad har haft stat og kommunernes bevågenhed.

Enhver tidligere elev fra kostskolen Det kgl. Opfostringshus, som 
føler sig knyttet til skolen, kan i foreningen virke til gavn for skolen 
og de gamle og unge kammerater, som fremover vil have behov for 
støtte og hjælp. I taknemmelighed for skolen og dens betydning er et 
medlemsskab i foreningen til gavn og glæde for såvel den enkelte 
som for alle gamle skorper.

Opfostringshusforeningen
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LOTTERIPENGE 
OG LEGATUNDERSTØTTELSER

Det fra Klasselotteriet modtagne tilskud, kr. 2.500,00 er som hidtil 
fordelt blandt de af skolens elever, der har medvirket ved lotteri
trækningerne.

Af legatunderstøttelser er i 1959—60 uddelt:

Antal. Kr.legatportioner

Fabrikant C. L. Frederiksen og hustrus legat .................... 4 2.530,00
Fru Christiane Neiiendams legat ......................................... 1 1.000,00
Fru Lene Hübners legat ...................................................... 2 1.250,00
Skorstensfejermester C. F. Petersens mindelegat ............... 4 760,00
Fhv. grosserer Kr. Th. Olsens legat ..................................... 2 570,00
S. A. Eibeschütz’ reservelegat ............................................. 5 1.500,00
Særlig legatkonto .................................................................. 19 14.700,00
Forstander, professor Otto Jensens legat ............................ 1 160,00
Frøknerne Zahlmanns legat .................................................. 2 125,00
Disponent Th. Thomassens legat ......................................... 1 140,00
Det kgl. opfostringshus 1874—78 Klasses legat ............... 3 790,00
Købmand Kr. F. Jensen og hustrus legat ............................ 1 230,00
Forstander Brousts legat ...................................................... 1 300,00

Tilsammen 46 24.055,00
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DET KGL. OPFOSTRINGSHUS

Driftsregnskab

Kr. 
INDTÆGTER

Renter af obligationer m. v........................................................................... 27.909,78
Legaternes tilskud ........................................................................................ 41.011,30
Klasselotteriafgift ............................................................................................ 12.000,00
Indtægt ved boliger m. v................................................................................. 27.242,97
Tilskud fra Klasselotteriet ......................................................................... 2.500,00
Tilskud fra P. E. T. T. Bechs legat ............................................................ 1.553,13
Tilskud fra H. P. Hunæus’ legat ................................................................... 200,00
Betaling for undervisning af dagelever ...................................................... 12.234,06
Jndskrivningsgebyr ............................................................................................ 1.050,00
Renter af bank-, sparekasse- og girobeholdninger ..................................... 488,65
Salg af gi. materiel ...................................................................................... 70,00
Renter af mellemværendet med magistratens legatkontor ........................ 2.877,78
Tilskud fra Københavns kommune .............................................................. 153.333,00
Tilskud fra staten, ordinært ......................................................................... 295.328,00
Tilskud fra staten, vedr. tidl. regnskabsår ............................................. 47.672,00
Tilskud fra staten, ekstraordinært .......................................................... 20.000,00

645.470,67
Overført fra formuen ...................................................................................... 69.442,75

714.913,42

Status pr.

Kr.
AKTIVER

Ejendommen Hellebækgård ........................................................................... 1.604.543,14
Ejendommen Strandhuset .............................................................................. 167.210,64
Beholdning af obligationer ........................................................................... 598.700,00
Beholdning af obligationer tilhørende pensionsfonden .............................. 308.500,00
Kassebeholdning ............................................................................................ 988,84
Bankbeholdning ............................................................................................. 128.607,79
Girobeholdning ................................................................................................ 26.198,15
Beholdningskonto for elevernes sparekassebøger ....................................... 225.181,00
Diverse debitorer ............................................................................................ 12.566,05

3.072.495,61
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OG DEN THORUPSKE STIFTELSE 

for 1959—60

UDGIFTER
Forsikringer ..................................................................................................... 2.507,80
Elektricitet ......................................................................................................... 8.527,37
Brændsel ........................................................................................................... 18.375,17
Forplejning ....................................................................................................... 84.850,67
Ejendomsdriftsudgifter .................................................................................... 111.821,42
Inventar ............................................................................................................. 15.474,49
Beklædning ..................................................................................................... 34.211,11
Kontor- og repræsentationsudgifter .............................................................. 19-717,97
Lønninger ......................................................................................................... 326.947,12
Medicinaludgifter ............................................................................................ 11.614,97
Vask og rengøring ........................................................................................ 23-350,32
Skoleudgifter ................................................................................................... 12.972,24
Udskrivningsudstyr ........................................................................................ 16.150,00
Understøttelser til udgåede elever ................................................................. 2.500,00
Diverse udgifter ......... .................................................................................... 15.741,17
Pensioner ......................................................................................................... 10.151,60

714.913,42

31. marts I960

Kr.
PASSIVER

Prioritetsgæld vedr. Hellebækgård .............................................................. 871.129,53
Prioritetsgæld vedr. Strandhuset ................................................................... 84.960,87
Statslån vedr. Hellebækgård ........................................................................... 25.000,00
Diverse kreditorer ............................................................................................ 389-735,08
Pensionsfonden ............................................................................................... 311.133,04
Mellemværende med magistratens legatkontor ......................................... 4.589,85
Formuen pr. 1. april 1959 .................................................. 1.445.316,85
+ afdrag på prioritetsgæld .................................................. 10.272,64

Kursregulering vedr. obligationer ................................
Overført til driftsregnskab ...........................................

1.455.589,49
199,50

69.442,75
1.385.947,24

3.072.495,61
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PENSIONSFONDEN

Driftsregnskab for 1959—60

Indtægter Udgifter 
kr. kr.

Renter af obligationer ............................................................ 13.418,55
Henlæggelser ........................................................................... 2.556,32
Renter af mellemværendet med 

kommunens hovedbogholderi ......................................... 420,78
Bestyrelsesafgift ....................................................................... 1.544,07
Overførsel af pensionsbeløb til 

Sorø amts skolefond ...................................................... 237,21
Overført til opfostringshusets driftsregnskab .................... 12.295,26
Oplæg af henlagt pensionsbeløb ......................................... 2.319,11

16.395,65 16.395,65

Formueregnskab for 1959—60

Kr.

Formue pr. den 1. april 1959 ....................................................................... 305.913,86
Kursgevinst ved køb af obligationer .......................................................... 3.185,77
Overført fra henlagt pensionsbeløb .............................................................. 2.319,11

311.418,74
Tilbagebetaling af indbetalte pensionsbeløb til en afgået lærer ................ 285,70

Formue pr. den 31. marts I960 ....................................................................... 311.133,04
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De ny elever I960

Konfirmand erne I960

Realklassen I960
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