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DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS blev til på initiativ af uden
rigsminister J. H. E. Bernstorff. Den 29. juni 1753 underskrev kong Frede
rik V fundatsen. Det bestemtes, at 200 drenge på Opfostringshuset skulle 
modtage undervisning og håndværksmæssig oplæring til gavn for landets 
industri.

Det økonomiske grundlag for stiftelsens drift var væsentligst lotteri
privilegiet. Indtægterne herfra bortfaldt dog allerede i 1771.

I 1875 stiftede kancelliråd Ole Thorup et legat, der fra 1918 blev tillagt 
Opfostringshuset, som siden da har haft det officielle navn Det kongelige 
Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse.

Opfostringshuset har haft til huse på Christianshavn (Søkvæsthuset), i 
Store Kongensgade (nuværende politistation) og i Randersgade (nuværende 
Danmarks sociale Højskole). I 1953 flyttede man til Hellebækgård i 
Hellebæk.

OPTAGELSE AF KOSTELEVER
På Det kongelige Opfostringshus kan drenge blive optaget, når de har 

dansk indfødsret og mindst er fyldt 11 år det år, de ønskes optaget. Ansøg
ningsskema kan afhentes 1. og 3. mandag i januar og februar måned kl. 
183°-193° på Dr. Olgasvej 74 eller rekvireres fra skolens kontor i Hellebæk. 
Ansøgningen må indgives inden 1. marts, og den må indeholde fyldige og 
korrekte oplysninger om eleven, hans forældre og de forhold, hvorunder 
han hidtil har levet. Eleven må være fuldstændig sund og rask og ikke lide 
af ufrivillig natlig vandladning. Skulle det efter elevens optagelse vise sig, 
at de givne oplysninger har været urigtige, forbeholder skolen sig ret til at 
tilbagekalde optagelsen.

Da de elever, som optages, skal kunne følge undervisningen i eksamens
skolen, skal der med ansøgningsskemaet følge en erklæring i lukket kuvert 
fra drengens skole om hans evner og forudsætninger for at følge en sådan 
undervisning, samt et vidnesbyrd om hans opførsel og flid med oplysninger 
om karakteregenskaber.
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Endvidere skal eleven bestå en optagelsesprøve, som afholdes i foråret. 
Der stilles fordringer, som svarer til, hvad en flink elev ved udgangen af 
folkeskolens 5. kl. kan opfylde. En dreng, der er tilbage i kundskaber, kan 
normalt ikke optages. De fleste elever optages fra folkeskolens 5. kl.., men 
der kan undertiden også modtages elever, der kommer fra 6. og 7. kl.

Der betales 50 kr. ved drengens optagelse, men i øvrigt er undervisning, 
ophold og beklædning gratis. Forældremyndigheden overdrages magistra
tens 1. afdeling. Den udøves af forstanderen. Det forudsættes, at forsørge
ren påtager sig at have eleven i skolens ferier.

Man behøver ikke at anskaffe nyt tøj til drengen, men Opfostringshuset 
må regne med, at eleverne møder med:

1 frakke eller andet overtøj
1 å 2 par benklæder (til daglig

1 par aim. sko
1 par hjemmesko
1 par gummiskoog til pænere brug)

12 lommetørklæder kam, tandbørste, neglebørste
4 sportsskjorter 1 penalhus, 1 skolemappe
2 pyjamas 1 par uldne vanter

4-6 par strømper 1 par skisokker
4 undertrøjer 1 halstørklæde
6 underbenklæder 1 hue
1 ulden sweater 1 par badebukser

Medens Opfostringshuset ellers sørger for drengenes tøj i den tid, de er 
elever her, må hjemmene stadig forsyne drengene med undertøj og lomme
tørklæder. I almindelighed kan man ikke regne med, at privat medbragt 
tøj vil kunne tilbageleveres hjemmene. Når drengene er på skolen, sørges der 
for tøjets vask og reparation, i ferierne må hjemmene sørge for dette.

Medens Københavns magistrat algør, hvor mange og hvilke ansøgere, 
der hvert år kan optages blandt de drenge, som opfylder de fastsatte be
tingelser, træffes den endelige afgørelse for ganske enkelte pladsers ved
kommende af private personer i overensstemmelse med 2. post i fundatsen 
af 23. 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 en eller flere drenge. Denne rettighed, der ifølge ministeriets 
skrivelse af 15. marts 1869, ikke mere kan erhverves, benyttes nu kun for 
pladserne nr. 102 - 103 - 104 - 105 og 106.

Til minde om de personer, der har betænkt stiftelsen med større penge
gaver én gang for alle eller med årlige tilskud, benævnes nogle legatpladser.
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Disse er:
nr. 1: grosserer og farver B. Goldschmidt og hustru Ane Helene, f. Pe

tersens 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,
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 Broder

sen, f. Nahnsens’s plads.

OPTAGELSE AF DAGELEVER
Som dagelever kan optages drenge fra oplandet for så vidt der er plads.
Ved ansøgning om optagelse skal der ikke anvendes skema, men optagel

sesbetingelserne svarer i øvrigt til kostelevernes, d. v. s. at der ud over en 
tilfredsstillende udtalelse fra den hidtidige skole kræves, at en optagelses
prøve bestås. For skolegangen betales i øjeblikket kr. 480 årlig (skole
materiale inci.).

Med Tikøb kommune eksisterer der en overenskomst vedrørende elever 
fra Hellebæk skoledistrikt, idet kommunen for disse elever vil påtage sig 
betalingen. Ansøgning om optagelse på Tikøb kommunes regning sendes til 
Tikøb sogneråd igennem skolekommissionen og Det kulturelle udvalg.
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SKOLEN
er 5-klasset og består af hovedskolens to ældste klasser (6. og 7. kl.) samt 
en 3-årig realafdeling. Hvis skolen for en elev i 7. kl. må skønne, at en 
fortsættelse i 8. kl. må anses for rigtigst, må man se sig nødsaget til at af
bryde opholdet her. Besked herom vil tilgå hjemmet ca. 1. marts. Hvis man 
ønsker det, kan eleven da indstilles til prøve til realafdelingen ved en 
anden skole.

Optagelse i gymnasium kan søges efter 2.r eller 3.r. Når der i marts 
måned fremsættes ønske herom, vil skolen afgive sin vurdering af eleven. 
Erklæres eleven for »egnet«, vil optagelse i gymnasium almindeligvis kunne 
finde sted, erklæres eleven for »måske egnet« eller »uegnet« vil optagelse 
være afhængig af et prøveresultat på vedkommende gymnasium.

I de fleste tilfælde anbefaler vi overgang efter 3.r.
En del af eleverne, der vil i gymnasiet, søger optagelse på statsskoler, 

hvor skolepengene ansættes efter forsørgerens skattepligtige indkomst.
Elevernes standpunkt i skolen vil fremgå af de meddelelser, der frem

sendes til hjemmene (ca. 15. okt., ca. 15. dec., ca. 15. marts). Til beskrivelse 
af standpunkt bruges en karakterskala, hvori en talværdi angiver bedøm
melsen :

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.

10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.

9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.

8: Gives for den middelgode præstation.

7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.

6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.

5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

3: Gives for den meget usikre, meget mangelsfulde og utilfredsstillende 
præstation.

0: Gives for den helt uantagelige præstation.

For at bestå realeksamen kræves - såvel for årskaraktererne som for 
eksamenskaraktererne - at summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 
gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste karakterer plus 
gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13.
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Timefordeling 1966/67:

6. kl. 7. kl. 1. r 2. r 3. r 1 alt

Dansk ...................... 5 4 5 5 25
Skrivning .................. 1 1 1 0 0 3
Religion .................. 2 2 1 0 1 6
Engelsk...................... 5 3 4 3 5 20
Tysk .......................... 0 4 4 4 4 16
Fransk ...................... 0 0 0 0 4 4
Latin.......................... 0 0 0 (4) 0 (4)
Regning/matematik . . 4 5 6 7 6 28
Historie .................. 2 2 2 2 3 11
Geografi .................. 2 2 2 2 2 10
Biologi ...................... 2 2 1 2 2 9
Naturlære .............. 2 2 2 3 2 11
Formning .................. 2 2 2 2 0 8
Sang .......................... 2 2 1 0 0 5
Legemsøvelser .......... 4 2 3 3 2 14
Sløjd .......................... 2 2 2 2 0 8

35 35 36 36 36 178

Lektionen i latin ligger kl. 14—1445.

Lærerkollegiet.

Fag- og timefordelingen er i 1966/67 følgende:

Forstander J. Ankerstrøm: dansk i 6. kl., naturlære i 2. r. og 3. r. 10 timer

Lærer A. Christensen: gymnastik i 2. r. og 3. r., religion i 7. kl., 
overlæsning................................................................................ 9 »

Lærer N. Hansen: dansk i 7. kl., biologi i 6. kl. - 3. r., regning i
6. kl., naturlære i 6. kl. — 1. r., overlæsning.......................... 25 '>

Overlærer S. Hansen: regning og matematik i 7. kl. — 3. r., 
overlæsning................................................................................ 26 »

Lærer E. F. Jørgensen: dansk i 1. r. - 3. r., historie i 6. kl. - 3. r., 
religion i 6. kl.., skrivning i 1. r.............................................. 30 »

Organist P. Kongsbo: sang i alle klasser....................................... 5 »
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Lxrer K. Kristensen: gymnastik i 6. kl. — 1. r., sløjd i 6. kl. - 
1. r., overlæsning ................................................................... 19 »

Overlærer V. Porsvig: engelsk i 7. kl. - 3. r., geografi i 7. kl. - 
3. r., skrivning i 7. kl., overlæsning....................................... 26 »

Lærer F. Skarving: tysk i 7. kl. - 3. r., geografi i 6. kl., religion i 
1. r. og 3. r., skrivning i 6. kl., sløjd i 2.r............................... 25 »

Lærer A. Willadsen: engelsk i 6. kl., formning i 6. kl. - 2. r......... 19 »

Lærer V. Ostergaard: fransk i 3. r.................................................. 4 »

Lærer E. Martinsen: kursus på Danmarks Lærerhøjskole.

Skolelæge er læge Th. Møller, Hellebæk, - foretager den årlige undersøgelse 
af alle elever.

Vedrørende tandlægeordningen henvises eleverne til egen kommunes skole
tandpleje.

Valgfrie fag.

I 3. real er fransk valgfrit som eksamensfag.
I 2. real er latin valgfri. Undervisningen ligger uden for den normale 

skoletid. Skolen tilråder alle elever, der vil i gymnasiet, at deltage i latin
undervisningen.

I 3. real er endvidere matematik valgfrit (regning er obligatorisk).

KOSTAFDELINGEN

Den daglige plan er således: 
645 eleverne vækkes 
725 morgenmad 
755_jyoo daglig skolegang 

1020 skorper 
13ln middag 
13*s_14« praktisk arbejde af forskellig art 
16"°—1800 læsetid 
1810 aftensmad 
2030 slukketid for 6.-7. kl. 
2130 slukketid for 1.-2. real 
2215 slukketid for 3. real
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Det daglige tilsyn varetages af:
lærer A. Christensen (til 31/i2 66)
lærer C. Schuldt Christensen (fra */i2 66) 
lærer N. Hansen
lærer K. Kristensen 
lærer F. Skarving.

Daglig ledelse af funktioner og afdeling:
Grete Ankerstrøm, inspektrice 
H. Christiansen, varmemester 
Tove Andersen, oldfrue 
O. Lippert, regnskabsfører 
Gurli Thygesen, økonoma

Lægetilsyn og tandlæge:
Læge Th. Møller, Hellebæk, er læge for institutionen. Foruden skole

undersøgelsen underkastes kosteleverne endnu en undersøgelse.
Tandlæge C. O. Rasmussen, Hornbæk, modtager alle kostelever til halv

årligt eftersyn.

Musikskolen:
Eleverne kan modtage musikundervisning. Denne varetages af: 

organist P. Kongsbo: klaver, blokfløjte, cello.

Konfirmation:
Konfirmationsforberedelsen foregår i vinterhalvåret i 7. kl. hos sogne

præst Holger Henriksen, Hellebæk kirke. Forberedelsen er i 7. kl. passet 
ind i skoleskemaet, således at undervisningen ikke forsømmes. Konfirma
tionen finder sted palmesøndag.

Lommepenge:
6.-7. kl............................................................................ N. Hansen
1. real...........................................................................  C. Schuldt Christensen
2. real............................................................................ F. Skarving
3. real ............................................................................ K. Kristensen

Disse lærere modtager penge fra hjemmene til dækning af rejse- og andre 
udgifter og udbetaler de faste ugepenge, som eleven modtager fra Op
fostringshuset.

Det er af mange grunde uheldigt, at eleverne ligger inde med penge, 
uden at den regnskabsførende lærer er vidende derom. Skolen henstiller 
indtrængende, at hverken forældre eller andre sender eleverne penge uden 
om de nævnte lærere.
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Tobaksrygning - slik:
Tobaksrygning tillades ikke drengene, mens de er elever på skolen. Dette 

gælder skoletid såvel som fritid og ferier.
Vi forsøger at håndhæve et slikforbud alle ugens dage undtagen week

ends. Forældrene anmodes om at støtte skolen i disse bestræbelser på at 
hindre usunde vaner.

Telefon:
Der kan telefoneres til eleven på Hellebæk 402 kl. 1830-1930. Eleven 

selv henvises til brevskrivning. Eleven får gratis brevpapir og frimærker.

Bekladning:
Principielt er det Opfostringshuset, der anskaffer og vedligeholder 

elevens tøj, og som angiver den standard, der må følges med hensyn til be
klædning. Privat tøj er kun ønskeligt, når det gælder sweaters, vanter, tør
klæder, huer og lignende strikket beklædning, undertøj, lommetørklæder og 
overtøj (regnfrakker, blå vindjakker, anorakker og lign.). Alt personligt 
udstyr må være mærket med tydeligt nummer.

Ferier:
Før elevernes afrejse på week-end eller ferie skal der til skolen være 

afleveret en såkaldt »hvid seddel«, hvorpå man tilkendegiver, at man ven
ter eleven hjem på det angivne tidspunkt. Hjemmene anmodes om, at denne 
seddel er skolen i hænde senest 2 dage før afrejsedagen.

Skolen er lukket i alle store ferier. Hvis en elev efter bortrejse er for
hindret i at være tilbage til den aftalte tid, skal der omgående gives besked 
til skolen (telf. Hellebæk 51 eller 85).
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BERETNING
Skolkaret 1964/65:

Der indkom 60 ansøgninger til kostskolen, og der optoges 12 elever i 6. 
kl., 3 elever i 7. kl. og 4 elever i 1. real. I løbet af skoleåret er ydermere 
optaget 2 elever i 6. kl.

Samtidig optoges 2 dagelever i 6. kl.
Følg.mde elever er udgået med realeksamen 1965:

21/60 Erik Christoffersen f. 17/4 48 (bank)
23/59 Bjarne Petersen f. 25/3 48 (fotograf)
31/60 Michael Holm f. 17/6 48 (gymnasium)
43/61 Lasse Birger Kaiser f. 14/2 48 (gymnasium)
47/60 Kim Lüthman Jensen f. 10/6 48 (gymnasium)
52/60 Per Jeppesen f. 15/9 48 (bank)
73/60 Henrik Jørgensen f. 2/3 48 (gymnasium)
91/59 Kurt Starlit f. 12/4 47 (H. K. lære)
95/60 Jens Raunkjær f. 22/8 48 (manufaktur)
96/60 Briand Strack f. 23/8 48 (sv. gymnasit
97/60 Torben G. Hansen f. 28/2 48 (gymnasium)

104/60 Hans E. Duckert f. 31/10 48 (gymnasium)
105/60 Peter Rasmussen f. 5/4 47 (værnepligt)

Niels Lyngbye Rasmussen f. 5/12 46 (værnepligt)

Opfostringshusforeningens gaver blev uddelt således: uret til 38 Steen 
Poulsen, kammeratskabsbægeret til 23 Bjarne Petersen.

Følgende elever udgået iøvrigt i 1964/65:

1/8 1964 ansattes lærer K. Kristensen.

35/64 Peter Steen Poulsen (6. kl.) f. 8/4 52
15/63 Torsten Kock (7. kl.) f. 16/1 52 (8. kl.)
6/61 Johnny Fesner (2. r.) f. 14/6 49 (snedker)

28/61 Poul Erik Magnussen (2. r.) f. 23/4 49 (realklasse)
36/63 Viggo Ringhus Petersen (2. r.) f. 24/9 48 (landmand)
38/61 Steen Peter Poulsen (2. r.) f. 26/12 48 (gymnasium)
42/61 Birk Jensen (2. r.) f. 25/7 49 (gymnasium)

Leif Henriksen (7. kl.) f. 19/11 50 (tjener)
Niels Henriksen (7. kl.) f. 18/6 51 (8. kl.)

Steen Andersen (1. r.) f. 22/12 59 (8. kl.)
Bo Krabbe (2. r.) f. 5/10 49 (gymnasium)

30/6 65 afgik lærer E. M. Olsen.

Elevrådet arbejdede med følgende medlemmer: Hans E. Duckert (fmd.) 
Kurt Starlit, Steen Bertholdt, Poul E. Magnussen, Holger Fønss, Jens E. 
Refsager, Alex Messeri. Det stod for flere arrangementer, først og frem
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mest komediefesten i forbindelse med 2. r.’s skolekomedie »Tordenskjold i 
Dynekilen«.

Lejrskolen for 1. r. afholdtes i Sejs ved Viborg under ledelse af lærer A. 
Christensen og lærer K. Kristensen. I elevernes fritid har der været arbejdet 
med musik, hobby og træsløjd. Gennem Hellebæk aftenskole har elever 
fulgt kursus i bogbinding og maskinskrivning. Der har været lejlighed til at 
dyrke badminton, gymnastik, atletik og fodbold.

Teater- og koncertbilletter har været stillet til rådighed, eleverne har 
deltaget i Helsingør filmklub.

På skolens fødselsdag var der udflugt til Kulien. I sommerferien 1965 
foretog nogle elever under ledelse af lærer A. Christensen en rejse til Norge. 
Rejsen blev arrangeret med støtte fra Mikael Herman Nielsens legat.

Skoleåret 1965/66:
Der indkom 65 ansøgninger til kostskolen, og der optoges 15 elever i 6. 

kl., 4 elever i 7. kl. og 1 elev i 1. real. Samtidig optoges 2 dagelever i 6. kl. 
og 4 dagelever i 1. real.

Følgende elever er udgået med realeksamen 1966:
5/61 Klaus Breiø f. 20/11 49 (gymnasium)

11/61 Frants Hansen f. 21/5 49 (S. A. S.)
13/62 Erling Bech f. 19/1 48 (bank)
16/61 Philip Hansen f. 5/10 48 (gymnasium)
18/62 Tommy Thøgersen f. 29/8 49 (konstabel)
24/61 Niels L. Jørgensen f. 5/9 49 (adg. kursus)
29/61 Carsten G. Nielsen f. 31/1 49 (gymnasium)
40/61 Bent Riber Sørensen f. 30/5 49 (bank)
72/62 Kristian Primdal f. 1/7 49 (0. K.)
78/60 Albert Klindt f. 29/9 48

Henning Amelung f. 16/1 49 (murer)
Steen Bertholdt f. 5/10 49 (gymnasium)
Jørgen Find f. 28/3 49 (bank)
Jens Chr. Jensen f. 9/1 48 (stud, kursus)

Opfostringshusforeningens gaver blev uddelt således: uret til 75 Peter 
Petersen, 2. real, kammeratskabsbægeret til 5. Klaus Breiø.

Følgende elever er udgået iøvrigt i 1965/66:
15/65 Jørgen Binneballe (6. kl.) f. 23/1 53
26/64 Hans H. Lundberg (7. kl.) f. 17/1 52
34/64 Steen Ulrik Palm (7. kl.) f. 24/8 52 (1. real)

102/64 John L. Hansen (7. kl.) f. 20/10 51 (kleinsmed)
4/63 Stig Graversen (l.r.) f. 3/12 50 (H. K.-lære)

45/63 Poul V. Petersen (1. r.) f. 23/7 50 (til søs)
53/62 Lars Christensen (1. r.) f. 16/7 50 (efterskole)
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55/62 Søren Derving (2. r.) f. 31/3 50 (gymnasium)
60/62 Bjarne Jensen (2. r.) f. 8/5 50 (gymnasium)
62/62 Karl H. Kjeldsen (2. r.) f. 18/1 50 (gymnasium)
75/62 Peter E. Petersen (2. r.) f. 9/2 50 (gymnasium)
98/62 Kim Schumacher (2. r.) f. 15/12 49 (gymnasium)

Klaus Jensen (2. r.) f. 16/12 50 (gymnasium)
Arne Linden (2. r.) f. 21/9 50 (gymnasium)
Stig Guldager Lund (2. r.) f. 19/11 49 (gymnasium)

Elevrådet har arbejdet med følgende medlemmer: Philip Hansen (fmd.), 
Erling Bech, Steen Bertholdt, Jørn Lindholdt, Lars Søe Jørgensen, Jan 
Horn Petersen, Gert Galster.

Skolekomedien (»Arsenik og gamle kniplinger«) og skoleballet afholdes 
i week-end’en 12.-13. marts. Der har været et politisk møde, flere teater- 
besøg og som sædvanlig adgang til koncerter i Hälsingborg. På skolens 
fødselsdag var der udflugt til Odsherred. Week-end ture har været afholdt 
på »Fyrreborg«, Lynæs. Lejrskolen under ledelse af lærer A. Christensen og 
lærer K. Kristensen var henlagt til Slesvig. 2. real foretog under ledelse af 
overlærer V. Porsvig en sommertur tik England.

Erhvervsvejledningen har været forestået af erhvervsvejleder Jørgen Gad, 
Hillerød.

Fra 1/8 65 - 31/7 66 virkede lærer Harald G. Jensen.
31/7 66 afgik cand. mag. K. Leuchsenring.

På midter siderne ses til venstre realisterne 1965 og til højre realisterne 1966
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ELEVFORTEGNELSE 
Elever pr. 15. august 1966

6. kl.:
11 Niels Bjerre 60 Nils Jørgen Mulvad
13 Rasmus Christensen 62 Curt Olsen
16 Carsten Lau Grøndal 72 Jesper Pedersen
18 Richard E. Jensen 73 Torben Pedersen
24 Per Johansen 74 Jan Refsager
26 Eivin Mollerup Knudsen 75 Peter Sørensen
29 Carl Ole Kock 104 Pouli Hoffgaard Møller
55 Finn Lyngemark
58 Bruno Mohrbutter

Bjørn Graubæk

7. kl.:
5 Goudarz Amiri 43 Frank Larsen
6 Danilo Andersen 47 Niels Peter Hæstorp

15 Lars Bak-Andersen 52 Michael Ottosen
21 Torben Breiø 54 Knud Erik Petersen
23 Sep Bønnelycke 65 Bent Seis
28 Børge Christensen 69 Tim Sveistrup
31 Gert Galster
35 Jan Jensen
38 Poul Erik Bjering Jensen
42 Niels Knudsen

71 Bjarne Wenning 
Johnny Flansen 
Palle Bo Jensen

1. r.:
8 John Aastrøm 40 Steen Berthelsen
9 Søren Ramløse 44 Christian Lassen

17 Flemming Højstrup Hansen 45 Arne Lundberg
19 Jens Carsten Hansen 48 Kjeld Hamilton Hansen
20 Thomas Helweg Mikkelsen 49 Carsten Nielsen
22 Lars Bjering Jensen 50 Palle Jørgen Nielsen
25 Ib Jensen Kock 53 Jan Sindvald
27 Alex Messeri Benny Amelung
33 Jørgen Nielsen Jeppe Aagaard Andersen
36 Jan Horn Petersen Tejn Christensen
30 Niels Skjoldhof Lars Walther
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1
2
3
7

10
12
14
37
41
51

30
32
46
56
59
64
66
67

Claus Bak
Johannes Gregersen
Arvid Frederiksen
Erling Hyldgaard Jensen
Børge Jeppesen
Lars Søe Jørgensen
Bo Kierkegaard
Kurt Mahler
Steen Pedersen
Jens Erik Refsager

2. r.:
57
61
63

Oliver Straus 
Niels Erik Holst 
Hakon Utzon 
Johnny Henriksen 
Kristian Johansen 
Morten Kruuse 
Niels J. Poulsen 
Asbjørn Simonsen 
Peter Soelberg

Torn Aunsted
Charles Nilsson
Hans Kristian Rasmussen
Torben Stig Hansen
Holger Fønss
Jørgen Rene Larsen
Jørn Lindholdt
Tommy Nielsen

3. r.:
68 Michel Messeri
70 Niels Funck
99 Svend Aage Spliid

103 Mikael Randløv 
Max Christensen 
Niels Poulsen 
Christian Tollund
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to 
bO

DRIFTSREGNSKAB
1964-65 1965-66

1964—65 
Indtægter Kr.

Renter af formue ........................................................................ 28.950,00
Tilskud fra forskellige legater ............................................... 46.849,81
Klasselotteriafgiften .................................................................... 12.000,00
Indtægt ved boliger m. m............................................................... 29.693,50
Diverse indtægter .................................................................... 17.498,72
Renter af mellemværende med Københavns kommune............  3.497,09
Tilskud fra Københavns kommune ........................................... 188.710,00
Tilskud fra staten .................................................................... 512.743,00
Driftsunderskud overført til formue........................................... 139.488,38

979.430,50

1965—66 
Kr.

29.050,00
44.817,87
12.000,00
32.610,55
16.781,11

269.500,00
474.361,35
209.766,04

1.088.886,92



Udgifter
Forsikringer .....................................................................
Elektricitet .....................................................................  
Brændsel .........................................................................  
Forplejning .....................................................................  
Ejendomsudgifter ......................................................... 
Inventar .........................................................................  
Beklædning .....................................................................  
Kontor- og repræsentationsudgifter ............................  
Lønninger .....................................................................  
Medicinudgifter .............................................................  
Vask og rengøring ......................................................... 
Skoleudgifter .................................................................  
Udskrivningsudstyr .........................................................  
Understøttelser til udgåede elever ............................  
Renter af mellemværende med Københavns kommune 
Diverse udgifter .............................................................  
Pensioner .........................................................................

3.105,38 3.565,74
7.398.61 8.154,50

20.795,36 17.499,39
98.996,47 100.109,39

114.298,55 87.844,81
21.769,68 28.662,06
33.556,08 30.709,67
35.251,51 39.546,57

531.768,92 627.644,65
13.584,66 19.288,08
25.453,93 28.719,04
23.839,04 21.770,41
12.600,00 15.300,00
2.500,00 2.500,00

739,52
23.587,68 39.840,20
10.924,63 16.992,89

979.430,50 1.088.886,92



IO

UNDERSTØTTELSER OG LEGATER

1964—65 1965—66
Antal 
legat

portioner
Belob 

kr.

/\ntal
legat- 

portioner
Beløb 

kr.

Af
Særskilte legater ....................................................................... 3 404 -
Forstander Broust’s legat ....................................................... 2 400,-
Handskefabrikant W. T. Danielsen og hustrus legat .......... 2 435 -
Eibeschütz reservelegat ........................................................... 2 1.500,- 2 1.500,-
Fabrikant C. Frederiksens og hustrus legat .......................... 2 3.080,- 2 2.970,-
Sekretær Halls legat ............................................................... 1 135,- 1 120,-
Fru Lene Hübners legat........................................................... 2 1.650,- 2 1.540,-
Købmand Kr. F. Jensens legat ............................................... 1 300,- 1 290,-
Fhv. forstander Holten Lützhofts legat ............................... 1 150,-
Fhv. grosserer Kr. Th. Olsens legat ....................................... 2 485,- 2 470,-
Det kgl. Opfostringshus’ 1874-1878 klasses legat .............. 2 800,- 2 790,-
Skorstensfejermester C. F. Petersens mindelegat .................. 2 1.000,- 2 360,-
Axel og Emil Schous legat ................................................... 2 1.700,-
Etatsråd Jobs. Th. Suhr og hustrus legat nr. 2 .................. 3 2.820,-
Frøknerne L., L. og C. Zahlmanns legat ............................... 1 250,-
Særlig legatkonto........................................................................ 11 14.797,50 23 14.907,38

36 27.086,50 40 25.767,38



STATUS 
pr. 31/3 1965 31/3 1966

Aktiver Pr. 31. marts 1965 Pr. 31. marts 196G
Ejendommen Hellebækgård ................................ ..................... 1.604.543,14 1.604.543,14
Ejendommen Strandhuset ..................................... ..................... 167.210,64 167.210,64
Beholdning af obligationer m. v............................ ..................... 604.200,00 604.200,00
Beholdning af obligationer tilhørende pensionsfonden .......... 318.000,00 290.000,00
Kassebeholdning ..................................................... ..................... 267,09 2.616,64
Bankbeholdning ..................................................... ..................... 64.964,12 56.236,68
Girobeholdning ..................................................... ..................... 4.191,22 12.669,42
Beholdning i sparekasse (for elever) .................... ..................... 324.627,94 347.351,30
Diverse debitorer..................................................... ..................... 17.317,77 19.301,60
Mellemværende med Københavns kommune . . . ..................... 19.739,54

3.125.061,46 3.104.129,42
Passiver

Prioritetsgæld vedr. Hellebækgård .................... ..................... 828.881,15 818.726,44
Prioritetsgæld vedr. Strandhuset ........................ ..................... 78.116,28 77.001,20
Statslån vedr. Hellebækgård ................................. ..................... 25.000,00 25.000,00
Diverse kreditorer ................................................. ..................... 538.590,64 559.800,53
Pensionsfond ......................................................... 301.028,39 288.641,08
Mellemværende med Københavns kommune . . . 180.011,42
Formue pr. 31. marts 1964 .......................... 1.480.262,67

Kursgevinst ved køb af obligationer . . 2.200,82
Afdrag på prioritetsgæld ...................... 10.469,89

1.492.933,38
Overført driftsunderskud ...................... 139.488,38 1.353.445,00

Formue pr. 31. marts 1965 .......................... 1.333.443,00
Afdrag på prioritetsgæld ...................... 11.269,79

JOO’ 1.364.714,79
Overført driftsunderskud ...................... 209.766,04 1.154.948,75

3.125.061,46 3.104.129,42



OPFOSTRINGSHUSFORENINGEN
Foreningen blev stiftet den 18. marts 1872 - altså for snart 100 år 

siden - af en kreds af gamle skorper, d.v.s. tidligere elever fra Opfostrings
huset. Medlemstallet var ved overgangen til 1967 godt 600.

Foreningens formål er at samle alle fra kostskolen Det Kgl. Opfostrings
hus og Den Thorupske Stiftelse udgåede elever til vedligeholdelse 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) Hjæp til medlemmer i læretiden eller ved dennes ophør samt til 

særlig eller videregående uddannelse.
e) Hjælp til imødegåelse af nød blandt medlemmer eller deres enker.
f) Oprettelse af kollegieværelser til brug for medlemmer under uddan

nelse.
g) Enhver foranstaltning, der er egnet til at gavne såvel foreningen som 

kostskolen Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse.

Allerede omkring århundredskiftet begyndte foreningen sit økonomiske 
hjælpearbejde, men først omkring 1920 tog det rigtigt fat, således at vi i 
1964 kunne opgøre den samlede hjælp, der er ydet, til omkring 450.000 kr.

Foreningens formue efter bogført værdi i 1966 er ca. 375.000 kr., der 
hovedsageligt er bundet i foreningens ejendomme ifølge en fundats, men 
tages der hensyn til ejendommenes værdi i dag, er den reelle formue be
tydeligt større.

Foreningen søger til enhver tid at leve optil 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. Som et resultat af denne nyere 
udvikling skal nævnes, at foreningen har afstukket sit program for de nær
meste år og har betingede planer godkendt for en modernisering af ejen
dommene, hvilket skulle have til følge, at et betydeligt antal værelser kan 
indrettes i tidligere loftsetage og derved opfylde den nyeste formålsparagraf 
om indrettelse af kollegieværelser.

Begyndelsen for disse planer er gjort i 1964, hvor man indviede moder
niserede og nyistandsatte lokaler, der dels danner rammen for det indre 
foreningsliv, men også skal fungere som opholds- og samlingsstuer for 
kollegiebeboere, når dette vort ønske og mål kan realiseres.
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Foreningslivet gennemføres pä kammeratlig vis uanset alder og stilling, 
og på den baggrund vort fælles skoleophold har knyttet os til hinanden. 
Foreningen bygger i stigende grad på de enkelte klassesammenhold, der 
naturligt er stærkest, og ved blivende eller skiftende valgte klasserepræsen
tanter støtter bestyrelsen sig til de samlede opgavers løsning.

Foreningens bestyrelse er ved indgangen til 1967:

Formand: direktør Poul Mortensen 68/22.
Næstformand og administrator for stiftelsen: ordrechef Einar Utke 

103/29.
Kasserer: prokurist Louis Andersen 21/22.
Disse 3 tegner foreningen.

Foreningens øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Jørn Chr. Mess 111/48.
Jørgen Rasmussen 82/39.
Niels Krøll-Schwartz 71/58.
Ernst Maigaard Jensen 31/39.
Martin Günter 29/59 (medvirkende suppleant).

Skriftlige eller telefoniske henvendelser rettes til sekretæren: Henrik Man- 
drup Tønnesen, O. H. F.s Sekretariat, Dr. Olgasvej 74, København F. Tele
fon på samme tid, hvor forstanderen har mødeaften i lokalerne, er (01) 
10 28 12 - ellers (01) (78 45 60) og bedst i tiden 18,30-19,30.

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.

For at samle alle gode kræfter om foreningens arbejde og formål er der i 
de seneste år blevet adgang til et medlemsskab for interesserede som bidrag
ydende medlem. Dette tager også sigte på interesserede pårørende til 
skorper, der enten går eller har gået på skolen. Disse medlemmer modtager 
medlemsbladet på lige fod med ordinære medlemmer, men er ikke valgbare 
eller kan stemme i foreningens generalforsamlinger. Indmeldelser sker til 
sekretariatet.

Opfostringshus foreningen.
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