MEDLEMSBLAD

Efter besøget i
Store Kongensgade
spadserede vi til
Palæ Bar i Ny Adelgade, hvor foreningen var vært for en
hyggelig frokost i
de rustikke omgivelser.

Medlemsarrangement
Foreningen fejrer DKO’s fødselsdag lørdag den 29. juni med en middag
og visning af filmen ”Smil mand!” fra 1972
i foreningens lokaler.
Filmen handler meget passende om
drengene på Hellebækgård i Hellebæk.
Filmen er instrueret af Aase
Schmidt, og filmens fotograf er
skorpen 38/59 Henrik Herbert.

Af Finn Johansen
103/57

Ægte Skorpemanchetknapper.
Pris: 200 kr.
Bestilles hos formanden

Handlingen er følgende: Hovedpersonen Ole (Morten IngemanPetersen) er kommet på kostskole,
efter at hans mor er blevet alene.
Han finder ud af, at de andre drenge
også har deres problemer.
Program:
Middag fra kl. 13 til 14:30
Filmen starter kl. 15:00 (spilletid ca. 69 min.)
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer. For gæster er prisen 100
kr., som vil blive modregnet ved samtidig tegning af medlemskab.
Der er et begrænset antal pladser (ca. 30), så tilmelding sker efter først-tilmølle princippet pr. mail til formanden (formand@ohf.dk) eller pr. telefon (3314 1815) senest den 16/6.

Skorpen nr. 3

2019 126. årg.

Udgivet af
Opfostringshusforeningen af 1872
og Stiftelsen, Ndr. Fasanvej 124 B
2000 Frederiksberg
Mobiltlf.: 22808068
Web-adr.: www.ohf.dk

Runde fødselsdage
Vi gratulerer
6/6 72/60 Axel Hein Larsen

75 år

Foreningen har en fødselsdagsliste, som man
kan skrive sig på, hvis man godt vil annoncere,
at man fylder rundt (50, 60, 65 år og så videre)
Send din fødselsdato (dag og år) til formanden.

Vi byder velkommen

Efter rundvisningen samledes vi i
ejendommens fælleslokale, hvor
Emil Schaarup fortalte om sit kandidatspeciale, som handlede om de
drenge, som i perioden 1874-78
var indskrevet på OH.

5/69
Goudarz Amiri, København Ø
B-mdl. Preben Meltinis, Gilleleje
(søn af 40/41 Richardt Wagner Jensen)
B-mdl. Ulla Boje Jensen, Helsingør
(datter af 40/37 Tommy Wagner Jensen)

Formålet ned specialet var at undersøge, om OH som institution
lykkedes. Fik drengene en god uddannelse? Forbedrede OH drengenes fremtidsmuligheder og socialøkonomiske kår?

Bestyrelse
103/57
55/66
32/59
40/68
2/90
61/77

Finn Johansen, formand
Søren Derving, næstfm.
Aage Johansen, kasserer
Steen Bertelsen
André Fleron
Michael Brimer,
webmaster for ohf.dk

Suppleant
50/68

Palle J.L. Bærentzen

Revisorer

17/68 Fl. Højstrup Hansen
105/65 Peter Gehrke
29/70 Ole Kock

Stiftelsen

103/57 Finn Johansen

Tlf. 33141815 efter kl. 18:00
E-mail: formand@ohf.dk

Adresseændring

Meddeles til formanden
pr. e-mail til formand@ohf.dk

Bladet Skorpen

Redaktion
Ansv. Redaktør
103/57 Finn Johansen
Telefon 33141815
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Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.
2000 Frederiksberg

Det var en stor oplevelse at besøge denne historiske tidslomme med bygninger,
der kan føres mere end 250 år tilbage i tiden. Et unikt historisk bymiljø, som
takket være en gruppe engagerede private borgere er blevet bevaret for nutiden.

Nye Medlemmer

Få hele historien for 100 kr +
forsendelse
Bogen ”Skorpeskolen på den yderste pynt ”
giver med sine 142 sider en detaljeret beskrivelse af institutionens historie fra oprettelsen
tilbage i 1753 og 250 år frem.
Bestilles hos formanden.

Hans konklusion er følgende: Det
var ikke alle drenge, der trivedes
med den jernhårde disciplin. Og
det var langt fra alle, der efter udskrivningen fra OH, der klarede sig
godt.
Men alligevel må det overordnet
konkluderes, at OH i den specifikke periode lykkedes med at give
drengene en god uddannelse og
nogle muligheder, de ellers ikke
ville have haft.
Over en tredjedel endte i samfundets to øverste socialklasser. Størstedelen af drengene kom fra København og Frederiksberg; men næsten en tredjedel kom langvejs fra.
Specialet viser således, at OH var en attraktiv institution at få sine sønner optaget på.
Kun et fåtal af drengene faldt fra. Selvom OH var en belønningsskole, kunne det
godt være forventet, at det ville have været stigmatiserende at komme derfra, da man
hermed signaliserede, at man kom fra fattige kår. Det modsatte viste sig at være tilfældet. Flere af drengene var meget stolte af at have været elev på OH.
Specialet kan læses i sin fulde udstrækning på internettet (Facebook):
https://www.facebook.com/groups/Skorpeinfo/permalink/10157327329672700/

OH fik dog allerede i 1777 indrettet
et bad af Bornholmsk sandsten,
hvor drengene
hver lørdag formiddag fik et bad
med lunket vand.
De syge dog med
varmt vand. Efter
badningen fik
drengene ren
skjorte og strømper. Om sommeren foregik badningen i det nærliggende havneområde
(Toldboden). Sundhedstilstanden blev således væsentligt forbedret, og dødsfaldene færre end på Christianshavn.
Den lange bygning,
der flankerer gården
til højre, husede skolelokaler for Bredgades Fattiganstalt, også kaldet Holmens
Arbejdsanstalt, hvor
der i en bygning nederst mod Bredgade
boede fattiglemmer –

Referat af OHFs ordinære generalforsamling.
Dato: 25. april 2019

Punkt 1 (valg til dirigent og referent).
Dirigent: Ole Rafn blev valgt som dirigent.
Referent: André Fleron blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovmæssigt indkaldt.
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2 (bestyrelsen beretning).
Beretningen, der var udsendt med indkaldelsen, blev umiddelbart sat til debat, efter at de
to afdøde medlemmer (24/59 Troels Kløvedal og 85/51 Leif Rygaard) var blevet mindet.
Formanden indledte med at oplyse, at medlemstallet alligevel ikke var faldet, da foreningen har fået to nye medlemmer.
Der blev spurgt til antallet af deltagende medlemmer på arrangementerne. Gns. er antallet ca. 10 medlemmer + ledsagere/gæster.
Generalforsamlingen støttede op bag bestyrelsens beslutning om at lukke FB-Gruppen
”Opfostringshusforeningen (OHF)”.
Der var ingen modstridende kommentarer til beretningen, og beretningen blev enstemmigt godkendt.
Punkt 3 (regnskab 2018 + budget 2019).
Aage gennemgik resultatopgørelsen, Balancen og budgettet for foreningen, Stiftelsen og
Emma’s Legat.
Der blev spurgt til formålet med Emma’s Legat grundet størrelsen af legatet (afkastet) i
forhold til legatets omkostninger Aage oplyste, at det er en fordel for foreningen at bevare legatet i sin nuværende form, da legatfundatsens formålsparagraf er mere rummelig.
Resultatopgørelser, balancer og budget blev enstemmigt godkendt.

kun adskilt fra OH af et
højt plankeværk.
Fra den store skolegård
var der dengang udsigt
til den katolske Ansgar
kirke. I dag er kirken
skjult bag en nyere etageejendom i Bredgade.
Illustration fra illustreret
tidende

Punkt 4 (valg til bestyrelsen).
32/59 Aage Johansen – genvalgt for 2 år som kasserer.
55/66 Søren Derving – genvalgt for 2 år som næstformand.
40/68 Steen Bertelsen – genvalgt for 2 år som bestyrelsesmedlem.
2/90 André Fleron – valgt for 1 år som bestyrelsesmedlem.
50/68 Palle Bærentzen – valgt som suppleant.
Punkt 5 (valg til revisorer).
17/68 Flemming Højstrup Hansen – genvalgt.
29/70 Ole Kock – genvalgt.
105/65 Peter Gehrke – genvalgt.
Punkt 6 (valg til legatudvalget).
Efter lodtrækning blev
4/85 Peter Falver – genvalgt for 3 år.
84/86 Thomas Vallentin Petersen – genvalgt for 1 år.
19/68 Carsten Hansen – genvalgt for 2 år.

Punkt 7 (Forslag og fastsættelse af kontingent for 2020).
Generalforsamlingen behandlede det af 48/59 Jens Chemnitz Povelsen fremsatte forslag om salg af foreningens lokaler
Bestyrelsen mente ikke, at et salg ville være en ideel løsning og begrundede det med
følgende:
Økonomiske grunde. Med mere end 10 faste interne møder og arrangementer i 2019,
og med bestyrelsens fremtidige aktivitetsplaner (klubaftner) samt indtægten fra udlejning af lokalerne, så finder bestyrelsen det på nuværende tidspunkt ikke økonomisk
fordelagtigt at leje sig ind andre steder.
Skorpe grunde. Der knytter sig også megen nostalgi og hjerteblod til foreningens lokaler, som har været foreningens samlingssted igennem mange år.
Forslaget blev ikke vedtaget. Bestyrelsen vil dog være OBS på denne mulighed, så vi
sikrer rettidig omhu og den bedst mulige løsning for foreningen.
Bestyrelsens forslag om at bevare kontingentet uændret blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 8 (eventuelt, under dette punkt kan intet vedtages).
Forslag og åben snak om ekstraordinært tilskud til dårligt/ringe stillede skorper:
Bestyrelsen vil tage emnet med til gennemgang på fremtidige bestyrelsesmøder.
Forslag og åben snak om mulige månedsaftner, hvor der eksempelvis kunne være en form for support (juridisk, socialt etc.):
Bestyrelsen vil tage emnet med til gennemgang på fremtidige bestyrelsesmøder.

Gennem porten kommer man ind i en lille,
rektangulær gård, som dengang rummede forstanderens private have og vandhus, og hvorfra der en skøn udsigt til kuplen på Marmorkirken.
Videre frem
kommer man til
mellembygningen, som rummede OH’s kirke.
Et højloftet rum, hvor fire af de oprindelige søjler siden
er blevet udskiftet med en jernbeton konstruktion for at
bære en klichémaskine på første sal. Men 2 af de oprindelige søjler er bevaret; og trods den noget bombastiske
ombygning, som kommunen foretog, da OH fraflyttede
ejendommen i 1881, er to af de smukkeste trapperum
bevaret – hovedtrappen i forhuset og
den store trappe i mellembygningen.

Referat af André Fleron.. Godkendt af dirigenten Ole Rafn

Byvandringen lørdag den 11/5
Arrangementet startede med et besøg i Store Kongensgade 108. Et ejendomskompleks som oprindeligt var plejehus (Christians Plejehus) for militærets
fattige, indtil OH i 1776 blev forflyttet dertil, da
militæret overtog OH’s ejendom på Christianshavn.
Vi blev budt velkommen af Lars Rothenborg, som
har boet i ejendommen, siden han og en gruppe ligesindede købte ejendommen i 1976 for at starte et
af byen største bofællesskaber. Ejendommen er i
dag en andelsboligforening og er i øvrigt fredet.

Gennem porten i mellemhuset kommer man så
endelig ind i den meget lange gård, der dengang
nåede næsten ned til Bredgade, og hvor drengene
holdt til.

Da OH flyttede ind, var ejendommen lidt nyere end
huset på Christianshavn, men ikke indrettet til 200
drenge. Den var inddelt i mange mindre huse og
separate vandhuse, som latrinerne blev kaldt dengang. Det smalle forhus, der senere har fået tilført
en ekstra etage, rummede boliger for OH’s forstander og personale.

Gården er på begge sider flankeret af diverse bygninger – tv. en 3-etagers bygning som dengang
rummede en gigantisk spisesal til 400 personer.
Oppe under taget lå drengenes sovestuer; og i nok et hus ned mod Bredgade var der
indrettet sygehus, vaskehus og vævesal. Vandforsyningen kom fra flere poste i gården.
Drengene tørnede ud – sommer og vinter – for at vaske sig ved en af postene under
åben himmel.

