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Ved OHF’s 125-års jubilæum i 1997 var foreningens medlemsmæssige fundament – Det kgl. Opfostringshus – fortsat intakt, om end skolen igennem 90’erne
havde udklækket færre og færre skorper. Men vi var fortrøstningsfulde i troen
på, at skolen nok skulle komme til ære og værdighed, når de fysiske rammer
blev moderniseret. Sådan gik det ikke, og skolen blev lukket nogle få år senere
(2004) på trods af foreningens forsøg på at afværge lukningen.
Naturligvis blev der dengang stillet spørgsmål om skolens lukning også skulle
medføre nedlæggelsen af foreningen. Svaret var NEJ, foreningens berettigelse
som samlingspunkt for gamle skorper blev der ikke rokket ved. Det bekræftes
blandt andet ved det nogenlunde stabile medlemstal, som foreningen har haft
igennem 00’erne og 10’erne.
Det ændrer dog ikke på, at foreningens eksistensgrundlag langsomt smuldre. Og
at medlemmerne i en ikke så fjern fremtid må tage stilling til foreningens videreførelse.
Dette triste fremtidsperspektiv skal dog ikke forhindre os i at fejre foreningens
150 års jubilæum.

På sådan en dag er det naturligt at se bagud på de begivenheder, som vi i særlig grad
bør mindes og være stolte af, at generationer af skorper før os har gennemført i kraft af
sammenholdet i foreningen.

Foreningens tilblivelse
Vor forenings historie tager godt nok sin begyndelse den 18. marts 1872, men allerede
i foråret 1867 begyndte en gammel elev af Opfostringshuset, daværende inspektør ved
Nicolaj Arbejdshus, kammerassessor Just E Larsen at arbejde på at stifte en forening af
tidligere Opfostringshuselever og efter afholdelse af nogle møder blev ”Foreningen af
29. juni” stiftet. Denne forening havde kun et rent selskabeligt formål, hvilket bl.a.
kom til udtryk ved nogle meget animerede fester på bl.a. den lille ø ”Capri” i fæstningsgraven udenfor den daværende vold på det sted, hvor Glyptoteket står i dag som
nabo til Tivoli.
Ifølge de skriftlige overleveringer red bl.a. skorpen 12/48 Julius Strandberg, 1800’tallets ubestridte danske skillingsvisekonge, Pegasus i ”Foreningen af 29. juni” og derfra
fik han sikkert inspiration til den endnu i dag så velkendte drikkevise ”Vi vil ha’ øl. Vi
vil ha’ gamle Carlsberg øl”?
I et par år var denne foreningen således et fornøjeligt samlingssted for de gamle skorper; men sammenhængskraften begyndte at smuldre godt hjulpet på vej af den egenrådige formand – foreningens stifter. Og i midten af marts 1872 kunne man i Dag Telegrafen og Folkets avis læse følgende:
OPFOSTRINGSHUSELEVER
Enhver, som har frekventeret Det kgl. Opfostringshus
anmodes om at give Møde Mandagen den 18. ds. Kl. 8
Aften hos Hr. Restauratør Jøhnke, Nygade 7, 1. Sal, da
Man føler Trang til at danne en Forening under Navn
”Opfostringshusforeningen”.
Efter Manges Opfordring
Chr. Gudmundsen
Conrad Hansen.
Efter denne opfordring mødtes en talrig forsamling af gamle skorper, der ønskede
at danne en ny forening i stedet for ”Foreningen af 29. juni”. Og resultatet blev, at
de fremmødte med begejstring tilsluttede sig forslaget, og Opfostringshusforeningen blev erklæret for dannet.
På et efterfølgende møde den 25. marts blev følgende valgt til foreningens første
bestyrelse:
Smedemester Th. Høvert. Formand
Blikkenslagermester Chr. Gudmundsen. Næstformand
Sergent Conrad Hansen. Kasserer
Forgylder Edv. Bach
Snedkermester Clemmensen
Instrumentmager P. Chr. Jørgensen
Blikkenslagermester Harald Nielsen

Foreningen satte sig straks som formål ”at bevare og videreudvikle det gode kammeratlige forhold fra skoleårene”, men også at lægge vægt på ”at pleje et godt forhold til
barndomshjemmet (skolen)” og ”at udforme og underbygge den hjælpsomhed, der
altid indenfor den bedste familie praktiseres overfor dem, der har brug for en håndsrækning”.
Disse tre ledetråde har igennem de 150 år været det bærende grundlag for foreningens
virke, om end forholdet til skolen i dag udelukkende har et historisk perspektiv.
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I det følgende præsenteres nogle af de initiativer, som i særlig grad fortjener at blive
fremdraget ved foreningens 150-års jubilæum.

Foreningens ejendomme (de sociale initiativer)
Foreningen fik allerede på et tidligt tidspunkt mulighed for at sætte handling bag
vedtægtens målsætning om at yde økonomisk støtte til trængende, pensionerede skorper.
Det kunne foreningen gøre i kraft af, at der altid i medlemskredsen har været en stor
beredvillighed til at bidrage med et større eller mindre beløb, når foreningen foranstaltede en indsamling. Men de allerstørste bidragydere har dog altid været personer
uden tilknytning til hverken skolen eller foreningen.
Med den betydelige økonomiske støtte fra kancelliråd Ole Thorup og justitsråd Niels Josephsen
kunne foreningen allerede i 1896-7 opføre sin
første ejendom (hjørneejendommen på Dr. Olgasvej og Ndr. Fasanvej) med 23 3værelses lejligheder. Foto t.v.
Og endelig i 1910
kunne foreningen
fejre opførelsen
af naboejendommen på Ndr. Fasanvej 126-128 med
yderligere 20 2-værelsers lejligheder. Foto t.h.
Men som de sociale forhold forbedredes i samfundet,
dukkede nye boligsøgere op, nemlig lærlinge, unge
skorper under uddannelse, som gerne ville have en
mindre, økonomisk overkommelig lejebolig i læretiden – i stedet for at være henvist til datidens lærlingehjem.

I begyndelsen af 1980’erne var driften af ejendommene imidlertid blevet en så stor
økonomisk belastning for foreningens øvrige virke, at man besluttede at sælge ejendommene. Villaen på Amager i 1984 for 600.000 kr. Ndr. Fasanvej 126-128 året efter
for 1,2 mio kr. og endelig i 1991 Ndr. Fasanvej 124 A-B-C for 2,0 mio kr.
De to ejendomme på Ndr. Fasanvej blev begge overtaget af de daværende lejere, og
de er i dag to velfungerende andelsboligforeninger, hvor foreningen har bibeholdt sine
lokaler som en erhvervsandel i AB Skorpen.

Kampen for Opfostringshusets bevarelse
Skolens forhold og navnlig skolens bevarelse har altid ligget foreningens medlemmer meget på sinde. Mest markant kom det til udtryk ved det store folkemøde i rådhussalen i november 1948, da skoleborgmester og Opfostringshusets øverste chef
Alfred Bindslev i Københavns Kommune
forsøgte at nedlægge skolen. Foreningens
daværende formand Leo Meyersahm var
den, der lagde strategien, han kæmpede
og vandt – bakket op af de gamle skorper,
organisationer, folketingspolitikere, menigmand og pressen.
Skolen i Randersgade blev som bekendt
ikke lukket; men kun flyttet til de bedre
forhold i Hellebæk i 1953.
Og da rygterne i slutningen af 1990’erne igen begyndte at
løbe om, at skolen skulle nedlægges, var det en anden gammel skorpe, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, som i et debatindlæg i Berlingske Tidende fortalte om sin egen skoletid
i Hellebæk, og om hvordan han skyldte skolen sin støtte i
dens kamp for at overleve.
Hans Edvard lod ikke det blive ved de pæne ord. Han involverede sig personligt i den største modernisering og renovering af
skolens hovedbygning siden skolens indflytning i 1953. Fra sin placering som direktør i Ny Carlsbergfondet trak han i trådene og var en
drivende kraft bag byggeprojektets gennemførelse.
Foreningen bidrog også 500.000 kr. fra foreningens
ellers båndlagte midler til moderniseringen, da den blev
dyrere, end hvad Københavns Kommune selv ville
spendere. Og en indsamling blandt foreningens medlemmer bidrog med yderligere 100.000 kr. Tilsammen
et mindre beløb i det store samlede byggeprojekt, men
en klar tilkendegivelse overfor Opfostringshusets ledelse om, at skolen fortsat kunne regne med støtten fra
sine mange tidligere elever.

Desværre lykkedes det ikke 3. gang at redde skolen fra at blive nedlagt. Det var atter
Hans Edvard, der førte an i kampen for skolens bevarelse. I et harmdirrende indlæg i
Weekend Avisen gav han politikerne på rådhuset en opsang for den trufne beslutning. Og han medvirkede også sammen med blandt andet Troels Kløvedal i den protest dokumentarvideo, som foreningen med økonomisk støtte fra oldebarnet af den
på Island så kendte skorpe, stor-købmanden Thor Jensen, fik fremstillet, og som blev
vist på DK4.
Men alle vore protester blev set overhørig. Skoleborgmester Per Bregengård og et
flertal i Skoleforvaltningen lod sig ikke overbevise om, at der fortsat var brug for en
institution som Opfostringshuset. Vor skole blev endegyldigt nedlagt i 2004.

Foreningslivet
Det kammeratlige samvær, som var et af formålene med dannelsen af foreningen,
har ændret sig voldsomt gennem de forløbne 150 år. Desværre led foreningen i
mange år af ikke at have egne lokaler. Man måtte leje sig ind hos forskellige restauratører rundt i byen (København), men trods denne vanskelighed var der altid
pæn tilslutning.
Da foreningen i 1894 fik sit medlemsblad ”Skorpen”, skete der imidlertid en
kraftig opblomstring af foreningslivet.
I de første årgange af medlemsbladet
kan man blandt andet læse om, hvordan
man i 1902 havde en sportsafdeling med
boldspil, trave- og cykelture, som i tyverne blev starten til Opfostringshusforeningens Idrætsklub (OI).
I starten en ”protestbevægelse” af unge
skorper mod foreningens konservative ledelse. Man var utilfredse med, at der ikke
blev gjort noget for ungdommen, at foreningens fester var ”så fine” o.s.v. nøjagtig
det samme som har gentaget sig, når nye generationer af unge kom ind i foreningen.
En anden – mere fredelig fraktion – var ”Koret”, som blev dannet i 1937 og som i
mange år samlede mange skorper med deres damer til sangøvelse og hyggeligt
samvær under den kendte organist og komponist
Oskar Gyldmarks ledelse.
Fra samvær nogle gange om året i lejede lokaler til mere faste mødedage og småfester i egne lokaler i Stiftelsesbygningen på Dr. Olgasvej er gået den røde tråd
med arrangerede sammenkomster, der faldt i medlemmernes smag, og som kunne
øge sammenholdet blandt de gamle skorper.

Lokalerne i Stiftelsesbygningen fortjener en særlig omtale.
Det var først i 60’erne, at det lykkedes foreningen at få den
kommunale tilladelse til at sammenlægge to at lejlighederne i Stiftelsesbygningen, hvorved de medlemslokaler, vi i
dag kender og anvender, så dagens lys. Med hjælp fra en
kreds af yngre skorper – håndværkere og kontorfolk – fik vi
indrettet lokalerne, som blev indviet i efteråret 1964.
Foreningen var ikke længere
hjemløs. Lige siden da har lokalerne på Dr. Olgasvej (i dag Ndr.
Fasanvej) dannet rammen om de
fleste af foreningens medlemsar
rangementer.
Det trykte, postdistribuerede medlemsblad ”Skorpen”
blev ved årtusindskiftet suppleret med en digital hjemmeside (www.ohf.dk), hvor medlemmer og andre, der
måtte have interesse for Opfostringshuset og foreningen, har adgang til at grave i foreningens digitale arkivalier.
Og i 2020 overgik det trykte medlemsblad til udelukkende at blive udgivet digitalt. En udvikling som måtte
blive konsekvensen af den omsiggribende digitalisering af samfundet og den stedse
forringede postale service i landet.

Hjælpevirksomheden
Gennem de 150 år har foreningens hjælpevirksomhed skiftet karakter. I mange år
var behovet for hjælp til ældre skorper og deres enker afgjort stort, Ja, i det første
årti af 1900-tallet havde foreningen sin egen begravelseskasse. Men som de sociale
forhold forbedredes i 30’erne, aftog ansøgningernes antal fra de ældre skorper,
hvorefter hjælpen i højere grad fik fokus på de yngre skorper, der var i lære eller
under uddannelse.
Foreningen kunne i mange år supplere den hjælp, som skorper fik fra skolen, betydeligt. Grundlaget for denne økonomiske støtte var foreningens to ejendomme og
de mange legater, som velmenende personer med interesse for Opfostringshuset,
skorperne og foreningen, har givet til foreningen i form af legater.
Nogle af de største bidragsydere til foreningens hjælpevirksomhed skal her nævnes:
I 1902 skænkede Ole Thorups søn, justitsråd Vilhelm Thorup og hustru et legat,
som satte foreningen i stand til at bortgive de 2 første friboliger i Stiftelsesbygningen til ældre trængende medlemmer.

I 1914 modtog foreningen en testamentarisk gave fra et af sine medlemmer, fhv. værkfører på B&W I.A. Wivel og hustru i form af en villa på Amager og ægteparrets hele
formue, der iflg. testamentet var bestemt navnlig til udvidet hjælpsomhed til ungdommen. I alt værdier på ca. 18.000 kr.
I 1918 modtog foreningen 10.000 kr. efter justitsrådinde Ida Thorup i form af et legat
bestemt for bortgivelse af friboliger i Stiftelsesbygningen.
I årene der fulgte bragte flere gaver. Afgangsklassen 1878 gav således 20.000 kr. til
brug for videreuddannelse af unge skorper; et legat hvis betydelige størrelse ikke
mindst skyldes den tidligere omtalte islandske stor-købmand og skorpe Thor Jensen.
Lad os slutte dette hurtige rids over foreningens 150-års virke med at konstatere, at
foreningen med salget af ejendommene fik tilvejebragt en formue, som gav så stort et
afkast, at foreningen i de følgende 10 år alene kunne bortgive 1 mio kr. i legater til
medlemmer – ældre og unge under uddannelse - og til skolen, og at foreningen i dag
har en betragtelig formue på ca. 5,6 mio kr. inclusive erhvervsandelen.
Afkastet af denne formue er dog svundet ind i takt med obligationsrentens fald, med
det resultat at foreningens mulighed for at uddele legater er blevet kraftigt beskåret.
Medlemstallet har ikke overraskende ændret sig dramatisk fra de ca. 80 i foreningens første årti til det toppede med 709 i år 1952 (umiddelbart efter rådhusmødet)
for siden at falde til de nuværende 130, som medlemstallet har ligget og svinget
omkring de seneste 5 år.
Foreningens nuværende bestyrelse:
Finn Johansen 103/57 formand
Søren Derving 55/66
næstformand
Aage Johansen 32/59
kasserer
André Fleron 2/90
Rasmus Buss 34/71
Michael Feder 90/76

Foreningens æresmedlemmer:
Kjeld Simon Villadsen 89/52
Hans Edvard Nørregaard-Nielsen 67/62
Aage Johansen 32/59

Bogen blev udgivet i
anledning af DKO’s
250 års jubilæum
den 29. juni 2003.
Det beskriver skolens historie fra Frederik V’s hustru,
Louises ønske om
oprettelse af opfostringshuse for nødstedte fattige børn,
og frem til i dag.
Bogen koncentrerer
sig mest om de personer, der har haft
tilkytning til skolen:
forstandere, lærere
og elever, men den
giver også et levende billede af samfundet og skoleudviklingen i de 250
år, og af hvordan
pædagogikken og børneopdragelsen har ændret sig.
Bogens titel ”Skorpeskolen—på den yderste pynt” refererer til den byggegrund på
Christianshavn, som kong Frederik V skænkede til det gode formål. DKO kom i en vis forstand til at ligge på jomfruelig jord, men den
statelige bygning, som i dag er kendt som Søkvæsthuset, blev rejst på et areal, der for en
stor dels vedkommende lå under vand.
Bogen kan købes gennem foreningen ved
henvendelse til formanden.
Prisen er 100 kr. incl, forsendelse i DK.
Bogens forfattere:
Kjeld Simon Villadsen 89/52
Hans-Henrik Siig

Skorpens redaktion: Finn Johansen 103/57

