MEDLEMSBLAD

Et kandidatspeciale om Det kongelige Opfostringshus’s drenge
Af Emil Rosager Schaarup, Det Humanistiske Fakultet på KU.
”… man har lov til at være stolt af at være elev fra Det kongelige Opfostringshus”.
En undersøgelse af Det kongelige Opfostringshus 1871-1876 i et livsforløbsperspektiv.
Ovennævnte statement ”…” pryder forsiden af det speciale, som Emil Rosager
Schaarup afleverede til fakultetet ved årsskiftet, og som netop er blevet bedømt til et
12-tal.
Jeg hørte første gang om projektet i april 18, da Emil henvendte sig til mig for at høre,
om han kunne låne foreningens gamle medlemsblade. Det kunne han naturligvis, efter
at han havde fortalt mig om sit projekt.
Jeg har haft lejlighed til at læse specialet, og kan godt forstå, at det har fået en så flot
bedømmelse. Emil har tilbudt at præsentere sit speciale for foreningens medlemmer,
men lad mig alligevel benytte lejligheden til her at fortælle om nogle af specialets konklusioner.
Specialet er baseret på en detaljeret analyse af de 136 drenge, der var indskrevet på
skolen i årene 1871-76, deres økonomiske og sociale baggrunde, deres erhvervsforløb
efter udskrivningen fra skolen og hvad der skete med drengene efter læretiden og i
hvilke livsstillinger de endte. Den overordnede konklusion er, at Opfostringshuset i
den specifikke periode, som dette speciale omhandler, lykkedes med at give drengene
en god uddannelse. Skolen gav drengene nogle muligheder, de ellers ikke ville have
haft, og forbedrede på denne måde drengenes fremtidsmuligheder.
Over en tredjedel af drengene endte i samfundets to øverste socialklasser. Der var
drenge, der blev store købmænd, chefer i Privatbanken, selvstændige håndværksmestre, riddere af dannebrog og dannebrogsmænd, selvstændige apotekere, direktører
samt kontorchefer i finansministeriet.
Det var dog ikke alle drenge, der trivedes med den jernhårde disciplin på Opfostringshuset. Men specialet har vist, at det dog kun var et fåtal af de indskrevne drenge, der
faldt fra.
Med specialet er der skrevet en historie om en underbelyst institutionstype. En historie
om en institution, der lykkedes. En historie om, at der i 1800-tallet fandtes institutioner, der gjorde noget for nogle børn fra fattige kår.
Kommenteret af Finn Johansen 103/57

Foreningen har fødselsdag!
Foreningen har i år eksisteret i 147 år, og det bliver fejret med en
uhøjtidelig sammenkomst (reception) søndag den 17. marts kl. 14
-17:00 i foreningens lokaler.
En særlig gæst har allerede meldt sin deltagelse. Det er Grethe
Ankerstrøm, som glæder sig til at hilse på nogle af hendes drenge, som hun lærte at kende i løbet af de 23 år hun var direktrice
på skolen, og hvor hendes mand Jørgen Ankerstrøm var forstander.
I dagens anledning har bestyrelsen arrangeret en lille særudstilling af de kreative tegninger, som skolens elever forærede det nye
forstanderpar, da parret indledte deres virke på skolen den 1. april
1963.

Bestyrelsen håber, at
rigtig mange vil benytte denne lejlighed
til at hilse på deres
gamle ”reservemor”
og opleve særudstillingen af de mange
tegninger, som Grethe har passet på i så mange år,
og som hun har bedt foreningen om at bevare.
Foreningen byder på kaffe, saftevand og en kagebuffet med lutter hjemmelavede lækkerier. Af hensyn til serveringen må du godt sende en mail om,
at du/I påtænker at deltage, til formanden på
formand@ohf.dk
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Foreningens FB-gruppe: Forsøget er indstillet!
Forsøget med at opbygge en FB-gruppe i foreningens regi, som bestyrelsen iværksatte sidste forår
med 19/68 Carsten Hansen som administrator, har
bestyrelsen besluttet at indstille. Foreningen vil
fremover benytte den af 65/61 Ole Rafn administrerede FB-gruppe ”Skorper” til præsentation af
foreningens arrangementer og andre tilbud, der
også henvender sig til skorper, der ikke er medlem. 2/90 André Fleron vil sørge for foreningens
opslag.
Filmklubben: Ny programchef efterlyses!
Klubbens første programchef 19/68 Carsten Hansen, som var udset til at skulle videreføre klubben
i dens 2. sæson, meddelte kort før jul, at han ikke
ønskede at fortsætte på posten. Så bestyrelsen efterlyser derfor en Skorpe, der interesserer sig for
film, og som vil påtage sig dette frivillige arbejde
med at videreføre filmklubben. Du får frie hænder
til at bestemme filmvalget, hvordan det skal annonceres og afvikles. Med opgaven følger et mindre fast tilskud fra foreningen til filmkøb m.m.
Interesserede bedes kontakte formanden.
Fastlavn i OHF’s regi: Idéen er droppet!
Bestyrelsen har ikke kunne få bekræftet, at der er
interesse for et sådant børnearrangement i foreningens regi; og har derfor droppet idéen. Den manglende interesse skyldes næppe, at tøndeslagning er
gået af mode, nok snarere skyldes den manglende
interesse for et OHF-event, at der i forvejen er så
mange tilbud på slig underholdning i de institutioner, hvor børnene til daglig er tilknyttet .
Kontingent for 2019:
De 250 kr. skal indbetales på foreningens netbank
kontonr. 1551 -3022536 Danske Bank. Husk at
oplyse dit nr. og årgang.
Det er fortsat muligt at blive livsvarigt medlem
ved en gang for alle at betale 10 års kontingent,
dvs. aktuelt 2.500 kr.

Mindeord
Om Troels Kløvedal 24/59
Nu er Troels rejst hjem – om man så må sige!
Sådan kunne man læse i et af de mange mindeord,
aviserne bragte i anledning af hans død lillejuleaften
2018.
Troels havde et ambivalent forhold til Opfostringshuset, og dog fik han med årene en større forståelse
for, hvad skolen har betydet for ham personligt. Så
da skolen blev truet med lukning, var han straks
parat til at deltage med sin person i den film, hvormed foreningen forsøgte at forhindre lukningen.
Troels vil blive husket for hans eventyrlige film og
tv-produktioner fra verdenshavene på Nordkaperen
og fra hans mange bøger – ikke mindst den seneste
”Alle mine morgener på jorden”, som det lykkedes
ham at udgive på trods af den stærkt fremskredne
sygdom.
Tak for alt sammen!
af Finn Johansen 103/57
Foto: Billedet af Troels i maritime omgivelser sendte han med en hilsen til julefrokostens deltagere 2017.

Troels Kløvedal på efterårets program
Bestyrelsen planlægger et dobbelt Troels-arrangement omfattende en filmaften med en
af Troels seneste produktioner og et besøg på Søfartsmuseet, når udstillingen om Troels åbner dér.

Nytårsfrokosten
Hvem har ikke oplevet, at man har måttet udskyde en julefrokost til efter årsskiftet?
Oftest fordi man ikke har kunnet finde en ledig dag i julemåneden, hvor alle kan. Det
var situationen for bestyrelsen, da den besluttede at aflyse den traditionsrige julefrokost.
Bestyrelsen valgte i stedet for at annoncere en Nytårsfrokost i starten af det nye år.
Resultatet blev en anderledes frokost uden julepynt og ris-a-la mande. En nytårsfrokost
som kunne samle et passende antal deltagere (20), og hvor vi fik konstateret, at det
måske ikke er nogen tosset løsning at droppe konkurrencen med alle de andre julefrokoster i december og fremover at starte foreningsåret med en nytårsfrokost, hvor alle i
øvrigt har genvundet appetitten og lysten til en hyggelig frokost i gode venners lag.

