
 

 

 Kim Schumacher, 98/66 

Han satte strøm på Danmarks Radio! 
Kim Schumacher var kun 40 år, da han i 1990 døde af AIDS. 
 

30 års efter hans død er der udkommet et brag af en biografi om 
Kim Schumacher. I biografien ”Dem jeg elsker, elsker jeg – Kim 
Schumachers mange liv” kommer vi for første gang tæt på man-
den bag det speedsnakkende ydre. Fra han på kostskolen (DKO) i 
Hellebæk først stiftede bekendtskab med filmmediet i slutningen 
af 60’erne, over hans rejser til New York i 70’erne, til han i 80’er-
ne blev hele Danmarks Kim Schumacher som populær radio- og 
tv-vært. 
Hans ophold på kostskolen er detaljeret beskrevet bl.a. på bag-
grund af bidrag fra en række af hans skolekammerater. Her er følger 
et par nedslag i bogens afsnit om hans ophold på DKO: 
 

1) Hans spinkle fysik sender ham ikke til bunds i hierarkiet. Det er med hans mundtøj 
og hans flabede verbale kampevner, han vinder sin unikke position. ”Han skal nok få 
sagt, hvad han vil, men pakker det pænt ind. Han har ordet i sin magt. Han kan sno sig 
ud af det, siger klassekammeraten Albert Klindt. 
 

2) Kim vokser fysisk og kreativ i disse år. Han excellerer i formnings- og sløjdtimerne 
og han er ferm til biologi og historie. Og så veksler han mellem det dygtige og det 
strålende i dansk, diktat og stileskrivning. Hans stile bliver læst op i timerne, og han 
begynder at skrive skolebladet Skorpen, der har annoncer fra lokale næringsdrivende. 
”Han skriver nogle artikler, så vi ligger flade af grin,” fortæller Philip Hansen. Artikler 
om livet på skolen, om lærerne. ”Han kan skrive det så humoristisk, at alle griner af 
det, også lærerne.” 

 

3) Kim er ikke nogen konventionelt rask 
dreng. I fodbold- og idrætstimerne driver 
han rundt i udkanterne. Han finder sin helt 
egen mening i naturen, nemlig som en 
kulisse til hans smalfilm og dagdrømme. 
Han begynder at lave film med historier 
på Skorpeskolen. ”Det begyndte, da jeg 
gik på kostskole i Hellebæk,” fortæller 
han selv senere til Berlingske Tidende. 
”Her havde vi rig lejlighed til frit at forsø-
ge os som filmkunstnere.” 

 

Biografien er skrevet af Simon Lund, musikredaktør og kulturjournalist på Politiken 
og Ralf Christensen, musikredaktør og filmanmelder på Dagbladet Information. 
 

Udgivet på forlaget Gyldendal. 464 sider hæftet. Pris kr. 299,95 
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Glædelig corona-jul og godt nytår! 
 

Julen er over os og lige om lidt tager vi hul på et nyt år. 
I juleferien vil vi gerne være samen med vore nære og kære. Denne tradition vil 
den igangværende pandemi tvinge os til at moderere; for vi skal passe på hinan-
den ved at holde afstand. 
 

Bestyrelsen håber alligevel, at  
du og din familie må få en 

glædelig jul og komme godt  
ind i det nye år. 
 

Varme hilsner 
Bestyrelsen 



 

 

Skorpen nr. 5 
2020 127. årg. 

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

 
Bestyrelse 
103/57  Finn Johansen, formand 
55/66 Søren Derving, næstfm. 
32/59 Aage Johansen,  kasserer 
40/68   Steen Bertelsen 
2/90     André Fleron 
50/68   Palle J.L. Bærentzen          
Suppleant 
Ledig 
 
Revisorer 
17/68 Fl. Højstrup Hansen 
29/70 Ole Kock 
Suppleant 
Ledig 
 
Stiftelsen 
103/57  Finn Johansen 
Tlf. 33141815 efter kl. 18:00 
E-mail: formand@ohf.dk 
 
Webmaster for 
www.ohf.dk 
61/77  Michael Brimer 

Bladet Skorpen 
Redaktion 
Ansv. Redaktør 
103/57 Finn Johansen 
Telefon 33141815 
E-maiil: formand@ohf.dk 
 
Redaktionsadresse: 
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv. 
2000 Frederiksberg 

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

Ægte 

Skorpe 

manchet- 
knapper 

 

Pris: 200 kr.   
Bestilles hos formanden 

Legatuddelingen 2020 

Legatudvalget modtog kun 2 ansøgninger; 
og det kan man tage som udtryk for enten at 
de studerende er bedre stillet økonomisk end 
tidligere år, eller at man ikke har været op-
mærksom på legatets eksistens. 
Begge ansøgere – et barn hhv. barnebarn af 
et skorpemedlem - blev imødekommet med 
et beløb til deres igangværende uddannelse. 

Beildorffs Fond/Legat 
Dette legat kan fortsat i løbet af 2021 søges 
af skorper og deres børn/børnebørn, der er 
under en videregående uddannelse. Legatet 
søges via foreningens legatudvalg. 

Isskruringer på Øresundskysten 

ved Hellebæk, 1961/62 

 

 

Juleforberedelser 

Kan I huske det? 

 

Forstander Ove Nelssons stjerne i tag-
vinduet blev tændt og aktiviteten i 
hobbykælderen i Strandhuset steg til 
mere end, der næsten var plads til. 
 

Lærer Egon Olsen rejste i pendulfart 
mellem DKO og Panduro hobby på 
Nørreport i København for at hente diverse dele til vores mangeartede produk-

tion af julegaver til familiemedlemmer med mere. 
Lampeskærme af plastic strimler i forskellige farver, øloplukkere og proptræk-
kere med træ eller horn håndtag (jeg har arvet mine), lamper fremstillet af ko-
horn, smykker af kokosskal eller emaljeret kobberplade eller????? 

 

Det var dengang sne dalede ned i rigelig mængde før verden gik af lave. 
Isen på søen gav mulighed for skøjteløb i den fineste stil, og byens tøser danse-
de isdans mens drengene løb 6-dagesløb og man frøs ned i en sådan grad , at 
man “varmede” hænderne op under den kolde hane på gangen. 
Skiene, som nogle af os var så heldige at have, kom ned fra rørene i cykelkæl-
deren, og skoven blev brugt på kryds og 
tværs. 
 

Juleaktiviteterne i Hellebæk kirke blev forbe-
redt, ligesom julemelodierne blev øvet på 
blokfløjter, klaver og guitar. 
Jo der var julestemning på DKO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ole 
Rafn’s 
opslag 
på Fa-
cebook 


