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Kære Skorpe,
Tak for jeres interesse for konkurrencen. Der kommer løbende nye historier ind, og fra dommerkomiteens side ser vi med glæde at en elev fra skolens sidste tid har sendt os en historie, ligesom vi også har
fået en skorpehistorie fra tiden i Randersgade. Vi får således et stadig bredere billede af skolens liv. Forfatteren i dette nr. 5 af Skorpehistorier, Carl Aage Præst (1922-2011) var også elev i 1930’erne, altså fra
tiden inden Hellebæk. Hans bog En Skorpes Eventyr (1953) er et godt eksempel på ånden i konkurrencen, formuleret af Søren Ulrik Thomsen i sit essay Store Kongensgade 23 (2021):
Er der et enkelt år eller sted i et menneskes liv, der efterhånden som tiden går, vil vise sig at være
det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger
ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere? Ja, det er der...
God læselyst. Vi ser frem til dit bidrag, Carsten Hansen

Carl Aage Præst
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Min søn om du vil verden frem, så buk;
og tie til tingen, du finder slem, og buk.
Vid, du est fattig, thi du må bukke,
og skønt du vel kan i løndom sukke,
Så tie, buk atter, hold munden , buk atter
og tie.
(...)
W.H.F. Abrahamson 1790
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Carl Aage Præst blev optaget på Opfostringshuset i Randersgade i 1933 og gik ud efter sin konfirmation
fire år senere for derefter at komme i lære som buntmager. Han har skrevet sig ind i dansk og international
fodboldhistorie som en af de danske fodboldhelte der i 1940’erne og 50’erne tog springet fra amatør til
professionel i italiensk fodbold. I sin erindringsbog En skorpes Eventyr fra 1953 beskriver Carl Aage sin
opvækst inden skorpeskolen og kort også sit liv som lærling. Men frem for alt er det selvfølgelig en spændende beretning om en enestående fodboldkarriere. Skolen og livet i Randersgade får i bogen en central
forklarende rolle i Carl Aages erindringer. Hans hyldest til skolen og dens lærere antager karakter af en
apoteose, forstået på den måde at skolens praktiske bakken op om skorpernes engagement i Østerbros
Boldklub lidt henne ad gaden sikrede både ham og en fem-seks kammerater mulighed for at drive det vidt,
opad. Men også at den egentlige drivkraft i hans øjne var skolens formidling af viden og færdigheder, kammeratskabet og dens propagerede & praktiserede værdier. Eventyrtitlen En skorpes Eventyr kan ikke være
mere passende i forhold til forfatterens intentioner, i bogen forekommer gentagne gange billedet et magisk
tæppe som et synonym for heldet, forsynet, lykken, der er blevet mig forundt. Men den fortolkende og kritiske læser ser også at bogen er et studie i social opstigning og i underkastelsen som socialt værktøj. Endelig
er den et udtryk for fortrængningens kunst. Bedøm selv. Du får nedenfor fem citater fra den velskrevne
bog der ikke kun er læsværdig for fodboldinteresserede. Overskrifterne er mine.
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1. Afstraffelse var selvforskyldt

Jeg sidder og ransager min hukommelse så grundigt, som jeg kan, men det er ikke muligt for mig at finde
så meget som en situation eller hændelse, der bragte mig i misforhold til min skole. Når jeg blev straffet,
følte jeg, at det var retfærdigt; heller ikke der har jeg noget at beklage mig over. Mit eget væsen og de problemer, som det skabte for mig, skal skolen ikke dadles for. (s.21)
2.Værdier for livet
For den, der kom fra ”skorpernes” skole, havde det en ganske særlig betydning at møde forståelsen og tolerancen. Jeg mindes aldrig, at vi i skoledagene led under den misundelse og den barnlige ubarmhjertighed,
som jeg senere kom til at høre og læse så meget om. Vi følte os snarere som en brødreflok i Det Kongelige
Opfostringshus; vi lærte at vise hensyn til de mindste og forsvare eller retlede dem, hvis første vaklende
skridt i ”skorpetilværelsen” vi som ”de ældre” havde fået ansvaret for af skolens ledelse, men selvfølgelig
var der også oplevelser, som helst skal glemmes. Det undgås vist aldrig. (…) Vi var opdraget i en retlinet
tankegang, som ikke blev forstyrret af ydre påvirkninger i de fire lykkelige skoleår. (s.32)
3.Søndagene: Belønning eller straf
Søndagene var skæbne- eller festdagene for os. Vi blev purret ud kl. 7 som sædvanlig og gjorde os så klar
til mønstringen på soldatervis. Vi skulle møde med nypudsede knapper i uniformsjakke og stortrøje. Skoene skulle være blankpolerede, også under svangen. Negle og øren skulle være pinligt rene. Hver dreng blev
gået uhyggeligt igennem, og manglede der en knap, var der sjusket med pudsningen, eller var der huller på
strømperne eller så meget som en plet på tøjet, blev man sendt væk og mistede en af de kostbare fritimer.
På søndagene var det også straffedag for de ”indeholdte”, det vil sige dem, der havde forbrudt sig i ugens
løb. De måtte bære brænde til kakkelovnene, feje og vaske gulve eller pudse vinduer i stedet for at få fri.
Vi andre, som bestod mønstringens skærsild, fik søndagsfri til kl. 9 om aftenen. Jeg strøg altid hjem på
Strandboulevarden til min mor, som bestyrede et ismejeri der, og jeg kunne som regel lige nå et par ærinder, før mejeriet lukkede kl. 10. Efter søndagsmiddagen løb jeg til Idrætsparken eller til Stadion. Vi kunne
også komme i svømmehallen eller på tennisbanerne. Jeg tilbragte mange, mange timer der, også før jeg
begyndte st spille i Østerbros Boldklub. (s. 20)
4. Klasselotteriet. Ærens træ
Jeg var ikke særlig dygtig i skolen. Længere end til nr. 7 i klassen nåede jeg aldrig, og derfor blev det ikke
mig beskåret at plukke grene fra det fagre ærens træ, d.v.s. at blive udtaget til lotteridreng ved klasselotteriets udtrækning. Det var kun de seks bedste i klassen. Jeg har ønsket og stræbet efter at opnå denne ære,
men det lykkedes aldrig. (s. 18)
5. Løn som forskyldt
Krigens år gled hen over mig med de samme rystelser og ydre påvirkninger, som ramte enhver, også de
helt unge. Jeg husker det forfærdende indtryk, det gjorde på mig, at en mine klassekammerater mellem
”skorperne” blev skudt som stikker. Mærkeligt nok var det den samme, som i skoledagene engang havde
gemt ”inspektionsbogen” og selv ville inkassere forstanderens 5 kroner som belønning for at skaffe den
tilveje igen, og det var den samme dreng, som næsten aldrig var med i vor leg. Han spillede heller ikke
fodbold. En anden af mine kammerater blev Schalburg-mand. Jeg kan huske, at min reaktion på deres
skæbne var den, at de åbenbart ikke havde lært af vor gamle skole. (s. 34)
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