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Kære Skorpe,
Det går godt med konkurrencen. Flere har sendt bidrag ind, dels nogen som de har fundet i skuffen, men
også nyskrevne, foranlediget af teksterne i Skorpehistorier. Særlig interessant er det at der oven i købet er
kommet bidrag fra tiden inden Hellebæk, altså fra Randersgade som skolen flyttede fra i 1953. Sådanne
bidrag er naturligvis også meget velkomne, ligesom vi også gerne modtager bidrag fra skolens sidste år inden den lukkede i 2004 - og tænk engang: med pigeskorper fra 1995. Nye tider og ny slags skole.
Erindringer fra Skorpeskolen findes også i Hans Edvards Nørregaard-Nielsens fine erindringsbog
Mands Minde fra 1999. Bogen er første bind i en serie på fire der alle bærer undertitlen Et tidsbillede. Den
er en kalejdoskopisk fortælling fra Hans Edvards barndom i 1950’erne i det sønderjyske, men også med to
kapitler fra hans fem år på skolen. Hellebæk og Pigerne. Hans Edvards ærinde med sin bog, meningen, er indlevende, sanseligt og loyalt - og fortælle om steder, sæder og skikke i forandring, og om menneskers og
personers omgang med disse forandringer, ofte som små hyldester. Han er på intet tidspunkt fordømmende
over for personer, så vælger han ikke og nævne dem direkte. Dog hersker der ingen tvivl hos den opmærksomme læser, og i forordet skriver Hans Edvard: - Jeg er ganske enkelt flov over min danske samtid og
dens mangel på redelighed. Som et eksempel på Hans Edvards fremragende portrætkunst får du fortællingen om Carla Nielsen. Tak til Hans Edvard der har sagt god for at vi bringer uddrag fra Mands Minde.
Som optakt og supplement til Hans Edvards skildring af Carla Nielsen kan du læse min erindring om
et møde mellem Carla og min far.
God læselyst. Vi ser frem til dit bidrag.
Carsten Hansen
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Carla Nielsen Alas my love. Af Car sten Hansen. Illustr er et side 3 af Sør en Bir k Peter sen
En varm og solrig dag først i august i 1965 trillede en sort Nimbus med sidevogn ind på den mennesketomme grusbelagte gårdsplads på Skorpeskolen i Hellebæk. Den dybe brummen fra støvsugermotoren rungede
velbehageligt mellem de Schimmelmannske palæbygninger, og den blev akkompagneret af småstenenes
knirken da motorcyklen foretog en elegant 360 graders vending inden føreren bragte den til standsning efter et lille stykke tid i tomgang. Endnu sidende på forsædet lænede føreren sig skråt bagud, fiskede en
krykke op af sidevognen og var nu klar til og stå af. Det var jeg også.
Min far elskede sine søndagsture og sin Nimbus. Altid med et mål i det sjællandske og gerne med en
passager eller to. I årene inden min mor døde to år tidligere, var det den lille familie med os tre: min far,
min mor og mig – min storebror Kurt, typograflærlingen, havde travlt med og føre sig frem over for damerne hjemme på Nørrebro. Senere var min fars kæreste Åse som regel med som enepassager. Intet var
således mere nærliggende end at min far kørte mig til Hellebæk den dag hvor det nye skoleår startede, for
mig i 7. klasse, mit andet år på skolen . De andre elever ville ankomme med bussen fra opsamlingsstedet
på Dr. Olgasvej i København senere på dagen.
Vi spankulerede lidt rundt på gårdspladsen, min far lidt forsigtigt på det porøse underlag, og vi syntes
jo nok der var påfaldende stille. Efter et stykke tid svingede sidedøren i østfløjen op, og ud trådte nu en
smuk fyldig og ikke mere helt ung kvinde. Hun kom smilende over mod os og præsenterede sig med et
Goddag og velkommen, jeg hed hedder Carla Nielsen og sidder på systuen. – Gud det jo dig, Jens Carsten!
Det viste sig nu at vi var kommet en dag for tidligt. Min far var sygemeldt på andet år efter en alvorlig arbejdsulykke i Frihavnen der nær havde kostet ham det ene ben og førligheden, så det med søndage og
hverdage flød lidt sammen.
- Sikke noget, der kan man da bare se. Er vi en dag for tidligt på den! Jamen, vi kommer da bare igen i
morgen. Hop du op igen, Carsten, så kører vi over til Kong Valdemar på Gurre og deler min madpakke.
- Jamen vil I ikke lige ha en kop kaffe og lidt saftevand inden I kører igen, og du kan sikkert godt spise en
bolle, ikke osse Jens Carsten? Ved du hvad: Du kan osse gå op på 7. klasses sovesal i kirken og vælge dig
en seng inden alle de andre kommer i morgen. Din bagage kan du bare stille på sengen.
Vi ville ikke have undret os hvis Carla havde tilbudt Nimbussen en kande benzin serveret uden sukker i et
hvidt krus.
Når jeg de efterfølgende tre år var på weekend eller ferie hjemme hos min far og storebror, spurgte min far
aldrig til mine glæder eller sorger på skolen, til karakterer eller andet, men havde kun ét spørgsmål: - Hvordan går det med Carla?
Og når jeg de efterfølgende tre år havde et ærinde oppe på den hyggelige lavloftede systue hos de fire damer der reparerede vores tøj, spurgte Carla altid sådan i de andres påhør: Hvordan har din far det? Går det
bedre med hans ben? Det var vel nok hyggeligt og drikke kaffe med ham den dag. Din far er sådan en dannet mand, og pæn er han osse. Og tænk engang ’havnearbejder’.
A las, my love!
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Carla Nielsen i Mands Minde s. 163
Hans Edvard fortæller:
På skolen var der også den elskelige og livssprælske syerske Carla Nielsen, som på sin egen, sidelæns facon formåede at forløse ens indre menneske. Hun havde da et langt liv som husholderske hos en præst bag
sig, og naturligvis skulle de giftes, men skvadderhovedet døde, før formaliteterne var bragt i orden. Nu
beboede frk. Nielsen som sin del af fædrenearven et lille dukkehusagtigt sommerhus ved Odinshøj. Fritz
og jeg (Hans Edvards klassekammerat, CH) åd på det nærmeste det arme menneske ud af huset, men der
var altid mere, festligt serveret og uden undtagelse, som var man kære og længe ventede gæster. Carla
havde haft grund til at beskue verden med sure øjne, men hun ønskede enhver sørgmodighed lykke på rejsen og slog bagud af bare lykke over at have unge mennesker i sit hus. Fritz spillede spansk på guitaren, vi
sang til noget nær forveksling som Cliff Richard og faldt ned i de engelske folkevisers sum af den smerte
der nærmer sig glæde.
”Alas, my Love”.
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