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Redaktion: Jens Carsten Hansen 19/68
Kære Skorpe
Som led i fejringen af foreningens 150-års jubilæum den 18. marts har bestyrelsen udskrevet en konkurrence blandt medlemmerne om de tre bedste skorpehistorier. Bestyrelsen har bedt mig om at påtage mig opgaven som formand for dommerpanelet, og det er i den egenskab jeg her henvender mig til dig der går rundt
med erindringer - gode som mindre gode - fra dine år i Hellebæk. Erindringer som du vil dele med andre
skorper, men som kun mangler og blive nedskrevet. Og det passer ikke helt: Selv har jeg nemlig erfaret at
der sker noget med ens erindring når man skriver den ned: Den får mening, eller betydning om man vil. På
de efterfølgende sider bringer jeg to eksempler på historier med tråde til min egen tid på skolen som forhåbentlig kan inspirere dig til at gribe pennen. Det står dig frit for og vælge dit eget udtryk. I tiden frem til
den 28. februar vil vi løbende udsende publikationen Skorpehistorier. Du sidder nu med det første nummer.
Konkurrencebetingelser:
Skriv en kort historie på ca. tre A4-sider om en særlig oplevelse eller erindring som har sin rod i dine år på
Det kgl. Opfostringshus og som du godt vil dele med andre.
De tre bedste historier vil blive præmieret med hhv. 5.000, 3.000 og 2.000 kr. - udpeget af et dommerpanel
med 19/68 Jens Carsten Hansen som formand. De øvrige medlemmer i panelet er 36/68 Jan Horn Petersen,
’Simon’, og 9/68 Søren Brix Ramløse.
Alle historier vil blive offentliggjort i medlemsbladet Skorpen og på foreningens hjemmeside www.ohf.dk.
Indsend din historie digitalt til formanden for dommerpanelet på carhan@hum.ku.dk senest den 28. februar. Historier indsendt efter denne dato kommer også med.

Carsten Hansen
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Historie nr. 1 der handler om et møde på Riget mellem Jens Carsten og bageren Johnny fra konditoriet i
Ålsgårde. Illustrationer: Trine Wohllebe og Marie Kluth
Invitationen
Det var lige op over. Tid til de sidste ord.
- Værsgo, her er min krop, pas godt på den, og please, vil I ikke nok få den til og virke igen!
- Det skal vi nok. Vi lukker dit hjerte ned i 6-7 timer, slutter en hjerte/lungemaskine til og reparerer det.
- Er jeg så hjerteløs så længe?
- Nej, nej. Maskinen laver bare arbejdet.
Men hvem passede på hans sjæl? Den flagrede under operationen hvileløs omkring, undertiden forstyrret
af helikopterlyden der varslede en ny flagrende sjæl på Riget. Man syede brystkassen til igen. Sjælen flagrede ned i sin renoverede bolig og måtte finde sig til rette i de nye omgivelser.

Sytten dage med hundreder af forskellige ansigter og venden op og ned på dag og nat. Dagene har navne
og datoer. Nætterne derimod, disse mærkværdige mulighedsfelter for underlige tanker, har kun navngiven
eksistens som natten mellem …

- Vil du have noget at sove på?
- Nej tak. Natten er min egen, jeg skal ha’ sjælen med.
Den sidste og syttende nat kom han forbi opholdsstuen. Her sad der en anden søvnløs patient der med en
indbydende gestus pegede på den ledige stol ved sin side. Han satte sig, og de var nu to patienter i hvide
identitetsløse badekåber i hver deres helt egen nat. Johnny fortalte om sit sygdomsforløb:

… og så …
… og så…
… så nu glæder jeg mig bare til at komme hjem til Ålsgårde og cykle igen!
… og så …
… og så …
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- Aha, tænkte han, Ålsgårde, men afbrød ikke.
Da Johnny holdt en pause i sin uendelige sygdomsberetning, spurgte han:
- Øh, Ålsgårde?
- Ja, oppe ved Hellebæk, der har jeg boet hele mit liv. Jeg var bager, og det var min far også, nede på
Strandvejen. Min mor stod for konditoriet. Min mor havde et stort og varmt hjerte. Far og mor var rigtig
søde ved min bror. Min bror var ikke så stærk.
Johnny blev lidt fjern i blikket, tankerne svævede tilbage til barndommen i 50’erne. I tankerne fulgte han
med Johnny ned i tidslommen:

- Din mor var en satan, var hun! Os fra Skorpeskolen hadede hende, den møgso! - tænkte han.
Når vi vinterdage, småfrysende og negohungrende, søgte et fristed fra Skorpeskolens fælles trange opholdsstuer med læreropsyn, et fristed hvor vi fra jukeboxens ellers dansktoppede overflod kunne høre
Mick Jagger i fast coitalrytme med langt hår synge Hey you, get off of my cloud…! - når vi i slud og blæst
overvandt vores væmmelse ved bagerdamen og hendes ekstra gebyr på 50 procent for at tage spandauerne
med ned i det mennesketomme konditori, lød det rituelt fra hende:

- Se så og få jeres beskidte sko af!

- Og I krummer ikke på gulvet!
- Og så ved I godt jeg ikke vil ha at I altid spiller den der plade!
Efter kirken ved min konfirmation trængte min far, min moster og min storebror til en kop kaffe med kage
inden turen i den lejede bil tilbage til København, festen og alle gaverne. Konditoriet lige ved kirken bød
sig til. Det var næsten den største af alle gaverne da Vor Herre i slowmotion lod bagerdamen tabe bakken
med 3 x kaffe, 1 x sodavand og 4 x lagkage ned i skødet på Moster Ebba, ud over hendes stadskjole.
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Hævn, søde, søde hævn! jublede det lydløst i hele min konfirmandkrop da alle ansigterne i det overfyldte
lokale vendte sig hen mod den klirrende gengældelse med den tomme bakke og bagerdamens forfærdede
ansigt. Tak, søde almægtige Gud! Og det på trods af at præsten under nadveren netop havde overrakt ham
Det ny Testamente i sort blødt læder med hans navnetræk sirligt præget i guld. - Elsk jeres fjender, og bed
for dem der forfølger jer, havde præsten forkyndt specielt til ham.

I denne sidste nat på Riget rumsterede sjælen under samtalen ganske løjerligt ekstra hid og did i sin nyrenoverede bolig.

Højt sagde han til Johnny:

- Jeg kender godt Ålsgårde, jeg gik fire år på Skorpeskolen. Vi hyggede os tit nede i konditoriet hos din
mor.
- Er det rigtigt! Det var da pudsigt, svarede Johnny.
Nådegaven kom næste formiddag. Han var ved at blive udskrevet, Johnny kom smilende ind på stuen.
- Godt jeg nåede dig. Min kone og datter vil gerne hilse på dig. Har du ikke lyst til lige og kigge ned i opholdstuen?
- Jeg hører dig og Johnny fik jer en god snak i nat, lød det fra Johnnys kone.
Datteren: - Drengene fra Skorpeskolen var meget anderledes end drengene fra byen.

- Hvis du kommer til Ålsgårde, kan vi cykle en tur op forbi Skorpeskolen når vi har spist frokost. Du får
lige mit nummer.
Han greb Johnnys udstrakte hånd og gengældte det venskabelige håndtryk. Idet han forlod opholdsstuen,
hørte han en indre stemme - Hey you, get off of my cloud…!
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Historie nr. 2 med udgangspunkt i 50/68 Palle Bærentzens død i 2021. Forord og brev har været bragt i Skorpen. Illustration: Søren Birk Pedersen

Forord
Da formand Finn skrev ud om Palles død, blev mig og hans andre klassekammerater dybt berørt, ikke mindst
fordi Palle døde alene. Det faldt i mit lod at skrive et værdigt mindeord. Jeg talte med mange der havde kendt
Palle: klassekammerater, skorper fra andre årgange og nogle af hans naboer, jeg var også inde i hans lejlighed.
Da Palle ikke havde nogen pårørende, bidrog jeg til bisættelsen med valg af salmer og oplysninger til præsten
om Palles liv. Inspireret af Franco Arminios Postkort fra de døde fandt jeg at et fingeret brev fra Palle til os
kunne være en passende og loyal tribut til ham.
Jens Carsten 19/68

Brev fra Palle
Kære Skorper,
Som mange af jer ved, døde jeg her i januar. Der går nogle dage inden jeg skal kremeres, så da min klassekammerat Jens Carsten var og besøge mig i lejligheden et par dage efter min bisættelse, blev vi enige om at jeg
skulle skrive et farvelbrev til jer. Vi talte om hvad jeg sådan skulle komme ind på, og da jeg ikke længere selv
kan skrive, har Jens Carsten skrevet det ned for mig.

Helt præcis hvornår jeg døde, er der ingen der rigtig ved, heller ikke mig selv. Blot kan jeg huske at jeg som så
ofte lå og døsede på min sofa. I december var jeg indlagt med vand i lungerne, derfor lå jeg nok lidt mere på
sofaen end jeg plejede. Jeg må være faldet rigtig i søvn og døde så på et tidspunkt. Jeg lå i mange dage inden
politiet lukkede sig ind fordi der lugtede ude på trappen og i lejligheden oven over. Sorry for that.
Det var vel nok en fornem bisættelse kommunen havde sørget for i Mariendal Kirke, lige i nærheden af
min lejlighed på Ndr. Fasanvej. Min klassekammerat Flemming Højstrup tog billeder af kirken og af min kiste.
Tak til de par stykker af jer der sammen med en håndfuld naboer var kommet for at sige farvel. Sikken fin bårebuket formand Finn havde med fra foreningen! Også mine venlige naboer havde blomster med selv om vi

ikke havde haft meget at gøre med hinanden.
Præsten holdt en fin kort tale, og hun var ikke i tvivl: A f jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Jeg har jo altid været lidt af en pragmatiker og aldrig været en flittig kirkegænger, eller en troens mand for den sags skyld, så nu er jeg spændt på hvad der sker efter jordfæstelsen, om der er et liv
efter døden, måske sågar et himmerige – eller et brændende helvede. Et helvede synes jeg ikke, jeg har fortjent, der har været bøvl nok i livet. Men bisættelsen, den var smuk, og salmerne Sorrig og glæde de vandre til
hobe og Se nu stiger solen fyldte voluminøst det store smukke kirkerum.
Siden årene i Hellebæk har jeg gennem hele mit liv dyrket de interesser jeg fik smag for på skolen, nemlig aktiv omgang med naturen. Jeg gik gerne ture i skoven og kiggede på dyr, planter og træer, eller jeg gik på

strandhugst efter interessante sten, også til og slå smut med.
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Mig og Jørgen Bolhorn og Flemming, os tre splejse, vi gik meget sammen. Tit cyklede Jørgen og
mig med vores fiskestænger de fem kilometer ind til havnen i Helsingør. Der var der altid hurtigt bid, og
når vi kom tilbage til skolen og stranden med fangsten, havde Flemming fået sølvpapir og smør af økonomaen og lavet glødebål. Vi snakkede ikke om det til nogen for så ville de bare være kommet og have gjort
noget.
De tre år i Hellebæk var sådan set en dejlig tid. De voksne var søde og rare, og retfærdige. I skolen
lærte vi meget om naturen, jeg ku bedst li biologi- og fysiktimerne, og også regnetimerne. De fleste af de
andre elever var såmænd også ganske flinke. Det var – uanset vejret – altid fascinerende at kigge ud på det
trafikerede farvand over til Sverige og Kullen. Så tænkte jeg altid på min far der var kaptajn i A.P. Møller

og som sejlede på de store verdenshave langt fra min mor og min lillebror i Lyngby – og endnu længere
væk fra Hellebæk. Når han var i Danmark, tog han mig altid med ud og spise, altid bare ham og mig. Jeg
fik altid wienerschnitzel.
Jeg har stort set ikke boet andre steder end i min toværelses lejlighed i foreningens ejendom på Ndr.
Fasanvej, et værelse til gården og et til gaden. Et dejlig hule til hulemanden hvor der var plads til mig og
alle mine opslagsværker: fauna, flora, skibs- og danmarkshistorie. Mine fiskestænger hang turparate under
loftet i entreen, og al reolfri vægplads var besat med stiliserede raderinger og tryk med sejlskibe: tomastere, tremastere og større, mest fra ØK. I kabyssen ku jeg lave mig lidt mad.
Det har altid været hyggeligt at komme og få en snak med andre skorper i foreningens lokaler i ejen-

dommen. De senere år var jeg også med i bestyrelsen, og jeg fik tit rester med hjem fra møder og arrangementer, som jo desværre er svundet ind i både størrelse og hyppighed. Det passer ikke helt når jeg skriver
’foreningens ejendom’. Oprindeligt og også dengang jeg flyttede ind, boede der udelukkende skorper.
Hvor vi altså hyggede os med grill og lidt og drikke nede i gården! Vi gik også tit på værtshus. Det var et
dejligt fællesskab. Senere da lejelejlighederne blev solgt til andele, og der kom almindelige beboere, faldt
fælleskabet lissom fra hinanden.
I de senere år legede jeg med tanken om at flytte til Bornholm. En anden skorpe, Peter Mors, som
også boede i ejendommen, flyttede derover fordi han fik job derovre. Peter og mig var ofte henne på London Pub på Godthåbsvej hvor de serverede en udmærket wienerschnitzel. Jeg besøgte ham nogle gange

derovre, og vi aftalte at han skulle kigge efter et lille hus til mig. Det skulle selvfølgelig være til den rigtige pris, og når jeg nu kunne betale kontant. Pensionsopsparing har jeg ingen af. For det første har jeg aldrig haft en ansættelse med pensionsindbetaling, for det andet er afkastet fra aktier betydeligt bedre, især
hvis man forstår sig på indekser. Huset skulle ligge ved vandet, så skulle jeg have en lille sejlbåd med kahyt mage til den jeg havde ude i Svanemøllen. Peter og mig var på nogle dejlige ture, bl.a. til Kullen. Vi
sejlede forbi skolen i Hellebæk, men talte ikke meget om den, selv om både Peter og hans storebror havde
været glade for at gå der. Selv har jeg jo altid syntes det var sådan lidt underligt at der kun var plads til
min lillebror Povl hjemme hos min mor i Lyngby. Desværre fik jeg ikke rigtig passet båden ude i Svanemøllen så de måtte hugge den op.

6

Som værnepligtig kom jeg ind ved søværnet og blev sågar sergent. Der var godt nok tempo på nogle
af de både vi sejlede med! På et tidspunkt var det på tale at jeg skulle gå officersvejen, ligesom min far. De
skulle bruge to officerer, og vi var tre kandidater, men det blev altså ikke mig, og så begyndte jeg og gå
med aviser indtil jeg efter nogen år fik dårlige ben.
På et tidspunkt blev jeg ramt af en hjerneblødning og fik tilbud om at blive førtidspensionist. Det takkede jeg nej tak til og fik i stedet støtte til at genoptage mit biologistudium. Desværre kom jeg aldrig til at
arbejde som biolog men som alt mulig andet, bl.a. var jeg sikkerhedsvagt i Metro, nede under jorden. Det
var dér jeg fik øgenavnet HaltePalle fordi jeg efter min hjerneblødning havde lidt gangbesvær. Det blev
værre de senere år.

Jens Carsten fortalte at kommunen også står for min begravelse, og jeg standardmæssigt kommer i de
ukendtes grav. Det kunne ellers have været sjovt og blive spredt på havet.

Kærlige skorpehilsener. Pas godt på jer selv,
Palle
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