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Kære Skorpe, 

De første bidrag til præmiekonkurrencen er tikket ind, og der er tale om spændende læsning. Tak til bidrag-

yderne. Efter udsendelsen af det første nummer af Skorpehistorier sidder du nu med det andet nummer. Det 

handler om frisørerindringer på skorpeskolen. Du får to historier. 

Den ene historie: 

Kim Schumacher var skorpe og gik på Opfostringshuset i Hellebæk fra 1962 -1966. I deres biografi om 
Kim skriver Simon Lund og Ralf Christensen også om Kims liv i Hellebæk. Meningen med skildringen af 
Kims tid i Hellebæk er bl.a. at portrættere ham som et barn af den traditionsforankrede Skorpeskole og kul-
turrevolutionen i 60’erne. Kilderne er langt hen ad vejen gamle klassekammerater. Således også skildringen 
af Beatles-manien og Beatles-hår. Bogen om Kim Schumachers mange liv kan varmt anbefales. Skildrin-
gerne af Kims baggrund, hans tid i Hellebæk og hans øvrige liv efter han blev folkeeje, er velskrevne, inte-
ressante og underholdendende. 
 

Den anden historie er min anderledes erindring om klippescenariet i 1964-65. Den historie handler ikke om 
de nye skikke i 60’erne, men om den fornedrelse man som skorpe også kunne blive udsat for. Det hører 
ikke med til de to historier at Ankerstrøm var en reformvenlig forstander der ud over at han ophævede det 
forhadte klipningsregulativ og indførte at skorperne fik status af rigtige kunder i Smuts frisørsalon, også 
oprettede elevråd på skolen. Men det er en ganske anden historie, som H.C. Andersen siger. 
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Den ene historie: Fra biografien om Kim Dem jeg elsker, elsker jeg. Kim Schumachers mange liv  
(2020) s. 80-81 

 
DE MÅ IKKE FÅ BEATLES-HÅR. 

 
Den ny tids musik når også skolen. Michel Messeri og Kim Schumacher danner i de første år – 1962-63 – 
et fællesskab i deres beundring for The Beatles, som allerede har slået popkulturen omkuld med singler 
som ’Love Me Do’, ’Please Please Me’ og ’She loves you’. 

Messeri er McCartney, og Schumacher er Lennon. 

De stramme, egalitære tøjregler gør det umuligt for dem at klæde sig som rockstjerner, men de forsøger da 
at blive lidt mere langhårede for at matche idolernes provokerende looks. 

”Schumacher har et helt glas fyldt med B-vitamin, som han æder i håb om, at håret vil vokse lidt 
hurtigere. Han har det her kæmpe glas med vitaminpiller – og ikke tale om at man får en.” 

Det er så heller ikke velset på Skorpeskolen, at elever forsøger at få længde på lokkerne. Anker-
strøm går en runde under frokosten, ned langs rækkerne for at sikre sig, at frisurerne er korte. Hvis ikke, 
så har skolen en aftale med den lokale frisør. 

”Så prikker han én på skulderen og siger: ’Du går til klipperen. Klipperen. Klipperen. Klippe-
ren’”, fortæller Messeri. ”Vi prøver selvfølgelig at slippe udenom og stikker hovedet under vandhanen, 
inden vi går derop. For så klasker håret ind til hovedet. Men han kender knebene, og det tørrer jo også, 
mens man sidder deroppe og spiser. Klipperen er dog en flink fyr, men hvis man kommer tilbage og ikke 
har fået taget så meget af, så kan man godt risikere, at man får en røffel med.” 
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Den anden historie: Hos frisøren. Af Carsten Hansen. Illustreret af Søren Birk Petersen  

 

Når vi sad ved de lange borde hen under afslutningen af middagsmaden, gik forstander Ankerstrøm sin 
langhårsinspektion langs med vores baghoveder og hvislede et utvetydigt men faretruende Klippes! Og 
derpå mere lavmælt – nærmest til sig selv – ens nummer, f.eks. 19 - som nu var registreret på hans liste. 
Ingen løs og overflødig snak, og man havde nu tre hverdage til at blive klippet i. 

Klipningen foregik i Smuts Frisørsalon på Strandvejen, lige ved siden af den ganske anderledes tiltrækken-
de schokoladeforretning, Lademor. Det skulle være på en mandag, en tirsdag, en onsdag eller en torsdag. 

Når man havde taget plads i stolen hos Smut, behøvede seancen såmænd ikke og tage så lang tid. Saksen 
kom ikke meget i brug, den elektriske klippemaskine klarede det meste. Ventetiden derimod kunne godt 
trække ud fordi os skorper kun måtte komme til når der ikke var nogen rigtige kunder der ventede. 

Hvis der under klipningen så lød et stilfærdigt ’klinge linge ling’ fra butiksdøren og der kom en 
rigtig kunde ind i Smuts Frisørsalon, ja så afbrød frisør Smut klipningen, og man skulle sætte sig hen 
ved væggen og vente til den rigtige kunde havde fået sin elegante herreklipning – som der stod på skil-
tet i vinduet. 

Nu kunne der jo ske det at der dumpede flere rigtige kunder ind og at klokken efterhånden nærmede 
sig de fire – så var man nødt til og stige ned fra barberstolen, gå med halvforrettet sag og komme igen næ-
ste dag. Overlæsningen begyndte jo lige efter Kage kl. 16:15. Hvis man var rigtig uheldig, så nåede man 
ikke og blive klippet færdig  inden weekenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


