
Skorperne på Strandvejen 
Af ANDERS T. DAMGAARD, Jyllands-Posten den 17/1-1999 
På Skorpeskolen i Nordsjælland kæmper 43 Københavnske børn for at få rettet op på deres skæve liv langt 
væk fra stenbroens fristelser. Mange af dem får opkastningsfornemmelser bare de træder ind i et 
klasseværelse og kender kun til nederlag og voksne, der svigter. Men på Strandvejen i Hellebæk er det okay at 
være en skoletræt rod. 
 
»En skole kan ikke ligge mere smukt«, siger Per Mikkelsen.  
Den 44-årige forstander står i  
spisesalen i det gamle schimmelmannske palæ fra 1747. Fra det ene vindue kan man se udover 
Øresund til den svenske kyst - fra det andet Hellebækskoven.  
Et sted bag den snebeklædte bakke kan man skimte Hellebæk Skolen. Men der er ingen elever at 
se, hverken fra naboskolen eller "skorper", som forstanderens egne elever på Det Kongelige 
Opfostringshus kaldes i folkemunde.  
Der plejer ellers at være tradition for et dramatisk sneslagsmål mellem de to skoler på årets første 
rigtige snevejrsdag.  
»Det plejer at være et mareridt,« siger Per Mikkelsen og ryster på  
hovedet.  
Nogen vil vide, at skorperne putter batterier ind i sneboldene, så de slår ekstra hårdt, og 
forstanderen husker selv, hvordan han sidste år efter et nødopkald fra naboskolen måtte haste over 
og redde to lærere fra den regulære snestening, som en flok af hans elever var i gang med at udføre.  
»I dag er femten af vores værste rødder heldigvis på tur,« siger han og noterer med tilfredshed, at 
resten er travlt optaget i køkkenet.  
Skorpeskolens elever har altid været berygtet for at være nogle rødder, og i dag er det måske 
tættere på sandheden end tidligere, hvor skolen var forbeholdt "trængende, flittige og velbegavede 
københavnerbørn af enlige forsøgere".  
»De eksisterer altså ikke rigtigt længere. I dag får vi dem, de andre ikke vil røre ved,« siger Per 
Mikkelsen, mens han viser rundt i den gamle palæbygning, som staten konfiskerede efter Anden 
Verdenskrig, hvor Gestapo havde brugt stedet som nordsjællandsk hovedkvarter.  
Hvis man ser bort fra det både indvendige og udvendige forfald har ikke meget ændret sig siden. 
Køkkenet er først for nylig udgået for Madam Blå, og de trange bruserum, toiletterne på gangen og 
spisesalen er letgenkendelige fra Troels Kløvedals erindringsbog ”Den tynde hud” og Peter Høegs 
roman ”De måske egnede”, der beskriver tilværelsen på opfostringshuset.  
Sovesalene er ganske vist udskiftet med tomandsværelser, og skolen har fået en ny gymnastiksal, 
men ellers er de fysiske rammer de samme, som da skolen helt i tidens ånd i 1954 flyttede fra 
Randersgade på Østerbro til den nordsjællandske landidyl.  
Negercreme i håret  
Man behøver ikke at opholde sig mange minutter på skorpeskolen, som opfostringshuset hedder i 
daglig tale, for at forstå værdien af et godt skåret tungebånd. Også som forstander.  
Per Mikkelsen besvarer frejdigt tilråb fra eleverne på sin vej ned ad de golde gange, der lige så godt 
kunne have været kulisser fra en dokumentar-film om et rumænsk børnehjem. En af drengene er 
ved at sætte håret.  
»Hvad er det for noget negercreme, du putter i håret, Jimmy?«  
Jimmy svarer Per Mikkelsen med et stort smil og trykker solbrillerne på plads foran spejlet.  
Lige nu er skolens image ikke det bedste i lokalsamfundet, efter at en gruppe elever i efteråret blev 
taget for indbrud og biltyverier. Adskillige læserbreve i Helsingør Dagblad krævede forstanderens 
hoved på et fad. Nogle af drengene vil få en dom for tyverierne. For bare tre år siden havde det 
udløst et kontant spark i røven og "et farvel for altid" i tråd med den straf- og 
belønningspædagogik, der herskede på Det Kongelige Opfostringshus.  
Året før Per Mikkelsen kom til som forstander blev 17 elever smidt ud. I dag kan de ikke smides ud. 
Bortvisningsmuligheden er simpelthen fjernet ligesom skolens optagelsesprøve.  



»Vi skal ind under huden på de børn, og det kommer man ikke med sanktioner. Så kan det godt 
være at de stjæler, de lyver, og de stikker af. Det må man bare acceptere. Sådan er deres adfærd,« 
siger Per Mikkelsen.  
Efter episoderne i efteråret er skolen ganske vist blevet nødt til at indføre fast vågen nattevagt.  
»Men vores børn er jo på mange måder alternativt begavede. De slår os med flere længder. Før vi 
overhovedet kan forestille os, hvad de kan finde på, så har de allerede gjort det. Vi bliver sat på 
prøve hele tiden, og det er hårdt og stiller store krav til vores ansatte,« siger Per Mikkelsen.  
Måske er det derfor, at han har modtaget 16 opsigelser i sine kun snart tre år som forstander.  
De eneste overlevende fra  
fortidens lærer- og pædagogstab  
er den tidligere håndboldlandsholdsspiller Niels Møller og Søren Thomsen, der har arbejdet på  
skorpeskolen i ti år.  
»Man får mange nederlag som ansat sådan et sted som her. Og engang imellem føler man sig pisset 
op og ned ad ryggen. Det skal man kunne tage. Begynder man først at bruge magt og straffe 
eleverne, så siger de "fuck" og kalder dig for bøssekarl. Det eneste, der hjælper, er at snakke med 
dem i en uendelighed og finde ud af, hvorfor de  
ikke trives,« siger Søren Thomsen.  
Han kan alt for godt genkende en af de scener, som Peter Høeg beskriver i "De måske egnede", 
hvor bogens hovedperson morer sig med at svinge ud foran toget på den nærliggende 
Hornbækbane i et  
tov og væk igen, splitsekundet før lokomotivet rammer.  
»Vi havde to elever, der konkurrerede om, hvem der kunne nå højest op i en højspændingsmast, 
med det resultat af den ene blev blæst ned på hovedet på grund af spændingen. Der skete heldigvis 
ikke noget alvorligt. Men det er lige som den der med at kaste sig væk fra toget i sidste øjeblik, 
inden du bliver ramt. Når man ser og hører den slags, virker ungerne ikke angste for noget som 
helst. Men det er de jo alligevel. De er bare bange for noget andet, end vi andre, nemlig relationerne 
til andre mennesker. Det kan godt være, at omgangs-  
tonen er sej, men andre gange sidder de altså helt oppe under armhulen på dig,« siger Søren 
Thomsen og peger op under sin løftede skulder.  
Kunsten at stjæle skumbananer  
På en kostskole jamrer eleverne sig konstant over maden, så i dag har de ældste selv fået lov til at 
stå for tilberedningen. Det foregår ovre i Strandhuset på den anden side af Nordre Strandvej, hvor 
eleverne  
fra 10. klasse bor. Menuen står på culotte og flødekartofler.  
»Hvornår har vi måske sidst fået det?« spørger Rikke.  
Per Mikkelsen fortæller, at skolen kun har 35 kroner til hver elev om dagen på madbudgettet, og 
det derfor er begrænset hvor meget rødt kød, der er råd til. Men det preller fuldstændigt af på 
Rikke.  
»Man kan da bare gå i Netto,« svarer hun og kommer med sit eget bud på en attraktiv 
discountmiddag.  
»Du kan også godt skrive, at vi får for lidt i lommepenge. 70 kroner om ugen. Det rækker ikke 
engang til smøger. Det er derfor, man laver indbrud, ikk' også Jimmy?« spørger Rikke.  
Jimmy må for første gang i dag skyde solbrillerne op i panden og forsøger med et "schhhyyy".  
Men det er for sent.  
»Okay, vi var nogle stykker, og vi havde drukket lidt for meget.«  
Rikke bryder ind: »Hvad tog du egentlig?«  
»Noget tyggegummi og skumbananer.«  
»Ha, hvor fedt er det at stjæle skumbananer,« siger Rikke venligt hånende.  
Hun boede oprindeligt sammen med sin mor på Nørrebro, men kom på skorpeskolen for tre et 
halvt år siden. I dag er hun 15 år.  
»Når man bliver teenager, og ens mor samtidig kommer i overgangsalderen, så går det galt. Hun 



kunne ikke få mig i skole til sidst, jeg rendte bare rundt sammen med vennerne,« fortæller Rikke.  
Hun ville helst være fri for at flytte tilbage til Nørrebro.  
»Alt er narrestreger og kriminalitet i København. Og jeg vil slet ikke kunne holde ud ikke at skulle 
være her om sommeren med stranden og det hele.«  
15-årige Jimmy, der er fra Amager, er lidt mere forbeholden.  
Det kan godt blive lidt kedeligt med al den natur. Han kom til skorpeskolen for to år siden, fordi 
han med sine egne ord "ikke kunne finde ud af at gå i folkeskolen."  
»Jeg kan godt li', at der er lidt friere tøjler som her. Det er rart, at ens mor ikke skal have alting at 
vide. Men jeg tror alligevel, at jeg flytter tilbage til København, når jeg har fået min 10. klasse-
eksamen. Til den tid er jeg jo også ved at være gammel nok til at tage kørekort, og så kører jeg nok 
en tur herop og siger hej.«  
En lille splejset fyr, der hedder Kim, med arme så svulstige som bredbåndet fettucini stikker 
hovedet ind og blander sig.  
»Nu behandler i mine venner godt ikk",« siger han i et formanende tonefald og et glimt i øjet til 
journalisten og fotografen.  
Man tør ikke andet. Jimmy har lige fortalt, at uanset hvor højt bølgerne går til daglig, så står 
skorperne sammen, når det gælder.  
 

Det Kongelige Opfostringshus  
- Det var kong Frederik d. 5., der i 1753 stiftede Det Kongelige Opfostringshus for fattige og 
forældreløse københavnske børn. Senere blev det i vedtægterne rettet til "trængende, flittige og 
velbegavede børn af enlige forsøgere". I dag er eleverne på opfostringshuset typisk børn af enlige 
forældre, der har haft store problemer både i skolen og derhjemme.  
- Opfostringshuset havde først adresse på Christianshavn i Søkvæsthuset, det flyttede siden til 
Store Kongensgade 108 og Randersgade på Østerbro, hvor den Sociale Højskole har hjemme i dag. 
Efter krigen flyttede skolen i 1954 til Hellebækgård i Nordsjælland, hvor den stadig har adresse på 
Ndr. Strandvej 129.  
- Den gamle palæbygning blev i 1747 opført til en geværfabrikant i Hellebæk. Senere blev det 
herresæde for den tyske finansfyrste Heinrich Carl Schimmelmann, fader til den senere danske 
statsminister Ernst Schimmelmann. Under krigen blev det schimmelmannske palæ brugt af 
Gestapo til fester og sammenkomster med de danske værnemagere. Efter krigens afslutning blev 
bygningerne konfiskeret af den danske stat og overgik til Københavns Kommune.  
- Indtil for fire år siden var kostskolen en ren drengeskole. Men da skolen i 1995 var ved at lukke på 
grund af mangel på elever, begyndte man også at optage piger. I dag bor der 43 københavnske børn 
i alderen 12-18 år på skolen, hvor af de 16 er piger.  
- Det Kongelige Opfostringshus kaldes i folkemunde for skorpeskolen og eleverne for skorper. Det 
stammer helt tilbage fra skolens tid på Randersgade, hvor elevernes formiddagsmad bestod af 
tykke rugbrødsskorper.  
- Opfostringshuset er en selvejende institution med drifts-overenskomst med Københavns 
Kommune. Der er 28 ansatte på skolen fra pedel til forstander. Den nuværende forstander Per 
Mikkelsen, kom til i maj 1996 og har en fortid på idrætshøjskolen i Oure.  
- Indtil 1996 skulle eleverne gennem optagelsesprøve med  
intelligenstest, opgaver i matematik og dansk for at blive optaget på opfostringshuset.  
- Både Troels Kløvedal ("Den tynde hud") og den tidligere professionelle fodboldspiller Carl Aage 
Præst ("En Skorpes Eventyr") har skrevet erindringsbøger om tiden på skorpeskolen. Blandt andre 
af skolens berømte sønner kan nævnes Kim Schumacher. Peter Høeg, der har brugt skolen som 
omdrejningspunkt for en del af handlingen i sin roman "De måske egnede", har derimod aldrig 
gået på skolen, der også blev brugt under optagelserne til "Zappa".  
- De 13 elever fra skolen, som tog folkeskolens afgangseksamen i sommer, fik et resultat, der lå over 
landsgennemsnittet. 


