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Kære Skorpe,
I rækken af kendte skorper hvis erindringer vi er heldige og have adgang til, er vi kommet til Troels Kløvedal. Troels har i sin bog Den tynde hud. Erindringer om en barndom og opvækst (1994) skildret og
fortalt om sine fire år i Hellebæk, iblandet sine refleksioner som voksen 30 år senere. For Troels var de
fire år fra 1954 til 1958 år en blandet fornøjelse. Om selve skolegangen skriver han:
Men det gik ikke henne i skolen. Langsomt men sikkert sakkede jeg bagud, eller rettere jeg var det
fra starten. Jeg har egentlig aldrig følt jeg har gået i skole, kun ud og ind ad dem.
Altid sad jeg og kiggede ud ad vinduet og lod mine tanker gå andre andre veje, tilbage til fortiden
som efterhånden var blevet stor, ja en gang imellem kunne jeg føle mig helt gammel. Det var forfærdeligt og sidde i en varm skolestue og se på det gode vejr udenfor, og jeg har altid syntes at vejret var godt, uanset om det regnede eller sollen skinnede. Vejret var simpelthen at være ude i det.
(s.130)
Troels erindrer mange gode oplevelser med sine klassekammerater. Oplevelserne med lærervældet er
præget af en diskret og sympatisk bitterhed, men ved nærlæsning dukker der også positive minder om
lærerne op. Jeg kan varmt anbefale Den tynde hud med dens mange detaljer og episoder fra Hellebæk.
Man mærker det er en erfaren skribent og foredragsholder der sanseligt ledsager læseren gennem sine år
på skolen inden han blev ”smidt ud” som han året før sin død igen og igen i et bittert bakspejl yderligere
tyve år senere skriver i en anden erindringsbog: A lle mine morgener på jorden (2017).
Ud over et uddrag om Troels’ hytte ude i skoven får du i dette fjerde nummer af Skorpehistorier osse en
reflekteret historie fra mine egne erindringer: Røverborgen.
Søren Birk Pedersen har igen illustreret begge historier. Jeg kan ikke huske hvem der har taget billedet
på side 2 af skinnegris-sporene mod Helsingør ude i skoven.
God læselyst. Vi ser frem til dit bidrag.
Carsten Hansen
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Troels Kløvedal: Hytten. Illustreret af Søren Birk Pedersen
Skovene omkring Skåningedammen, Bondedammen, kobberdammen og Videlykkedammen og længere
inde i Teglstrup Hegn Klaresø, Sortesø og Bøgeholmsø oppe ved avlsgården betød for mig, at jeg kunne
opnå noget som var tæt på at blive helligt for mig, ensomhed. Som voksen ville man kalde det tid til eftertanke, men dengang betød det først og fremmest for mig, at jeg kunne være alene for at tænke på min mor.
Jeg fandt en fyrretræsbeplantning, ikke særlig køn, men gemt godt af vejen fra stier. Her udvalgte jeg
fire fyrretræer, der ikke stod særlig langt fra hinanden i et næsten lige kvadrat. Derefter fældede jeg nogle
slanke tujaer, som jeg i et vandret kvadrat bandt sammen omkring fyrretræerne i ca. én meters højde med
sejlgarn, en rulle høstbindegarn, som jeg kendte det fra Lolland og som jeg havde fundet nede i skolens
omklædningsrum. Så havde jeg en platform, hvorpå jeg kunne lægge et gulv og flette vægge, hvilket jeg
gjorde ved hjælp af hasselkæppe eller de fine skud, der altid stod omkring lindetræerne. Til sidst gjorde jeg
hytten tæt med bregneblade på fuldstændig samme måde, som man lægger et stråtag
Mine simple bygningsmetoder skulle jeg senere gense mange steder i verden, især med palmegrene i
Polynesien.
De fire stammer udgjorde hver sin hjørnestolpe, og nu var jeg stor nok til at bygge taget vandtæt og
vidste, at alt hvad der havde mindre end femogtredve graders hældning, blev der problemer med inden ret
længe.
Med den hytte havde jeg noget, som har været vigtig for mig hele livet. Et sted helt for mig selv. Da
jeg senere læste Tove Ditlevsens digte, forstod jeg, hvad hun mente, da hun skrev, at man skulle have en
eng eller et landskab i sig, som var ens helt alene, og hvor ingen kunne trænge ind.
For at være en del af et fællesskab er det helt nødvendigt, at man har et sted som er ens alene, og det
gælder både i fysisk og i overført betydning. Et sted, hvor man kan gennemleve sine bekymringer, og hvor
man kan stille sig de evige, eksistentielle spørgsmål. Hvem er jeg, og hvorfor er jeg her? (s.116-117)
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Carsten Hansen: Røverborgen. Illustreret af Søren Birk Pedersen
Det første stykke natur man stødte på, når man forlod den store græsplæne foran hovedbygningen og begav
sig ind i skoven, var Røverborgen, usynlig fra skolen og rummelig nok til at kunne huse mange vilde røvere i sit indre: En stor jordkule på ca. 10 x 10 m i grundareal og en 3-4 meter på det højeste sted. Den var
omkranset af mindre og store træer i uplejet vildtvoksende mangfoldighed. En stor tyk bære- og klatredygtig gren havde valgt og gro ind over Røverborgen. Grenen var beriget med en primitiv gynge: Et tykt reb
med en kraftig blankslidt tværpind og sidde på. Med et let og ubesværet afsæt kunne man svinge sig væk
fra toppen og ud over den lavere liggende skovbund af kvas og visne blade. Nu var det ingen sag og holde
gyngen i gang, rebet var langt, og man behøvede blot ganske let og bevæge ryg og ben på gyng-gangfacon. Der var noget magisk, ja helligt over stedet med de mange vindfælder i skoven der kunne vippe tilbage og opsluge én hvis man kravlede ind under dem.

Røverborgen var et yndet sted og afgøre tvister ved styrkeprøver. Kunne man få sin modstander i en ikke
særlig brutal brydekamp ned og ligge, sidde overskrævs på hans overkrop og aftvinge ham et tydeligt og
for vidnerne hørbart JA på spørgsmålet Overgir du dig? - så havde man vundet. Og det gjaldt, det talte!
Røverborgen var også et yndet sted og ryge. Det kan godt være at vi elskede sangen om den hellige
dåb med de kølige stænk mod vores pander på Limfjorden i blæsevejr hvor vores sejlersind blev viet til
uro. Men helt sikkert er det også at jeg i mine rygeår i Hellebæk - og mange år derefter - altid, forbandt
lugten af nego i fri luft med oprør, farlighed, natur, frihed og fællesskab.
Selv blev jeg ryger en aften efter sengetid, og lyset var blevet slukket på sovesalen. En tre-fire af mine kammerater var på vej ud ad vinduet, og jeg sluttede mig konspirativt til dem: - Hvad skal du, Jens
Carsten? - Jah, joh, jeg skal bare med. – Jamen, du ryger jo ikke. – Jo, jeg gør. Jeg begyndte sidst vi var
hjemme på weekend, se selv, hvorpå jeg viste dem resterne af en 10-styks jeg med fare for mit liv havde
stjålet fra min storebror. Rygerpasset blev godkendt.
En gang var vi nogen stykker ude og ryge på Røverborgen. Vi havde røget og stod og ventede på at gyngen
skulle blive ledig: - Simon, mand, nu har du altså snart siddet der længe nok. Vi andre skal altså osse til!
Altså mand! Skjoldhoff tændte så sin smøg igen, som han ellers havde skoddet for og ryge resten senere.
Senere blev til nu. Vi havde det jo hyggeligt, dér ude i naturen.
Men så dukker en lærer op, KK. Han var kommet - listende, fejt og ureglementeret - gennem tykningen - ikke synligt på en af stierne eller inde fra den store græsplæne, vagt havde han heller, det havde en
anden lærer. KK erklærer så med sit fiffige ansigtsudtryk: - Niels Skjoldhoff - Du er taget i rygning! Har
du flere cigaretter? Aflevér!
Skjoldhoff var jo noget slukøret, men også mand nok til og ta et par sidste ordentlige drøn af sin Cecil så den fik tyrepik. Nu han alligevel vár taget.
- Nu skal du ikke osse spille fræk, Skjoldhoff, lød det fra KK, - Hit med pakken! Skjoldhoff trak nu en 20styks frem, ikke en 5-styks Blå Eifel, men en rigtig 20-styks Grøn Cecil. KK’s Nazi-fjæs skiftede nu fra
fiffigt til triumferende, den helt store fangst: - Aha, en 20-styks bette Skjoldhoff. Å æ wor har du så den
fra? spurgte KK der af bar vellystig ophidselse faldt tilbage i sin vestjyske gymnastiklærerdialekt.
Der gik nu noget tid hvor forhørslederen fra Gestapos torturkammer under alverdens trusler om stuearrest, ekstra havearbejde, fremrykket sengetid, forlænget tvungen overlæsning Und A ndere Methoden forgæves forsøgte og få den blonde danske frihedskæmper med sin syngende fynske dialekt til og røbe hvor
kontrabanden stammede fra. Manden i den lange sorte læderfrakke med stramt bælte og opslået krave forsøgte osse og få navn og nummer på eventuelle medsammensvorne ud af delinkventen.
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Pludselig lyder det fra gyngen: - KK, jeg ved hvor de kommer fra, cigaretterne. KK svarer ikke. Lidt efter
kommer det igen fra den gyngende gynge: - Jeg ved hvor de kommer fra, cigaretterne. - Bland dig udenom, Simon. - Og jeg siger dig, KK, der er mange tilbage, dér hvor de kommer fra.
Efter lidt frem og tilbage mellem Simon og KK, siger KK: - Ok, så lad høre. Simon: - Jamen, det er
på én betingelse, nemlig at Skjoldhof ikke bliver taget i rygning. (PAUSE) Der er tale om over 10 pakker,
KK. (PAUSE) 20-stykser!
De indgik nu aftalen, os andre blev taget i ed som vidner: KK skulle ikke lade Skjoldhoff tage i rygning,
og Simon ville til gengæld røbe hvor cigaretterne kom fra.
Simon tog nu et par elegante rundsving på gyngen hele vejen rundt om Røverborgen og råbte så med fordrejet men tydelig artikuleret stemme af sine lungers fulde kraft så det gav genlyd i alle trækronerne i naturens voluminøse kirkerum:
Skandinavisk Tobakskompagni!

Et par år efter ophævede forstander Ankerstrøm rygeregulativet og tillod udendørs piberygning blandt de
to ældste klasser.
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