
 

 

Udstillingen på M/S Søfartsmuseet 
Fra Naverhulen spadserede vi over til 
M/S Søfartsmuseet på bunden af værf-
tets gamle tørdok. 
Her kunne deltagerne på egen hånd gå 
rundt i udstillingen ”Frihedens værk-
sted”, der fortæller om de vidt forskel-

lige arena-
er, Troels 
Kløvedals 
liv har ud-
foldet sig 
på. Fra den 
tidlige barndom i København og ungdommen i 
Helsingør, hvor han stod i lære som skibselektriker 
på netop det sted, M/S Søfartsmuseet ligger i dag; 
og naturligvis med stor fokus på hans liv som søfa-
rer på Nordkaperen.  
 

Troels ophold på DKO bliver kun lige nævnt på 
udstillingen; men museet har i stedet valgt at ar-
rangere et foredrag den 5/12 kl. 15, hvor Jan Ul-
zon fortæller om sine erindringer fra sine år som 
dagelev på Skorpeskolen. Erindringsforedraget 
har fået titlen: Skorpeskolen – Rosenrødt eller 
Kulsort? 

Om kostskolen i Hellebæk har Troels selv skrevet:  
 

”Jeg boede som kostskoleelev i 13-14 år alderen i et sådant sukkerpalæ på en skole 
i Hellebæk. Vi var det, der blev kaldt skorper, noget med tykt rugbrød, fedt og groft 
salt og så en masse kolde afvaskninger. Jeg kom aldrig til at elske skolen. Alt var 
ufrit, og altid skulle man lave lektier. Det var en skole i opøvelse af dårlig samvittig-
hed, så det sad fast hele livet. Friheden kunne kun skaffes ved selv at tage den. I 
sommernatten stod hele sovesalen op. Iført lange slåbrokker kunne man i de år se 
kostskoledrenge komme gående langs sommerstranden helt ind til Helsingør. Den 
fortryllende danske sangfuglenat blev frihedens værksted og drømmen om en anden 
verden, når man engang blev voksen. Blev det opdaget var der tærsk under den kol-
de morgenbruser af forstanderen”. 
 

Citatet er fra bogen ”Den tynde hud”, der handler om Troels barndom og opvækst. 
Alle, der har børn burde i virkeligheden læse denne bog for at opleve, hvordan børn 
oplever at være kastebold mellem de såkaldte voksne. Bogen kan lånes på bibliote-
ket. 
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Åbent Hus i julens tegn!Åbent Hus i julens tegn!Åbent Hus i julens tegn!Åbent Hus i julens tegn!    
 
Tirsdag den 3/12 kl. 19-21 fejrer vi den 
forestående højtid med glögg og æble-
skiver og en konkurrence om at flette 
den flotteste stjerne. André og Finn er 
aftenens værter. 
Alle er velkomne, men giv besked, hvis 
du har tænkt dig at komme forbi. Send 
en e-mail til andref@live.dk eller for-
mand@ohf.dk.

NNNNyyyyttttåååårrrrsssskkkkuuuurrrr    lllløøøørrrrddddaaaagggg    ddddeeeennnn    11111111....    
januar 2020 kl. 13januar 2020 kl. 13januar 2020 kl. 13januar 2020 kl. 13----17:0017:0017:0017:00    
Foreningen gentager succesen og invi-
terer til en hyggelig nytårskomsammen 
i foreningens lokaler.  
Forhåbentlig har du genvundet appetit-
ten efter julemånedens mange og fede 
måltider, så du har lyst til at smage den 
lækre, lune middagsbuffet, som der bli-

ver disket op med. Der vil naturligvis også blive lejlighed til at røre stemmebån-
det og deltage i en lille nytårsbanko. 
 

Det er helt gratis for medlemmer. For en ledsagende gæst er prisen 150 kr. Sidst-
nævnte kan også vælge at blive medlem og straks høste fordelen af medlemska-
bet. 
Tilmelding sker til formanden pr. e-mail til: formand@ohf.dk eller pr. tlf. 3314 
1815 senest den 4/1-2020. Begrænset antal pladser (max. 30). 
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Velkommen i foreningen 

Runde fødselsdage 
 
4/12  73/55 Henrik Voss Mouritzen     80 år 
15/1  45/61 Erik Kristensen       75 år 
23/3  100/54 Ib Stjernekilde                80 år 
 

Vi ønsker tillykke 

 

Legatuddelingen 2019 
Ansøgerfeltet var lidt mindre i år. Og det 
var heldigt, fordi den fortsatte meget lave 
obligationsrente gør, at foreningens legat-
midler er ganske beskedne.  
Men heldigvis har Beildorff Fond igen i år 
hjulpet til med tre legater, og sammen med 
de fire legater, som foreningen selv har 
kunnet klare, blev der samlet uddelt 29.500 
kr. Alle syv legater var til uddannelsesmæs-
sige formål, og modtagerne var børn og 
børnebørn af skorper. 
 
Kontingent 2020 
Årskontingentet, der er uændret 250 kr.,  
bedes man indbetale senest den 31/1-2020 
på netbank kontonr. 1551-0003022536 
Danske Bank. 
Oplys navn, nummer og årgang. 

 

 

 Besøget i Naverhulen og på M/S Søfartsmuseet 
Vejret var ikke i det venlige hjørne. Men heldigvis skulle dagens program me-
stendels foregå indendørs; så vejrguderne fik ikke nogen større indflydelse på 
dagens program. 
 

Besøget i Naverhulen var en fantastisk 
oplevelse. Lokalerne i Sct. Anna Gade 
21 , der ejes af foreningen for rejsende 
håndværkere, emmer af historie. 
Og historien om navernes (den danske 
betegnelse) oprindelse tilbage i 1400-

tallets Tyskland og frem til nutiden fik vi 
fortalt på en utroligt underholdende måde 
af en af Naverhulens medlemmer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og besøget blev rundet af med højt belagt smørrebrød, en øl/vand og en livlig 
snak omkring bordene. 


