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Da jeg var Skorpedreng.
Uddrag af Troels Kløvedals erindringsbog ”Det Tynde Hud”
”Vintrene 1955-56-57 var isvintre, en af dem så frysende, at jeg stod på skøjter på min fødselsdag den 2. april. Den sidste vinter var det forårslyst på skøjtebanen om aftenen. Skøjteløb
skulle blive min store lidenskab, her mærkede jeg fartens glæde og følte samme frihed, som
når jeg om sommeren løb rundt i skoven. Det var seksdagesløbenes storhedstid og vi væddede
konstant, om det blev Kay Werner – Evan Klamer,
eller om det blev australieren Arnold og italieneren
Terruzzi, eller belgierne Rik Van Steenbergen – Severeyns, der vandt.
Dårligt havde frosten fået fat og isen lagt sig på søgen, der lå lige uden for skolen, før vi havde skøjterne på. Isen flyttede i et ryk selve Hellebæk by helt
ind på skolen, fordi man nu kunne komme lige ind i
haverne, der lå på bagsiden af Bøssemagergade.
Havde det sneet, ryddede vi banen med skovle og
skabte os en seksdagesbane med de samme mål som
i Forum og opfandt parløb, der kunne køre i timevis, hvor det som på cykelbanen gjaldt om at
stikke af fra feltet og erobre en omgang.
Min lykkeligste parmakker på skøjtebanen var Henrik Herbert, som jeg senere mødte i voksenlivet som en fremragende filmfotograf i DR, og som holdt af at gå på skolen og mindedes
den med glæde. Det var os to, der konkurrerede om første- og andenpladsen i de fleste enkeltløb.
Vi holdt selvfølgelig øje med isens tykkelse, også på de andre søer, og nogle gange smuttede
vi af sted op på den store Bondedam, som ellers var os forbudt at løbe på”.

Opfordring til alle Skorper!
Uddraget er medtaget for at inspirere dig til at skrive om en begivenhed eller
oplevelse fra dine år på DKO og deltage i den præmiekonkurrence om de 3
bedste Skorpehistorier, som foreningen udskriver i anledning af foreningens
150-års jubilæum i 2022..
Se nærmere om konkurrencebetingelserne på side 4
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Æret være deres minde.

Nyt bestyrelsesmedlem
40/68 Steen Bertelsen, der har været et skattet
medlem af bestyrelsen siden 2017, har af helbredsmæssige årsager måttet indstille sit engagement i foreningens bestyrelse og øvrige tillidsposter. Han er afløst af suppleanten 90/76 Michael Feder.

Kontingentfrit 2022
Bestyrelsen skal gøre opmærksom på den beslutning, som blev truffet på den sidste generalforsamling, om at gøre år 2022 kontingentfrit som
kompensation for de manglende arrangementer
under corona-nedlukningen.

Legater 2021
Legatudvalget valgte i år at prioritere støtte til
uddannelse frem for anden økonomisk støtte
(tidligere ”huslejehjælp”); og det har betydet, at
årets beskedne legatmidler (10.000 kr.) er blevet uddelt som 4 små uddannelseslegater, mens
2 større ansøgninger er blevet videresendt til
Beildorffs Fond. Tak til Beildorffs Fond for
denne håndsrækning.

Kommende arrangementer
Med forbehold for corona-restriktioner
Julebanko tirsdag den 7/12 kl. 19:00: AFLYST PGA. CORONA
Nytårskur lørdag den 8/1-2022: AFLYST PGA. CORONA
Skipperlabskovs-aften onsdag den 9/2-2022: Mon ikke at corona-smitten på det
tidspunkt er så meget under kontrol, at vi trygt kan gennemføre dette arrangement?
I anledning af jubilæet genopliver vi den tidligere så populære fællesspisning, hvor
dog menuen er ændret til skipperlabskovs & pandekager.
Gratis for medlemmer. Gæster betaler 100 kr.
Nærmere om tilmelding udsendes senere.
Foreningens fødselsdag den 18/3-2022: Hvad der skal ske på dagen vil du høre nærmere om forinden.
Hvordan jubilæet skal fejres er endnu ikke besluttet; men planen er, at det skal ske
med en stor fest på skolen i Hellebæk en lørdag i juni måned.

81/63 ”Røde Orm”, Anders Møller Nielsen
Han blev kaldt ”Røde Orm” på skolen; navnet arvede han efter sin 3 år ældre bror
Morten 70/60, som blev kaldt ”Orm”. Det er uvist, hvad ”Orm” henviser til; men tilnavnet ”Røde” fik Anders, fordi han var rødhåret.
Anders er beskrevet som en slags opdagelsesrejsende, der
igennem livet engagerede sig i verdenen, som den udspillede sig mellem Skorpeskolen i Hellebæk og hans vognmandsfirma Kran & Tip i Hornbæk.
Hans erindringer ”Dagligdagen på Hellebækgård og Villa
Carlo” kan downloades fra foreningens hjemmeside. Heri
fortæller han bl.a., hvordan han som 11-årig i 1958 kom
fra Bogø Kostskole, som var totalt nedslidt, til Hellebækgård, som for ham virkede som et slot. Møbler og gardiner i hovedbygningen var som nyindkøbte endnu, uden
spor af brug. Alt var velholdt efter den store istandsættelse
i 1953. Der var tæpper på gulvene i den fine opholdsstue
og litografier på væggene.
Det var utvivlsomt på Skorpeskolen, at hans musikalske
interesse blev vakt, så han siden blev en habil klaver- og orgelspiller. I erindringerne
fortæller han, at der i strandhuset (det tidligere Villa Carlo) stod et opretstående klaver
af ældre dato, som næsten ikke blev brugt. På dette satte vi tegnestifter på hammerhovederne og spillede forstemt klaver i jazz-stil. Især den fænomenale ”Tossemarsch”,
hvor 3 mand høj kunne traktere tangenterne på samme tid.
Anders var et engageret medlem af Hellebæk-Aalsgaards Egnshistoriske Forening,
hvor han bl.a. har medvirket i udgivelsen af lokalhistoriske værker om Hellebækgårds
400-årige historie og senest om Hellebæk Kirkes 100 år. Han skulle have medvirket i
et foredrag i vor forening om netop Hellebækgårds historie kort før han døde.
Red.

Foreningens præmiekonkurrence
om de 3 bedste Skorpehistorier
Er der et enkelt år eller sted i et menneskes liv, der
efterhånden som tiden går, vil vise sig at være det
vigtigste? Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod
det, og alt senere viser tilbage til dette centrum
hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før
langt senere?
Fra Søren Ulrik Thomsen’s nyeste bog ”Store Kongensgade 23”

Foreningen kan i 2022 fejre sin 150-års fødselsdag, og som led i fejringen af dette store jubilæum udskriver vi en konkurrence blandt alle gamle som yngre Skorper om at skrive en Skorpehistorie alà Kløvedals.
Konkurrencebetingelser
Skriv en kort historie på maks. 3 A4-sider om en særlig oplevelse eller
erindring som du har fra dine år på Det kgl. Opfostringshus og som du
godt vil dele med andre.
Alle historier vil blive offentliggjort i det digitale medlemsblad Skorpen
og på foreningens hjemmeside.
De 3 bedste historier vil blive udpeget af et dommerpanel med 19/68
Jens Carsten Hansen som formand og præmieret med hhv. 5.000, 3.000
og 2.000 kr.
Indsend din historie digitalt til formanden for dommerpanelet til:
Carhan (snabela) hum.ku.dk senest den 31. januar 2022.
Konkurrencens vindere vil blive offentliggjort på foreningens fødselsdag
den 18. marts 2022.
God skrivelyst!
Bestyrelsen

