TROELS KLØVEDAL

FRIHEDENS VÆRKSTED
Udstillingen “Frihedens Værksted” sætter fokus på Troels Kløvedal og
livet med Nordkaperen. I udstillingen kan man bl.a. opleve aldrig-viste
klip fra rejserne med Nordkaperen og ikke mindst en lang række af
Troels Kløvedals private ejendele – genstande, der aldrig har været
udstillet før.
Udstillingen stiller også skarpt på livets store spørgsmål om kærlighed,
frihed og fællesskab. Den handler om at rejse ud og komme hjem
igen, at møde fremmede med nysgerrighed og tillid, at elske naturen
og vogte sig for dens kræfter og at blive ved med at gøre sig dygtigere
og klogere på verden.
Udstillingen kan ses på
Naturhistorisk Museum i Aarhus
Fra 1. november 2018 til 8. september 2019
M/S Museet for Søfart
Fra 6. oktober 2019
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LYKKEN

Alle mennesker begriber flere gange gennem livet, at de står ved en vigtig begivenhed og at
skæbnen ligesom står lidt bagved, og kigger med i højdepunkter og nederlag. Ligesom alle
dybest set ved, hvad der er helligt, uden at definere det, så ved man også, at det der sker lige
nu, måske bare i et sekund, er et spring til noget andet … at fra nu af vil ingenting mere være det samme.
Udadtil måske, men der er kommet en anden farve ind i livet. Man lytter til en anden tromme, som når
man i et stykke klassisk musik pludselig hører en obo eller en klarinet, man aldrig har lagt mærke til før,
og hele stykket skifter karakter, fordi man har fået en ny indsigt. Alt det der til sidst vil give summen, som
så bliver kaldt erfaring og er et skridt frem mod ens fremtidige undergang og lykkelige død. Fordi man nu
ved, at den er meningsfyldt. Lykken ved at føle sig lidt slidt.
Den tynde hud, 1994

Jeg elsker det fuldstændigt vidunderlige ved at vågne op for et åbent koøje, hvis vinden og søen har
tilladt det, stå op, sætte vand over, springe splitternøgen på hovedet i vandet, svømme to gange rundt om
skibet, kravle op ad badelejderen, tørre mig på agterdækket, lave kaffe og langsomt se de andre vågne
og komme til syne. Sætte mig i morgenstunden, nyde landskabet, kysten omkring mig. Det er lykken …
ikke at ligge i en overfyldt marina med kø foran toiletterne. Livet er vidunderligt, fordi man kan bruge det
til lige det, man drømmer om, og hver morgen er en stor, dejlig overraskelse.
Alle mine morgener på jorden, 2017
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SORG

Så en morgen vågnede jeg – og det er i dag fuldstændigt ubegribeligt for mig – i en
trækasse, der var en blanding af en vugge og en barneseng, bærbar med håndtag i
begge ender. Der var mange af dem, og de stod på en lang række og var fyldt med
børn som jeg selv. Jeg græd selvfølgelig og ville have min far, mor og mine søskende, men
jeg fik blot at vide, at nu var jeg kommet på et børnehjem. Det var mig totalt uforståeligt, og
et stort sort tæppe trak sig langsomt ind over mig. Meget af mit voksenliv har handlet om at
holde dette sorte tæppe fra livet.
Den tynde hud, 1994

De dage efter begravelsen husker jeg som nogle af de sorteste i mit liv. Jeg var besat af tanken
om min døde mor, så hende gå rundt lyslevende, tale til mig, tage sin frakke på og sige, at hun
snart kom igen… En nat, hvor jeg ikke kunne undvære hende længere, gik jeg ud i natten […]
og hen på kirkegården. Der satte jeg mig på den høje grav fyldt med de mange visnede og
halvrådne blomster, der duftede stærkt, og græd igen.
Den tynde hud, 1994
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OPDRAGELSE
De eneste to opdragelsesformaninger, jeg har
over for mine børn og unge, er i virkeligheden,
at man skal tænke på noget dejligt og smukt,
hvis man føler sig ked af det, og man skal tage sig
sammen, når man møder en udfordring, som man synes
er lidt for stor: man skal måle sig med sine indre kræfter,
tro på sit lille indre lys, og så ellers lade verden passe sig
selv. Men man skal lære at tage sig sammen. Det er ikke
noget, man er født med. Livet er noget, der skal læres; det
er ikke bare noget, man kan. At blive voksen er at lægge
erfaringslag på erfaringslag, indtil der til sidst danner sig
en personlighed ud af det nye menneske. Erfaring er kun
noget, man får ved at få lov til at komme til … man skal
afprøve sine kræfter; ellers ved man jo ikke, om man har
dem. Det er derfor, at arbejdsløshed er så forfærdelig.

Øerne under vinden, 1992

TROELS KLØVEDAL

BØRN

Mange har glemt, at det bedste, man kan give
et ungt menneske, er eksemplet ved selv at vise,
at tilværelsen er værd at leve. At man er lykkelig
ved livet. At tilværelsen magtes. Den lykkeligste
form for opdragelse der findes, er den, der gives til det barn,
som ser en far eller en mor eller dem, de er knyttet til og
holder af, nyde og glæde sig over tilværelsen, skabe hele
dagen fyldt med sødme, mening og latter.
… og den halve verden, 2002

Børn gør jo ikke, som man siger – børn gør, som de ser.
De spejler sig i de voksne. Når de ser, at de voksne går rundt
og hjælper hinanden, så lærer børnene, at det er sådan,
man gør. Det er det gode ved at være på et skib. Der lærer
man, at alle har opgaver, og man lærer at være en del af
et fællesskab. Det er det bedste, man kan give sine børn,
for hele livet handler om fællesskaber – alt andet er bare
parenteser.
Århus Stiftstidende, 2016
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EN DRØM OM NATUREN
Selv har jeg en drøm om, at man et øde sted i Danmark
anlagde en stor skov. En urskov. Det skulle være forbudt
for mennesker at komme i den. Det vil mange jo nok
synes er noget magert, men det synes jeg ikke. Det skulle være et
refugium, hvor vi gav alt det tilbage til naturen, som vi skylder den.
Det skulle være et sted, hvor træstammerne kunne vælte, som de
havde lyst til, og langsomme svampekulturer fik den tid, de skulle
have for at udvikle sig helt. Lysninger i skoven skulle danne sig på
naturlig måde. Fugle skulle ane, generation efter generation, at
der ikke blev gjort dem noget. En ø midt i Danmark, hvor dyrene
aldrig blev jaget af mennesker, fordi man genindførte ulv og los
til at opretholde den naturlige bestand af de store pattedyr som
kronvildt og vildsvin. Og vigtigst måske, det skulle være et sted
i vores bevidsthed om, at der fandtes noget hemmeligt, måske
noget helligt – at ikke alt er til for vores skyld, at vi kun er én art ud
af alt det, der findes i verden. Det ville gøre os større.

Øerne under vinden, 1992
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MORGENSTUND
Om natten kommer den frydefulde
stjernehimmel frem over mastetoppen med
alle de mytologiske stjernebilleder med
navne, som har holdt sig siden oldtiden, og hvis månen
er fremme, ser vi havbunden og ankeret gennem det
glasklare vand. Vi reder vores sovepladser på dækket,
og jeg for mit vedkommende smækker alle tre koøjer i
forkahytten op, og en salig nattevind puster mig blidt i
ansigtet og får mig til at drømme om, hvor vidunderligt
livet er. Så kommer … alle mine morgener på jorden.
Verden er ny, træerne emmer af duggen og dufter af
harpiks, ruffet er helt vådt af den, og dufte af frisk morgen
strømmer én i møde fra land. Man har det vidunderlige,
klare sollys, og stadig nattens kølighed, og jeg er som
regel den første, der er oppe og laver kaffe, inden de
andre vågner.
Alle mine morgener på jorden, 2017
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AT FINDE VEJ
...Men der er ikke nogen ø at se. Nu er det meget vigtigt, at man som navigatør
TROR på sine egne udregninger, og jeg filosoferede lidt sammen med
morgenvagten over, hvor underligt teori og virkelighed bevæger sig op og ned
ad hinanden.
Vi er her ….sagde jeg….Øen SKAL dukke op mellem alle disse sorte byger…Folk ser meget
fornuftigt tvivlende på mig, for havet er så øde, som var vi ved verdens ende. Jamen…
jeg har fundet tusinde øer i verdenshavet ved at regne på sol og stjerner på samme måde
som nu… Øen SKAL ligge lige her. Et kvarter efter ser jeg ganske svagt konturerne af øen i
horisonten lidt ude til bagbord. Øen ligger midt i en kulsort byge. Navigatøren i mig bestiller
jordemoderkaffe lige på stedet… der ligger den… min brogede drengefantasis ubesejrede
og tillokkende skatteø, der ligger du, alle drømmeres ø, og netop da ser jeg blade og grønne
planter drive i søen, og jeg får en svag luftning i næseborene. Pludselig kan vi alle om bord
lugte skatteøen, varm drivhuslugt, varm jord, blomster, grøn saftighed, jungle.
Åh…det er saligt, øen bliver pejlet over hovedkompasset, så nu slupper den aldrig fra os
igen. Det er som at fange den pige, man holder af, at krybe under hvide lagner med hende,
eller det er som at vågne en søndag morgen og få kaffe og en pludrende baby op i køjen.
Bidevind og blåhvaler, 1984
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MØDET MED DET
FREMMEDE
Når man har været på en rigtig lang rejse,
har man oplevet, at livet kan leves på andre
måder, at ens lykkebegreb kun holder så og
så lang tid i de kulturer, man har besøgt. At det at tro er
noget andet end ens egen tro, at folk spiser anderledes,
klæder sig på en anden måde, tænker hele tilværelsen
fundamentalt anderledes, end man selv gjorde, inden
man rejste. Ingen mennesker, der f.eks. har rejst til Indien,
er kommet hjem, uden at verden har forandret sig en
lille smule. At man har lært noget af andre kulturer og
er blevet beriget. Og måske endda blevet overbevist om
værdierne i ens egen kultur, som så igen giver én større
indblik og forståelse af verden, i respekt for, hvordan
andre har valgt at leve tilværelsen her på jorden.
Alle mine morgener på jorden, 2017
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SKOLEGANG
Jeg har egentlig aldrig følt, jeg har gået i skole,
kun ind og ud ad dem.
Den tynde hud, 1994

Skolen vidste ikke, hvad den skulle stille op med mig, og så
kom jeg til psykolog. Jeg blev kørt til Hillerød og sat til at
lægge en masse kabaler og se på mønstre. Man skulle så
kunne se, hvad jeg var egnet til. Det generede mig ikke, men
det undrede mig, at de ikke spurgte mig om de ting, jeg
havde forstand på. Livet på landet og dyrene i skoven, men
det hele var kabaler, abstrakte billeder og symbolsprog.
Den tynde hud, 1994

Jeg opdagede, at mørket, vinden der susede i træerne,
bølgerne, der slog mod strandkanten, var som venner, de
blev mine fortrolige, og lige siden har jeg elsket mørke,
øde egne, kilometerdybt vand under kølen. I naturen er der
ingen, der skælder en ud.
Den tynde hud, 1994
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MELLEM UDLÆNGSEL
OG HJEMVE
Med udlængsel og hjemlængsel har jeg indgået en lykkelig pagt.
Jeg har ikke fået den forærende, men tilkæmpet mig den gennem
selvbeherskelse og overblik. Nu ligger den som en perle mellem to
skaller og hedder nærværet, at være stederne hvor jeg kommer frem, dér hvor jeg
lader Nordkaperens ankerkæde rasle ud af klysset langs fremmede kyster. . . Kun
den uafklarede, higende og måske tåbelige ønsker sig altid et andet sted hen end
dér, hvor han befinder sig – og det er sagt af en mand, der altid er på rejse. Men
måske skal man ud på cirklens kant for at kunne se et centrum.
Afrodites smil 1996

At leve på et lille skib er jo også at leve i en skotøjsæske, pludselig kan man
mærke, at man er ved at få åndenød. De danske landskabsbilleder begynder at
plage ens nattesøvn. Kornmarkerne står svajende, kastanjernes fedtede knopper.
Man husker sin barndomsgynge under guldborgæbletræet og saften i det kølige
æble, når man samlede det op på den dugvåde græsplæne. De unges latter i
sommernatten, man griber sig i barmen og mærker med et sug sorgen over at
miste sin ungdom. Du må hjem, du må hjem. Der er ikke andet at gøre, og det er
vidunderligt.
Øerne under vinden 1992

TROELS KLØVEDAL

FRIHED

Den fortryllende danske sangfuglenat blev frihedens
værksted og drømmen om en anden verden, når man
engang blev voksen. […]

Kronborg trak i mig, hvilket jeg tog konsekvensen af en lys
sommeraften, da vi alle skulle i seng kl. 21, men ingen af os var
det fjerneste trætte og havde bare lyst til at hoppe ud ad vinduet
og ud i sommernatten. Og så fik jeg den idé, som nok også var
medvirkende til, at jeg blev smidt ud. Jeg foreslog hele sovesalen,
at vi tog vores slåbrok på og gik ned til stranden. Vi gik/løb helt til
Kronborg og tilbage igen, og det blev selvfølgelig opdaget. […] og
det blev selvfølgelig straffet...
Men jeg fortrød ikke et sekund, for jeg følte den morgen, at jeg
kunne flyve, at man kunne sætte sig op mod autoriteterne, og at
jeg var et frit menneske.
Alle mine morgener på jorden 2017
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DANMARK
Mine tanker går til dem, jeg holder af derhjemme, til
hverdagen i Danmark og til årstiden. Septembers
glasklare, kølige eftermiddage, villahavernes sanselige
gyldne farver. Oktobers blæsevejr, novembers sidste løvfald og
mørket, der sænker sig over Danmark, så markerne bliver helt
sorte. En anden stilhed overmander mig, og en træthed kommer
over mine øjne. Det sidste, jeg ser og hører, inden jeg falder i
en vidunderlig søvn uden at sove på et skib, er nogle hjemlige
gråspurve, der kvidrer, medens de pikker i en hestepære. Da jeg
vågner, er der kommet et svagt skydække på himlen, og solen
er ved at farve nogle høje cirrusskyer over Påskeøen røde. Jeg
drømte, at jeg var fuldstændig lykkelig.
… og den halve verden, 2002
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DRØMME
Jeg ved ikke, om man kan indhente sine drømme.
For når man sejler op på siden af dem, så har de
det ligesom vand, at de opløser sig. Og de græske
guder sagde jo som bekendt, at de straffer dem, der får opfyldt
alle sine drømme.
Men drømme er en meget vigtig ting som et afsæt til
handling, fordi det er, når man har har drømme og forestillinger
om noget, at man kan gå hen og skabe det om til virkelighed.

Troels Kløvedal i Indonesien, TV-dokumentar.
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HESTETYV
Jeg begyndte at stå op ved midnat,
jeg erobrede et personligt liv,
mens alle andre sov,
jeg blev hestetyv.
På mine ture over marker, gennem skove
kom jeg om natten til en mark,
hvor der græssede heste,
og jeg lærte en brun vallak
at springe over en indhegning og ud til mig i friheden.
Jeg red den sadelløs
ned gennem skoven og ned til Julebækstranden.
Sundet strålede i det blå,
og når jeg så et stort skib gå fri af Lappegrunden,
så det sætte kurs ud i Kattegat,
gav det mig en forfærdelig udlængsel.
Den tynde hud, 1994
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ENSOMHED
Jeg tror, man skal have noget for sig selv, ikke dele ud af
hele sit indre.
Da jeg var ung og læste Tove Ditlevsen, fandt jeg et sted,
hvor hun skriver, at hun har et smukt engstykke inden i sig, et sted,
som er helt hendes eget, et hemmelighedsfuldt sted, som ingen har
adgang til.
Sådan har jeg det også. Det er dér, jeg har min hemmelige aftale med
min skæbne, min livseliksir, kunne man sige, mit brændstofkammer,
min reaktor, min integritet, min vilje, mit hjerte og mit sind. Det
betyder ikke, at jeg ikke vil fortælle lidt om, hvordan jeg har det,
eller om, at jeg er ked af det eller glad for det eller det, men det
har jo ikke noget at gøre med at være social, det er man først og
fremmest ved at interessere sig for andre. Man må erkende, at man
som individ dybest set er alene under stjernerne, hvilket ikke er det
samme som at være ensom. At insistere på at have et eget indre
rum betyder også, at man anser alle mennesker for at være unikke.
Alle mine morgener på jorden 2017

