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Forord

Grib Skov Trop bliver 25 år. På den ene side 
er 25 år er jo ingen alder, men som du kan 
læse i denne jubilæumsbog, er det utroligt 
hvad der kan nås og opnås på 25 år. 

Grib Skov Trop er ikke en almindelig spejder-
trop. Vi har med denne jubilæumsbog prøvet 
at få beskrevet og indrammet, hvad det er, der 
gør troppen til noget helt specielt. Bogen har 
input fra mange mennesker med forskellige 
baggrunde i gruppen, og vi har prøvet at nå 
langt omkring i beskrivelsen. 

Grib Skov Trop bygger på nogle helt grund-
læggende spejderværdier med rødder langt 
ind i det klassiske håndværks og handlings-
prægede spejderarbejde, som kendetegne-
de det gamle gule spejderkorps i 50’erne og 
60’erne. Det der har gjort gruppen til det 
utrolige, den er i dag, er nok kombination 
af den vildskab som Frank Juncker og Poul 
Wilcke startede gruppen ud fra, med den 
systematik som skiftende formænd og grup-
pestyrelser og også personer som Torben Pe-
dersen, Ole Lumholt, Leif Højvang og Stinus 
Andersen har tilført gruppen. 

Værdierne i dag bygger på henholdsvis; Frank 
Junckers kunstneriske kreativitet dækkende 
fra evnen til at orkestrere store arrangemen-
ter til at lave kryptiske og teknisk avancerede 
løb, og på Poul Wilckes evne til få ting til at 
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ske, til at fortsætte med at kæmpe videre og 
sætte nye mål, til at motivere og overtale. 
Alt sammen dybt funderet i en iværksætter-
trang og en innovativ tankegang, dog altid 
med udgangspunkt i traditionerne. Men først 
og fremmest en brændende lyst til at skabe 
unikke oplevelser for børn og unge, for at give 
dem lærdom, viden og evner til at kunne kla-
re sig selv med videre i livet.

Da B.P. grundlagde spejderbevægelsen, valgte 
han at kalde det en bevægelse. Hans tanke 
med dette var, at spejderarbejdet altid skulle 
være i bevægelse og ikke måtte blive statisk. 
Og ligeledes kan man citere Hartvig Møller, 
grundlæggeren af Det Danske Spejderkorps: 
”Gå langsomt frem - men gå altid frem”. 

Man må sige, at Grib Skov Trop i dag efter-
lever B.P.s ønske om bevægelse og fremdrift, 
hvilket der kan læses om i denne bog. Skal 
man prøve at indkapsle nogle fundamentale 
elementer for gruppens succes, må det kort 
sagt være respekt for det oprindelige spejder-

arbejde. Grib Skov Trop navigerer med fulde 
sejl igennem en tid, hvor forandringer er dag-
ligdag og her symboliserer Grib Skov Trop 
stabilitet, sammenhold og trofasthed. Bør-
nene møder op uge efter uge og mønsteret 
gentages. Et stabilt holdepunkt med grund-
læggende jordnære værdier i en travl hverdag. 

Og det virker! I skrivende stund har med-
lemstallet rundet de 240 og troppen består af 
imponerende 72 spejdere i alderen 12-17 år 
fordelt i 8 patruljer. 

De første 9 ulve i Grib Skov Trop, billedet er taget i 1989
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Indledning

Da vi første gang mødtes for at planlægge 
denne jubilæumsbog, prøvede vi at finde frem 
til, hvad vi gerne ville fortælle - hvad budska-
bet skulle være. Til mødet var vi en blandet 
flok, fra dem der startede gruppen til unge 
spejdere. Men vi var enige om, at det skul-
le være en bog, der skulle prøve at beskrive 
hvor utrolig historien om Grib Skov Trop er, 
og hvad der har gjort gruppen til, hvad den 
er i dag. Gamle spejdere skulle kunne finde 
sjove historier frem fra deres spejdertid og bli-
ve mindet om oplevelser, de måske for længst 
havde glemt og unge spejdere skulle kunne 
forstå, hvad der ligger til grund for de tradi-
tioner og værdier som gruppen bygger på i 
dag, men også læse om alle de muligheder og 
oplevelser, der ligger foran dem i spejderar-
bejdet i Grib Skov Trop. 

Vi har prøvet at samle så meget som muligt i 

denne bog. Vi har været mange gamle Kna-
sten igennem, rodet i gamle fotoalbums, fun-
det avisklip og kigget i dagbøger. Mange har 
bidraget med indlæg til bogen, og det har gi-
vet bogen en god variation i fortællerstil og 
fokus. Men fælles for alle indlæg er, at de er 
gennemsyret af passion og stolthed. Stolthed 
over hvad der er opnået i Grib Skov Trop.  
Nogle af indlæggene er bevaret i deres rene 
form, mens andre er blevet klippet til for at 
passe ind i bogens opbygning og for at undgå 
gentagelser.  Bogen er bygget op med grup-
pens kronologiske historie efterfulgt at ulve, 
stifinder, spejdere, pionerernes og rovernes 
historier. Derudover har vi spurgt en række 
nuværende og gamle spejdere om at fortælle 
deres bedste spejderoplevelse. Det er blevet til 
mange sjove fortællinger. 

En lang rækker personer har bidraget til bo-
gen. En stor tak til Sven Andersen, John Han-
sen, Hans Peter Folden og Jørgen Andersen 
for indlæg om det civile arbejde, Bassebjerg 
og Kræmmermarkedet. Spejderchefen for De 
Gule Spejdere Per Stigaard og Poul Wilcke 
har ligeledes bidraget med indlæg. 
Ulvenes indlæg er skrevet at Torben Peder-
sen og Bente Wilcke og stifindernes histori-
er er leveret af Frank Juncker, Ole Lumholt 
og Leif Højvang. Ole Lumholt har ligeledes 
skrevet om Klokkekilde Roverklan. Anders 
Rønn Nielsen har skrevet spejdernes historie 
fra 2000 og frem samt gruppens historie fra 
2006 og frem og Petra Wolfhagen har skre-
vet om pionerarbejdet. Peter Westergaard, 
Christian C. Hansen, Michael Vester,  Line 
Højdal, Lærke Toftegaard Andersen, Simone 
Falcon, Pernille E. Christensen, Amalie Bør-
resen og Kristine Wedø har leveret indlæg om 
deres bedste spejderoplevelse. Endelig har Sti-
nus Andersen bidraget betydeligt til de ind-
ledende kapitler om traditioner, aktiviteter, 
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hytter osv., til indledningen og afrundingen 
til troppens historie og med at komme med 
faktuelle input til hele bogen. Stinus Ander-
sen har desuden sat hele bogen op, så den blev 
klar til tryk. 
Tak til alle for indsatsen.   

Når Grib Skov Trops historie skal fortælles, er 
der uendelig mange historier, der kan samles 
og utroligt mange mennesker der skal nævnes. 
Vi har langt fra formået at få en brøkdel med 
her og bogen er på mange måder sat sammen 
som et kludetæppe af input. Så der er sikkert 
nogle, der tænker at hvorfor er lige netop den 
historie, som de husker bedst ikke med, el-
ler hvorfor ham eller hende ikke nævnt. Men 
vi har gjort vores bedste for at komme vidt 
omkring. Bogen er blevet til over et års tid, 
undervejs er der dukket nogle sjove historier 
op, nogle lidt ved tilfældigheder, når der er 
gravet i papirbunkerne. Men vi har prøvet at 
berette historien så sandfærdigt som muligt, 
og vi håber ikke der har sneget sig for mange 
fejl og mangler ind. 

Tilblivelsen af denne bog har fået mig til min-
des en rigtig Poul Wilcke historie. I 1995 var 
der LPT på Jamborettepladsen i Rold Skov. 
Det var den sidste LPT for et par stykker af os 
og vi havde i Hjorte besluttet os for at vinde 
LPT. Vi havde forberedt alt i detaljer, pakket 
krydderikasser og ekstra gryder, bestilt o-løbs 
kort hjemmefra, så vi kendte terrænet, havde 
tegnet alt lejrarbejde og regnet ud hvad der 
skulle bruges af materialer, havde lavet kroge, 
hylder, trefødder, dyvler (til at dyvle hylder på 
køkkenbordet), vippepedal til skraldespan-
den, havde fundet materialer hjemmefra til 
at lave liggeunderlagsstativ osv. Værktøjet var 
nyslebent og pudset, og alt var pakket i sirlig 
orden. Det eneste vi manglede var to jernpin-
de til at placere spanden på i den planlagte 

bageovn på. Men det havde tropsleder Poul jo 
lovet, at han tog med til os. Men da vi på før-
stedagen af turneringen spurgte Poul, der var 
travlt optaget af at være med til at arrangere 
turneringen, om vi kunne få de lovede jern-
stænger, kiggede han lidt underligt på os - han 
havde glemt alt om de par jernstænger. Men 
optimisten Poul kiggede sig lidt omkring og 
opdagede den lille hytte, som står på Jambo-
rettepladsen. Med raske skridt gik vi derover, 
for med Pouls ord kan man altid finde noget 
brugbart bag sådan en hytte. Og for det ikke 
skal være løgn, så rodede han lidt rundt i det 
høje græs bag hytten og fandt derefter en god 
lang jernstang perfekt til formålet. Om han 
selv havde placeret den der i tidernes morgen 
skal være usagt, men ganske utroligt var det. 
Vi fik bygget vores ovn, og alt gik efterplanen.  
Desværre blev vi kun blev nr. 2, slået af Ugler 
fra 1. Næstved med 2 point. 

God læselyst

Jens T. Andersen
Rover og tidligere PL i Hjorte patruljen
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Mange med stor læsefærdighed vil straks ret-
te det til den grammatisk korrekte stavelse – 
Gribskov Trop.
Andre vil straks angribe ordet Trop som væ-
rende udækkende for ulve og stifindere, og i 
deres bestræbelser på at ting skal passe ind i 
deres egen forståelige ramme, vil man uvil-
kårlig vælge ordet Gruppe. Begge overvejelser 
blev fravalgt, da vi startede Grib Skov Trop 
for 25 år siden.

Vi har valgt vores egen stavemåde, fordi vi sy-
nes, at de 3 ord fremtræder symmetrisk kor-
rekt og flot og allerede for 25 år siden fandt vi 
ordet ”gruppe” som værende kedelig og ubru-
gelig i spejdersammenhæng, med mindre 
det rent sprogligt hænger flot sammen - som 
f.eks. i Gruppe Loke. At vi er en Trop kæ-
der vor spejdertid tilbage til den tid før 1970, 
hvor ulveunger ikke havde behov for at være 
medlem af en gruppe for at være ulveunge.

Vi har således prøvet at fastholde vor spej-
derhistorie, og Grib Skov Trop er et produkt 
af forskellige tilvalg der er gjort og en række 

beslutninger som er taget af gruppestyrelsen 
hen over årerne, for selvom vi er en trop, så 
generer det os ikke, at anvende ordet ”grup-
pestyrelse”.  

I Grib Skov Trop ville vi have vores eget sted 
at være. Inden man overhoved tænkte på at 
bygge, var det et ufravigeligt ønske, at vi hav-
de skøde på vores egen grund. Baggrunden 
for dette var det billede, vi havde fra mange 
Københavnske troppe, som måtte forlade de-
res lejede grund uden erstatning, dels fordi at 
lejemålet ophørte og dels pgr. af kommunalt 
ønske om anden eller supplerende anvendelse 
af spejdergrundene, f.eks. ændringer af veje, 
idrætsfaciliteter mm.

Da vi havde store ambitioner, ønskede vi fra 
start at sikre at grund & hytte til evig tid var 
til rådighed for spejderarbejdet. Vi valgte hel-
ler ikke at følge et forslag fra 1. Næstved, om 
hurtigt at få opstillet en række pavilloner, så 
vi ligesom dem kunne få vækst i selve spej-
dertroppen.

Grib Skov Trop - 12 bogstaver placeret i 3 ord med hver 4 bogstaver
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Grunden blev købt og som man kan læse i 
korpsets jubilæumsbog, blev der bygget mål-
rettet i et helt årti - før Bassebjerg stod fær-
dig. 25 år er gået og selvom troppen er med 
i Danmarks næstmindste spejderkorps – er 
denne suverænt blevet Danmarks største spej-
der gruppe.  Dette har aldrig været et mål i sig 
selv, men snare en naturlig følge af en række 
tilvalg, for der er naturligvis en årsag til, at 
det overhoved har kunnet lade sig gøre, for 
der ER altså rigtig langt fra 0 til 240, især når 
man ikke har nogen medlemmer under 7 år.

•	 Det har været meget værdifuldt, at vi har 
haft og har Bassebjerg som base og ud-
gangs punkt!

•	 Det har været meget værdifuldt for de æl-
dre årgange spejdere i patruljerne, at de 
IKKE er startet som 5-årige.

•	 Det var været meget værdifuldt, at en 
række voksne mænd har givet sig tid til at 
præge vort stifinderarbejde som bindeled 
ml. ulv og spejder.

•	 Det har været værdifuldt, at vi altid har 
kunnet stille et patruljelokale til rådighed 
for hver patrulje.

•	 Den har været meget værdifuldt, at den 
store ulveflok har genereret en jævn til-
gang som er vokset helt op i troppen som 
i dag består af 72 spejdere fordelt på 8 
patruljer.

•	 Det var været værdifuldt, at vi altid har 
kunnet stille en række kvalificerede for-
ældre som sparringspartnere i gruppesty-
relsen.

•	 Det har været meget givende for troppen, 
at vokse og gro i et handlings- og hold-
ningsbevidst korps som De Gule Spej-
dere.

På forunderlig vis er det lykkedes os at til-
trække og fastholde en lang perlerække af 

gode ledere og assistenter.
Jubilæumsdagen er vor egen og de valg vi har 
truffet er også vores egne. Det er lykkedes os 
at komme helskindet igennem årerne, og de 
torpedoer som er blevet sendt i mod os – som 
kunne splitte fællesskabet - er afvist.

Det kan være svært at komme fra det velsmur-
te maskinerne i Grib Skov Trop og så give sine 
meninger til kende i korps sammenhæng, da 
gensidig forståelse om hvad der er nødvendigt 
at gøre - kan være meget forskellige.

I forbindelse med korpslejren i 2005 tegnede 
Frank en række skjolde med symboler og fi-
gurer, som han syntes passede til de enkelte 
grupper og enkelte ledere. Den fede gås med 
de mange æg blev Grib Skov Trops, og det er 
vel heller ikke helt ved siden af.

Som Jens skriver i korpsets jubilæumsbog har 
troppen altid været tro mod De Gule Spejde-
res koncept og aldrig veget fra dette. Men det 
har også været en kamp – en kamp om at få 
genindført spejderarbejdet i Danmark, at få 
stoppet nedgangen og få sat en standard for 
selve spejderpatruljen, hvor de helt store op-
levelser ligger.

Mange – rigtig mange har givet en hånd med 
– men jeg mindes også 4 rovere som ikke er 
med mere og for hvem Bassebjerg og Grib 
Skov Trop var noget ganske særligt: Torben 
Karlsson, Finn Zørn, Eivind Nielsen og Tor-
ben Tolstrup – som alle har ydet en fremra-
gende indsats for Grib Skov Trop. 

 Vi ses på dagen !

Poul Wilcke
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Tillykke til Grib Skov Trop
fra spejderchefen

Tillykke med 25 års jubilæet
Et kvart århundrede er gået siden de første 
spæde skridt blev taget på Nødebo Kro.
Det er fantastisk at se, hvad der på de 25 år er 
sket i Grib Skov Trop. Fra starten på Nødebo 
Kro til i dag, hvor Bassebjerg, der for år til-
bage virkede som en meget stor spejderhytte, 
er blevet for lille til at huse alle medlemmer af 
Grib Skov Trop.

At være spejderchef for en gruppe som Grib 
Skov Trop er en fantastisk opgave. En fanta-
stisk dejlig opgave. At Grib Skov Trop igen-
nem alle årene næsten kun har kendt en vej 
for medlemstallet, nemlig stigende, gør jo sit 
til at det er en dejlig opgave. De Gule Spej-
deres suverænt største spejdergruppe, ja hele 
Danmarks største spejdergruppe! Det er der 
grund til at være stolt af. Og det er jeg.

Uanset om jeg er på ulveturnering, stifin-
derturnering eller landspatruljeturnering, ja 
sågar på pioner- og roverturnering så sætter 
Grib Skov Trop deres præg. De blå/røde tør-
klæder er der altid i stort antal. Dejligt at se.
I starten var Poul Wilcke og Frank Juncker 
de altdominerende frontfigurer. Efterhånden 
som Grib Skov Trop voksede sig stor kom fle-
re ledere til og Poul og Frank kunne stille og 
roligt trække sig mere og mere i baggrunden 
og koncentrere sig om andre opgaver.

I dag ser jeg Grib Skov Trop som en velfunge-
rende spejdergruppe. Dygtige ledere der med 
stor iver leder alle grene. En flot opbakning 
fra forældregruppen gør arbejdet som leder 
meget nemmere. Det kan I alle være stolte af!
Selvom Grib Skov Trop har haft masser at se 
til i egen gruppe har der også været overskud 

til andre. Man har ikke 
været bange for at tage 
del i arbejdet i De Gule 
Spejdere. Der har været 
mange gode diskussio-
ner på møder, hvor Grib 
Skov Trop aldrig er gået 
af vejen for en god dis-
kussion. Altid parate til 
at stå på mål for deres 
meninger.

I korpsstyrelsen har vi også i mange år haft 
god gavn af Grib Skov Trop. Altid klar til at 
tage en tørn, uanset hvad det drejer sig om. 
Formand, kasserer og vicespejderchef har på 
samme tid været fra Grib Skov Trop. Det er 
flot, at I på den måde giver jeres bidrag til fæl-
lesskabet og det har stor betydning for vores 
korps. Selv om Grib Skov Trop har været så 
rigt repræsenteret i korpsstyrelsen, har der al-
drig været tale om dominans og det er en god 
egenskab at have. Det har altid drejet sig om 
De Gule Spejdere og dermed korpsets velbe-
findende. Stor tak til jer for det.

Ud over arbejdet i korpsstyrelsen stiller Grib 
Skov Trop også folk til rådighed i korpsets ud-
valg, hvor vi altid har kunnet regne med hjælp 
hvis vi ønskede det. Også her vil jeg godt tak-
ke for jeres hjælp og gode arbejdsindsats.
Til slut vil jeg kippe med flaget og i respekt 
for Grib Skov Trop råbe et tjikkerlikker…

Vi ses i de næste 25 gode år – og gerne flere!

Med spejderhilsen

 Per Stigaard
 Spejderchef
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Forhistorien

Det startede med en annonce i det lokale 
blad i Nødebo ”Kirke og Kro” i 1987. Der 
blev indkaldt til et forældremøde om en ny 
spejdergruppe i De Gule Spejdere. Dette blev 
starten på en utrolig 25 års historie. Grib 
Skov Trop har siden hen udviklet sig til Dan-
marks største spejdergruppe med over 240 
medlemmer, ejerskab af flere fantastiske hyt-
ter, opstart af flere spejdergrupper, tusinder 
af timers fantastisk spejderarbejde og med et 
væld af spektakulære arrangementer i rygsæk-
ken. 

Men det hele startede en del år før 1987. Poul 
og Bente Wilcke og Frank Junker flyttede i 
1985 til Nødebo fra København, byen hvori 
de havde været spejdere hele deres liv, til sidst 
henholdsvis i 1. Nørrebro og i Vikingerne. 
Poul og Frank havde haft en lang spejdertid 
bag sig hvor Poul begyndte som ulveunge i 
2. Østerbro i 1959 og Frank i Vikingerne i 
1957. 

Inden Poul, Bente og Frank flyttede til Nø-
debo, havde de i 1984 været med til at danne 
De Gule Spejdere i Danmark. Ønsket med 

De Gule Spejdere var at få genskabt et spej-
der korps, der havde fundament i det klassi-
ske spejderarbejde, der havde eksisteret i Det 
Danske Spejderkorps i 50’erne og 60’erne. 
Man følte at spejderarbejdet fra omkring 
1968 og især fra sammenlægningen mellem 
de blå pigespejdere og de gule drengespejdere 
i 1972 og frem til starten af 80’erne løbende 
var blevet udvandet og havde fjernet sig for 
langt fra de oprindelige værdier. 

Som eksempler var skovmandsprøven afskaf-
fet i 1968 og samme år ændrede den tradi-
tionelle landsskovmandsturneringen tema 
fra “rødfrakketurnering” til temaet “Skæg og 
blå briller”. I 1971 blev de deltagende patrul-
jer ved landspatruljeturneringen sorteret i 3 
grupper (guld, sølv og bronze) uden direkte 
vindere. 2. og 1. klassesprøven blev samme 
år afskaffet. Det gamle patruljelederblad med 
det flotte navn “Mahlapanzi” blev i starten af 
1970’erne afløst af “Tandem”. Ulvearbejdet 
blev udfaset, nu hed man minier. Konkur-
rence blev af korpskontoret direkte set som 
skadeligt for spejderne. En række af de gamle 
ledende spejdere i korpset var trådt i baggrun-
den og i tidens ånd trådte pædagogerne frem 
og tog over. 

Stifindere på sommerlejr Temnæs 1990

Første arbejdsdag på grunden 1990
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Med De Gule Spejdere ville man skabe spej-
derarbejde hvor elementer som uniformen, 
korpsmærket, konkurrencer, holdpræstatio-
ner, ulvearbejde, patruljearbejde, håndværk, 
ceremonier og traditioner var vigtige.

Poul Wilcke skriver i Ole Lumholts “De Gule 
Spejdere - i endnu 25 år” fra 2009:
“Siden sammenlægningen mellem drengene fra 
Det Danske Spejderkorps og pigerne fra Det 
Danske Pigespejderkorps i 1972 var Frank og 
jeg i ledelsen i Bavnehøj Division, en sammen-
lægning af de 2 gamle københavnerdivisioner, 
Heimdal og Brønshøj Divisioner. Det var i den 
spæde start af det nye danske spejderkorps med 
både drenge og piger i blå uniform, og i vores di-
vision havde vi en fantastisk tid med mange ak-
tive spejdervenner, hvor vi i fællesskab kæmpede 
for de enkelte gruppers overlevelse, for sammen-
holdet og for at videreføre den spejderarv, der 
var blevet givet os og mange andre af Ove Holm, 
Thorkild Glad, Jens Krarup, Jørgen Christoffer-

sen, Henning Krøyer, Jens Hvass, Svend Buhl, 
Hartvig-Nielsen og mange, mange flere. 
Det var i årtiet efter 1968-oprøret, hvor alt i 
holdninger var til salg. Dette prægede også vo-
res resultater, for som årene skred frem mærkede 
vi en medspiller, som ville noget andet. Korps-
kontoret slap “den røde tråd” i spejderarbejdet 
og stillede på mange måder spørgsmål om mål 
og midler, og havde du gammeldags holdninger, 
som blot var moderate - så var det op ad bakke. 
6 år efter afleverede vi Bavnehøj Division med 
671 medlemmer som den eneste københavnerdi-
vision med vækst! 

Her havde Frank og jeg lært, hvad der skulle til, 
for at børn på Nørrebro og Brønshøj kunne fan-
ge interessen for spejderarbejdets mange facetter, 
uden at man behøvede tilsidesætte og afskrive de 
gamle spejdermæssige værdier. 

Med dette i bagagen gik vi i rette med korpset 
for at få en dialog om korpsets fremtid. Sammen 

Billede fra lejr 1989 ved Esrum Sø. Foto af hele gruppen. 
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med 22 andre divisionschefer dannede vi en 
modvægt til de korpsansatte, som i virkeligheden 
styrede DDS, og som reelt gør det den dag i dag!”

Op igennem 1970’erne havde en række per-
soner arbejdet internt i DDS for at få korp-
set tilbage på et andet spor, men i starten af 
1980’erne, mente en række medlemmer, at 
korpset ikke evnede at danne grobund for at-
traktive spejderoplevelser. Poul og Frank var 
i start 80’erne med til at danne SIMS udval-
get (Sjovt, Iderigt og Meningsfyldt Spejderar-
bejde), som var en modpol til korpsledelsens 
egen udviklingsgruppe. SIMS arbejdet blev 
bakket op af mange og omkring 100 grup-
per tilkendegav deres støtte til arbejdet. Dog 
efter 2 års arbejde med SIMS udvalget meldte 
Poul og Frank sig ud af DDS i 1983. D. 19. 
november 1983 blev der i Odense indkaldt 
til møde om fremtidens spejderarbejde, der 
var stor interesse for dette, men mange repræ-
sentanter ønskede at fortsætte kampen inden 
for korpset og ville starte et “ældre-oprør”. Så 

selv om interessen for at danne et nyt spej-
derkorps var stort, og over 20 grupper viste 
interesse ville kun 4 grupper endeligt tage 
skridtet: 1. Nørrebro, Buderupholm, Loke og 
1. Næstved. De Gule Spejdere blev efterføl-
gende startet d. 25. februar 1984.

Poul og Frank var efterfølgende aktive i op-
starten af De Gule Spejdere, men efter at de 
flyttede til Nødebo i 1985, blev 1. Nørrebro 
nedlagt. Energien blev nu brugt på at skabe 
en ny gruppe i Nødebo i hjertet af den gamle 
kongeskov Gribskov. 

For yderligere interesse i korpsets historie og 
baggrunden for dannelsen af De Gule Spejde-
re i Danmark henvises til Ole Lumholts meget 
uddybende jubilæumsbog fra 2009: “De Gule 
Spejdere - i endnu 25 år”. Svend Ranvigs spæn-
dende bog “Det Danske Spejderkorps Historie 
1909-1973” kommer ligeledes ind på den for-
andring som DDS gennemgik i årene frem mod 
1973. 
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Annoncen fra Kirke og Kro, marts 1987
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I 1988 deltog Grib Skov 
Trop for første gang på 

Oak City Rally. 

Det blev til en sejr til gul 
bande med ”skuret”.
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Grib Skov Trops Værdier

Selv om gruppen er vokset gennem årene, og 
der naturligt har været store udskiftninger 
blandt medlemmerne, er der blevet gjort me-
get ud af at bevare ånden i Grib Skov Trop. 
Hvor mange hundrede børn og voksne der 
har været gennem gruppen, er svært at sige, 
men rigtigt mange har oplevet det gode spej-
derarbejde, som gruppen har at byde på. 

Grib Skov Trop holder meget fast i tilbage-
vendende traditioner. Det daglige spejderar-
bejde bygger på det grundlæggende spejder-
arbejde med fokus på friluftsliv, håndværk og 
handlingsprægede aktiviteter. 

De grundlæggende værdier i Grib Skov Trop 
bygger i høj grad på stifternes holdninger til 
spejderarbejdet, der er inspireret af det tra-
ditionelle spejderarbejde. Dette er dog i stor 
grad tilpasset nutiden, så når det siges at der 
dyrkes traditionelt spejderarbejde, menes 
der ikke gammeldags spejderarbejde anno 
1930’erne. De Gule Spejdere og Grib Skov 
Trop er ikke ude af trit med tiden. Dog når 
man læser gamle spejderbøger, er det tyde-
ligt at de grundlæggende værdier fra dengang 
stadig er brugbare, ligesom mange af de ak-
tiviteter man lavede dengang, stadig danner 
grundlag for de aktiviteter, der laves i dag. 

En række af de kerneelementer, der gør Grib 
Skov Trop til den store succes gruppen er i 

dag, er helt fundamentale værdier om at ska-
be rammer for idérighed og konkurrence i 
en meningsfyldt kontekst. Gruppen og især 
spejdertroppen har fokus på konkurrenceele-
mentet. Både ved bande-, kobbel- og patrul-
jekonkurrencerne, ved korpsets turneringer, 
ved løb og arrangementer, f.eks. Wagadugo 
løbet. Som det kan læses i troppens beret-
ning, har troppen i mange år deltaget i det 
årlige Sct. Georgsløb for alle spejdere i Hil-
lerød, hvor typisk alle topplaceringer blevet 
taget med hjem. 

En generel kendsgerning som tropsledelsen 
kan berette om, er at næsten des mere udfor-
drende konkurrence, der serveres for patrul-
jerne, des sjovere synes de, det er og des hår-
dere arbejder de. Der stilles krav til spejderne 
og på turene bliver der ikke ”slappet af ”. Og 
modellen kan ikke være helt forkert med 8 
patruljer og 72 spejdere. Gruppen går ikke 
ind for stroppeture og ligegyldige aktiviteter 
og marcher. Grundlæggende skal spejderar-
bejdet være Sjovt, Iderigt og Meningsfyldt, 
hvilket også lagde navn til SIMS udvalget 
som omtalt i forrige kapitel. 

Friluftsliv, naturkendskab, woodcraft, hånd-
værk er et nøglepunkt i spejderarbejdet for 
Grib Skov Trop. Spejderarbejdet skal som ud-
gangspunkt foregå i naturen og udendørs. Et 
af troppens slogans er således: “Al indendørs 
arbejde er forberedelse til udendørs arbejde”. 
Et andet er “Spejderliv er friluftsliv”. 
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Børn og unge lærer igennem deres spejdertid 
at klare sig i alverdens situationer og lærer at 
skabe og kreere ud fra et simpelt udgangs-
punkt. “Byg det du skal bruge, af hvad du kan 
finde”. Gennem spejderarbejdet lærer man at 
klare vanskelige situationer, lærer at arbejde i 
teams, hvor man har forskellige kompetencer 
og baggrunde, lærer at lede og fordele, lærer 
at tage hensyn og lærer at fungere i et fæl-
lesskab. Derfor er spejderarbejdet også byg-
get op omkring patruljesystemet, hvor man 
arbejder sammen, for at løse opgaver i fælles-
skab. 

Grib Skov Trop er drevet frem af en “vi kan 
- vi vil - vi gør det” mentalitet og det er ikke 
tilfældigt at stifindernes kampråb er: “Stifin-
dere i Sortfodsstammen - Giv aldrig op”. Der 
er i gruppen påbegyndt mange projekter, som 
mange hurtigt ville have forkastet. Alt i grup-
pen er gennemsyret af en fremdrifts kultur, 
hvilket tiltaler mange, og det er nok en af de 
primære grunde til gruppens størrelse i dag. 
En af succesparametrene for Grib Skov Trops 
vækst og udvikling har været, at man fra star-
ten har tænk stort og har haft visioner. 

Grib Skov Trop har haft stor betydning for 
korpsets udvikling og retning. Frederiksborg 
Trop, Kong Valdemar Trop, Ravne Troppen 
og senest Kong Hardeknuds Trop er alle ud-
sprunget af Grib Skov Trop og Klokkekilde 
Roverklan. Endelig arbejder roverklanen i 
skrivende stund med planer om at starte en 
gruppe, der skal hedde Ridder Roland og om 
muligt skal have til huse på en gård i Allerød.  
Korpsets turneringer for ulve og stifindere er 

i stor grad inspireret af Poul og Franks tilgang 
til temaarrangementer. Man kan ikke forestil-
le sig en stifinderturnering, uden at den store 
Tonkawa står i spidsen i kampen mod blegan-
sigterne. (Frank som indianerhøvding). Frank 
og Poul er desuden idémændene bag den år-
lige pioner/rover turnering, som de i mange 
år arrangerede, men nu er overleveret til de 
garvede rovere fra 1. Næstved, der kører tur-
neringen videre i samme ånd og stil. Det er 
det håndværksprægede, naturnære og iderige 
spejderliv inspireret af gamle spejdere fra Det 
Danske Spejderkorps som T.Hartvig-Nielsen 
og Jens Hvass. Men det er også med et tvist 
af gak og spas, som når der midt om natten 
skal fremstilles stødtænder og båreudstyr til 
disse og man dagen derpå, kan møde en flok 
voksne mænd løbende skoven rundt med 
stødtænder på en båre, uden at have lukket et 
øje i løbet af natten.
 
Korpset afholder hvert femte år korpslejr og 
i 2004 og 2009 har det været med et impo-
nerende riddertema med Kong Valdemar 
(Frank) i spidsen. Her er Frank både en utro-
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lig kreativ inspirator og indsparker, og under-
vejs bliver Frank nærmest forvandlet til Kong 
Valdemar til børnenes store beundring og 
morskab. 

Endelig er der den årlige Wagadugo turne-
ring. Det var et ønske at få samlet korpsets 
spejdere noget oftere end kun til LPT, og 
samtidigt give alle oplevelsen af at deltage til 
et kvalitets weekendløb med højt spejdertek-
nisk niveau. Det skulle være inspireret af løb 
fra det gamle gule spejderkorps. Ole Lumholt 
og Frank Juncker har siden 2005 været driv-
kræfterne bag dette fantastiske løb, sammen 
med roverne fra 1. Næstved. Et imponerende 
arrangement både logistisk og udstyrsmæssigt 
og med spejderkvaliteten helt i top.

Traditioner
Traditioner er vigtigt i spejderarbejde. Grib 
Skov Trop har mange traditioner, som der 
holdes fast i. Der lægges meget vægt på at 
nye generationer af ulve, stifinder, spejdere og 
pionerer oplever de samme traditioner. Dette 
ses f.eks. i de gentagende årsprogrammer for 
ulve og stifindere og hvordan spejdernes må-
nedsture ligger fast år efter år. Dermed ikke 
sagt at indholdet ikke skifter og vi følger med 
tiden, men det giver en god kontinuitet og 

sammenhold at holde fast i traditioner. 
Den årlige juletur gik i mange år til Gilwell 
hytten, men gruppen voksede sig for stor, så 
turen gik i en årrække til Colleruphus i Hol-
te. Hvert år holdes der oprykning ved ”Den 

Gamle Eg” lidt uden for Nødebo. Her opleves 
den skønne spejderstemning på sit højeste, og 
det er tydeligt at den fantastiske idéramme, 
der ligger bag ulve, stifinder og spejderarbej-
det virker. Først ved ulvenes optagelse i Seone 
koblet. Derefter drager de ældste ulve over til 
stifinderne og ved en spændende indianerce-
remoni optages de i Sortfodsstammen. De 
ældste stifindere rykker op til spejderne, hvor 
de skal bryde ind i kæden hos de store stærke 
spejdere. 
Gruppen har hvert år deltaget Oak City Ral-
ly, verdens længste sæbekasseløb fra Farum til 

Oprykning ved Den Gamle Eg

Juletur

Oak City Rally med ”guld pigerne”
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Egemosecenteret.  En anden tradition er spej-
dernes årlige tømmerflådesejlads over Esrum 
sø. Hver patrulje klargører selv tømmerflå-
derne med 8 olietønder og stort vikingesejl. 
Derefter går konkurrencen ud på at nå længst 
nord eller sydpå alt efter vindretningen. Dette 
er solidt, spejderarbejde, når det er bedst.

I troppens historie kan der læses mere om 
traditioner i troppen. Idet man er tropsspej-
der fra man er 12 til man er 18 år, og hvert 
spejderår er bygget op om samme skabelon, 
oplever spejderne at alle ture bygger på en tra-
dition. De tilbagevendende ture, aktiviteter, 
ceremonier og ritualer er et godt holdepunkt 
i en i hverdagen og det giver spejderne noget 
at se frem til og glæde sig til. 

Træfigurerne i Bassebjerg
Bassebjerg er fyldt op med en række flotte 
træfigurer i størrelsen 1-2 meter. Det er en 
tradition helt tilbage fra sommerlejren 1988 i 
Rold Skov at hvert år lave en ny sommerlejr-
figur. Fremstillingen foregår typisk ved, at en 
flot stamme bliver fundet og man bliver enige 
om hvilken figur der skal fremstilles. Poul og 
Frank udtænker idéen til skulpturen og her-
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efter saver Poul med motorsav og Frank går 
i gang med stemmejern, for at få detaljerne 
på plads. 
Indianeren var den første flotte figur. Det 
vakte stor beundring fra forældrene, da den 
kom med hjem fra sommerlejr og blev læsset 
af traileren. Efterfølgende er der lavet mange 
flotte figurer og også andre end Poul og Frank 
har prøvet kræfter med udfordringen. 

Knasten
Knasten er Grib Skov Trops medlemsblad og 
nok det flotteste spejderblad i dette land. Det 
flotte blad bakker helt naturligt op om det 
gode spejderarbejde der drives i Grib Skov 
Trop.  Knasten er udkommet trofast 4-6 gan-
ge om året i alle 25 år. Først som et A5 blad 
og nu som et A4 blad. A4 udgaven havde i de 
første år sort/hvid forside, men efter at farve-
print blev til at betale, lavede Frank en flot 
farverig forside. Den første farveside var ok-
tober udgaven i 1998.

Fra første færd hvor Poul og Frank lavede 
Knasten osede det af spejderstemning, sjæl og 
humor. Der har igennem årene været et utal 
af fantastiske beretninger og fortællinger - 
både fra ture og møder, men også fra arbejdet 
med Bassebjerg og alle de aktiviteter gruppen 
har været blandet ind i.

Knasten blev i en årrække fremstillet med pa-
pir, saks og lim. Der er tilbragt mange mange 
timer med at klippe klistre. Det har givet en 
god rustik stil og selv nu, hvor Knasten laves 
elektronisk, er den gamle flotte stil fastholdt. 
Der anvendes stadigvæk flotte gamle spejder 
tegninger og Frank leverer stadigvæk tegnin-
ger i en lind strøm. 

I en årrække stod Poul for Knasten, sidenhen 
overtog Stinus efterfulgt af Petra Wolfhagen. 
Den nuværende chefredaktør er Cecilie Hel-
muth. 
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Fællesarrangementer

Grib Skov Trop har en række faste arrange-
menter og ture. Nogle har eksisteret fra star-
ten af, andre er kommet til. Fælles er, at ar-
rangementerne er en del af den traditionsrige 
base, som Grib Skov Trop bygger på. 

Forældrerådsmøde
Sidste søndag i januar måned holdes der for-
ældrerådsmøde på Nødebo Kro. Mødet star-
ter altid med at ulve, stifindere og spejdere 
underholder og opfører skuespil fra scenen, 
mens forældrene er tilskuere. Dernæst er der 
det officielle møde, med valg til gruppesty-
relsen og godkendelse af regnskab og budget. 
Mens forældrene holder møde, er der leg og 
aktiviteter for ulve og stifindere.

Fastelavn
Hvert år afholder Grib Skov Trop fastelavn for 
alle børn og unge i Nødebo.  Der er 6 tønder 
fordelt til alle aldersgrupper. Børn og voksne 

slår katten af tønden og bagefter, 
er der fastelavnsboller og cacao til 
alle. Dagen afsluttes med stor præ-
mie overrækkelse, hvor der er fine 
diplomer og præmier til Bundkon-
ge, Kattekonge og Dronning. Der 
er også præmie til den bedste ud-
klædning i hver aldersgruppe. 

Det der gør, et ellers almindeligt 
fastelavnsarrangement, til noget 
særligt, er det spejderpræg, der 
kommer ind over. Franks flotte 
tegninger og diplomer, alle tøn-
der males og dekoreres og en flot 
afsluttende præmieoverrækkelse. 
Spejderånden og det at vi lige gør 
lidt ekstra, betyder at arrangement 
skiller sig ud fra andre fastelavnsar-
rangementer.
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Oprykning
Der noget særligt stemningsfuldt over op-
rykningen i Grib Skov Trop. Lige siden 24. 
august 1989 har der været afholdt oprykning 
ved Den Gamle Eg i skoven bag Stenholdt 
Mølle. 

Alle mødes ved parkeringspladsen ved Sten-
holt Mølle, hvorefter spejderne går først, 
derefter stifinderne og til sidste ulvene ned 
til Den Gamle Eg og stiller op i kredsen om-
kring bålet. Ved oprykningen får de nye ulve 
deres navn, der uddeles mødeknapper og 
de der har gjort sig fortjent får ”Springen-
de Ulv”, Svævende Ørn, Riddersnoren eller 
Væbnersnoren.

Hver gren har derefter sine helt egne traditio-
ner ved ceremonipladserne i skoven. Det er 
en aften fyldt med traditioner og stemning. 

Efter oprykningen mødes alle ledere, rovere 
og pionerer til mad og hygge på Bassebjerg. 
En aften som denne viser det gode ledersam-
menhold, som gruppen er kendt for. Ud over 
at alle mødes og hygger efter oprykningen, 
mødes alle ved den årlige bålaften og ligele-
des holdes der ledermiddage i løbet af året. 
Her går snakken hurtigt og de gode og sjo-
ve historier kommer frem. Alle har noget at 
fortælle og alle brænder for Grib Skov Trop. 
Det gode sammenhold ses ligeledes på som-
merlejrene, hvor der også er tradition for at 
alle ledere og hjælpere mødes og hygger sig 
om aftenen efter dagens program. At lederne 
kender hinanden, og ved hvad der foregår på 
tværs af grenene er af uvurderlig betydning. 
Det er vigtigt, at lederne i en så stor spejder-
gruppe har et godt samarbejde, arbejder mod 
samme mål og deler holdninger til, hvordan 
spejderarbejde skal drives.

Bålaftenen
I 1991 skulle det flotte resultat fra Kræmmer-
markedet fejres og der blev holdt et arrange-
ment i fælleslokalerne i Nødebohave. 

Efter det flotte amfiteater stod færdigt, kunne 
gruppen i 1992 nu samles på grunden for at 
fejre det gode resultat fra det andet Kræm-
mermarked, med mad lejrbål, underholdning 
og sang. Bålaftenen har siden da været en fast 
tradition i Grib Skov Trop. Bålaftenen er en 
utrolig hyggelig aften for alle aldre. 

Hele gruppen samles om lejrbålet, ser un-
derholdning, synger sange og hører spæn-
dende båltaler. Som en fast tradition overræk-
kes overskuddet fra årets Kræmmermarked 
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til gruppens kasserer. I de første 10 år blev 
der også udtrukket 2 hytteaktie numre, som 
vandt en flaske rødvin. Den eneste mulighed 
for ”udbytte” på hytteaktierne. 

Juleturen
Juleturen er en fælles tur for alle i gruppen. 
Ulve, stifindere og spejdere er sammen på tur 
og hygger sig. 
De første mange år gik juleturen til Gilwell-
hytten, men efterhånden som gruppen vok-
sede, er turen rykket til større hytter. 

På juleturen er der fællesspisning med jule-
mad og bagefter lejrbål, hvor julemanden 
kommer. Søndag kommer alle forældre og er 
med på løb. Søndagen afsluttes med frokost.

Juleturen har været en fast tradition i hele 
gruppens historie. Rammerne for turen har 
ikke ændret sig meget over tid. I løbet af da-
gen samler ulvene materialer til juledekorati-
oner og laver konfekt til om aftenen. De før-
ste år var det kun havregrynskugler, der blev 
lavet – og flere i gruppen har vidst udviklet en 
aversion mod havregrynskugler, rullet af ul-
vehænder. I de senere år har slik og konfekt 
fremstillingen været langt mere avanceret. 

Stifinderne bygger forhindringsbane og er ef-
terfølgende på løb. En fast tradition er også, 
at spejderne skal på natløb. Dem som var 
med de første år i Gilwellhytten husker det-
te som noget af en oplevelse. Spejderne blev 
kørt om på den anden siden af skoven, fik 
udleveret o-løbs kort og skulle så finde hjem. 
Når spejderne kom tilbage til hytten, var der 
suppe eller andet og varme sig på, hvorefter 
alle kom i poserne. Traditionen er fortsat at 

Bålaften 2010 på Bassebjerg
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spejderne skal på natløb på juleturen, men nu 
er der for mange til, at de kan blive kørt ud 
og blive sat af.  
Søndagens forældreløb og fælles frokost er en 
tilbagevendende tradition, som er en rigtigt 
en god oplevelse, og en lille indførelse i spej-
derarbejdet for forældrene. 

Forårsrengøring i Nødebo
Efter Leif Højvang blev stifinderleder, starte-
de han en ny tradition i gruppen nemlig for-
årsrengøring i Nødebo.  Her går stifindere og 
spejdere ud i Nødebo og går systematisk alle 
veje igennem og samler skrald, hvilket gen-
nem årene blevet til flere tons. Forårsrengø-
ringen er blevet rigtigt godt modtaget i byen, 
og gruppen gør en rigtigt god gerning. For-
middagen går med indsamlingen af skrald i 
Nødebo, hvorefter der er frokost på Basse-
bjerg. 

Frivilligt arbejde

Ingen kan alene løfte en så stor opgave, som 
det er at opbygge en stor spejdergruppe som 
Grib Skov Trop. Det kræver en solid organi-
sation og en forældreopbakning af kaliber. En 
af de væsentlige grunde til gruppens vækst har 
været et stabilt økonomisk grundlag skabt af 
de frivillige aktiviteter omkring gruppen. 

Lige fra første færd har forældreopbakningen 
været vigtig for gruppen, både den organise-
rede i gruppestyrelsen, til at bakke op på ture, 
til at bygge og vedligeholde hytterne og ende-
lig til at stille op til Konditoriet på Kræmmer-
markedet og til Spildlop kørsel. Der er meget 
arbejde bagved alle de fantastiske resultater, 
der i dag kan beskues. 

Endelig har mange forældre i mange omgan-
ge trukket i uniform og er blevet aktive le-

dere hos ulve og stifinderne. Nogle for korte 
perioder og andre er blevet hængende og er 
blevet fuldblods spejdere. Som Leif Højvang 
beskriver i sit indlæg om stifinderne, er det 
fantastisk at se, hvordan stifinderne i dag dri-
ves af en flok dygtige forældre, hvor mange i 
dag ikke har haft børn i spejderalderen længe. 
Det samme gælder for ulvene hvor mange 
forældre bakker op om Akela - Bente Wilcke, 
der er ulveleder. 

Indtjeningen fra Konditoriet, Spildop og an-
dre aktiviteter har dannet grundlaget for, at 
gruppen i dag har Bassebjerg og de omkring-
liggende hytter, samt at vi kan opretholde det 
høje aktivitetsniveau, som er kendetegnende 
for gruppen. Forældre og spejdere tænker må-
ske ikke over hvilke udgifter, der er forbundet 
med at drive en spejdergruppe som Grib Skov 
Trop, men det kontingent, som hver spejder 
betaler er langt fra rigeligt til at lave det kva-
litets spejderarbejde som Grib Skov Trop står 
for.   

Indtægtsgivende aktiviteter i 
Grib Skov Trop
I Grib Skov Trop har vi fra starten være meget 
entreprenante. Lige fra første færd var der fo-
kus på, at vi skulle skrabe penge sammen, så 
vi kunne få vores egen hytte. Målet var klart 
fra start; vi skulle have egen hytte og grund. 
Gruppen har altid arbejdet for at sikre et ind-
tægtsgrundlag for at sikre økonomien og give 
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plads til nye ideer og vækst. De første år var 
det lidt tilfældigt, hvad der blev fundet af 
indtægtsgivende arrangementer. Senere kom 
de faste arrangementer som Konditoriet og 
Spildopperne.

Vingegården
Stinus fortæller:
”Kort efter vi startede gruppen, fik vi mulig-
heden for at tjene nogle penge. Poul var en-
treprenør og havde købt Vingegården i Nø-
debo. (Nødebovej nr. 32 og den ”nye del af 
Pile Allé) Spejdere og forældre blev hurtigt 
engageret til at hjælpe med at få ryddet den 
store grund for træer og hjælpe med at gøre 
gården klar til ombygning. Poul fik ombyg-
get Vingegården og udstykkede alle de nye 
grunde på Pile Allé.

Vi havde flere gode arbejdsweekender på Vin-
gegården, og gruppen fik tjent de første pen-
ge til køb af grunden på Jagtstien 3. Mange 
forældre og spejdere var engageret, og der var 
masser af energi. Træer blev fældet og savet 
op. Der blev afbrændt kæmpe bål, hvor gre-
nene blev brændt. Og vi havde lånt en gam-
mel traktor til at trække træer mm. med. 
Inde i huset hjalp forældre med at rive det 
gamle inventar ned og gøre første salen klar 
til indretning. 

Frokosterne var noget specielt – her var alle 
samlet, og vi lærte Pouls sære madvaner at 
kende. Der kunne komme mayonnaise og re-
moulade på alt – og sære blandinger var et 
hit. 
Der kom en helt speciel fællesskabsfølelse. Vi 
var sammen om et stort projekt, og vi sikrede 
at gruppen engang kunne få egen hytte. 

Vi holdt flere spejdermøder på Vingegården. 
Der var løb rundt på grunden og afslutning 

omkring bålet. Jeg kan huske, at Frank lå på 
gulvet inde i en af længerne og malede på de 
små tipier. Poul og Frank var altid i gang, og 
Vingegården blev et sted, som dannede ram-
men om de første år i spejdergruppen.” 

Salg af Goodturn mærker og Danmarks 
flag
I de første år af gruppens historie solgte vi 
også hvert år Goodturn mærker og flag fra 
Danmarkssamfundet. Vi tjente meget få pen-
ge på salget og brugte megen energi på flere 
salgsarrangementer. Gruppestyrelsen beslut-
tede at indsatsen skulle koncentreres om få 
store arrangementer, hvor der kunne samles 
et betydeligt beløb. Vi valgte derfor at stoppe 
med at sælge Goodturn mærker og deltage i 
andre små indtægtsgivende arrangementer. 

Julemarkedet
I mange år var Grib Skov Trop repræsenteret 
ved julemarkedet på Nødebo Kro. Her stod 
en række forældre med Anne Hansen i spid-
sen for at sælge neg, julepynt og juleslik. 

Det var god markedsføring for Grib Skov 
Trop, og det var et rigtigt arrangement, men 
man valgte efter en årrække at holde inde 
med det.  
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Spildopper
I Allerød kommune er vi med i spejdernes 
genbrugsordning, hvor der indsamles aviser, 
flasker og genbrugs møbler mv. En gang om 
måneden - normalt den 2. lørdag i måneden - 
har vi en rute, hvor vi kører ud og samler ind. 
Det var Dorthe Kirkegaard, der fik kontakten 
til Spildopmagerne i 1994 og siden har foræl-
dre i gruppen fast kørt Spildopture. 

Spildopmagerne /Allerød Genbrug - i daglig 
tale kaldet ”Spildopperne” - har sin oprindel-
se i ”de uniformerede ungdomskorps”, der er 
organiseret i Børne- og Ungdomsorganisatio-
nernes Samråd (BUS) i Allerød Kommune.
Der arbejdes udelukkende med frivillig, uløn-
net arbejdskraft under mottoet ”Hjælp til 
selvhjælp”.

Formålet er at skaffe penge til arbejdet i de lo-
kale grupper på en måde, der inddrager både 
børn og unge og deres forældre i indsamling 
af genbrugsvarer. På den måde lærer ungdom-
men, at også brugte ting har værdi og er sam-
tidig med til at spare ressourcer, idet papir, 
pap og flasker hele tiden har været grundlaget 
for indsamlingerne.

Grib Skov Trop har deltaget i spildopturene 
de seneste mange år. Indtægterne herfra har 

gennem årene været stærkt medvirkende til, 
at Bassebjerg er blevet til den fantastiske ram-
me om vores børns fritid, som den vitterligt 
er, samt medvirket til, at vi kan holde det høje 
aktivitetsniveau i troppen. 

Efter Dorthe Kirkegaard, stod Bjarne Zøf-
ting for det i en årrække. I dag står Erik Pe-
tersen for at drive Spildopkørslen. Alt er sat i 
system omkring arrangementerne. Der køres 
11 årlige ture, som regel den anden lørdag i 
måneden, hvor vi fra Grib Skov Trop stiller 
med 5-6 voksne og 4-6 spejdere. En tur varer 
fra ca. kl. 7.00 til ca. 13.00. Turene er over-
ordentligt velorganiserede af Erik. Der ind-
samles papir, pap, flasker og genbrugsting. Til 
hver tur lejes 3-4 lastbiler med lift. 

Konditoriet på Hillerød 
Kræmmermarked
Konditoriet er i dag blevet et fast årligt ind-
slag og er en begivenhed, der kendetegner 
gruppen. Stemningen på Konditoriet er helt 
speciel, hvor det virkelig vises, hvad man kan 
opnå med organiseret samarbejde. Der stilles 
et stort flot cirkustelt op, massevis af borde 
og stole, gode køkkenfaciliteter og den store 

Jørgen Andersen
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flotte runde disk, der er bygget til at passe flot 
ind i teltet. Der sælges 4-5000 kopper kaffe 
og hundredvis af skærekager og lagkager. Ulve 
og stifindere rydder af bordene og vasker op 
og de store spejdere holder nattevagt. 

Indtægten fra Konditoriet som er steget siden 
det første år, har i høj grad været skyld i at 
Grib Skov Trop har kunnet bygge Bassebjerg, 
og at gruppen har kunnet anskaffe og drive de 
hytter, der løbende er kommet til. 

Jørgen Andersen fortæller her om Kondito-
riet:

Grib Skov Trops Konditori på Hillerød 
Kræmmermarked
Grib Skov Trop har siden 1991 drevet et stort 
Konditori på Kræmmermarkedet i Hillerød. 
Vi fik tildelt pladsen i det yderste hjørne og 
længst væk fra indgangen. Forinden havde 

vi indsendt et projekt til kræmmermarkeds-
bestyrelsen i Hillerød med hovedformålet at 
lave et ægte gammeldags konditori med salg 
af kaffe, chokolade, hjemmebagt skærekage 
og lagkage med masser af flødeskum og pynt. 
Betingelsen var, at det også skulle være et ro-
ligt sted væk fra larm fra ølboder og tivoli, 
hvor folk og børnefamilier i ro og mag kunne 
hvile deres ben og hoveder. Vi fik tildelt i alt 
25 facademeter. Vi vandt projektet, og gik så 
i gang, uden erfaring men med lidt vejledning 
fra kræmmerbestyrelsen. Vi lejede allerede 
første år vores store runde ”jordbærtelt”, som 
siden har været kendetegnet for Konditoriet. 
Borde og stole blev lejet af Kulsvierskolen. 

Med store ambitioner, dog uden helt at vide 
hvad man gik ind til, gik gruppen i gang med 
arbejdet. Under noget primitive forhold blev 
der det første år serveret kaffe, lagkage og 
skærekage. Køkkenet var det første år kun et 
presenningshus kun udstyret med et gasblus 
på jorden og en vaskebalje med varmt vand. 
Første år skinnede solen i alle kræmmerdage, 
men havde regnen stået ned under det første 
år, havde situationen nok været anderledes i 
dag. Men vejret var med os og vi turde fort-
sætte med konditorikonceptet. 

”Jordbærteltet” er kernen i opbygningen af 
Konditoriet. I gennem årene har der på vores 
plads været en variation af forskellige teltop-
sætninger omkring jordbærteltet, bl.a. interi-
mistiske brug af vores gamle tipier, et beduin-
telt og billige telte fra byggemarkeder. Vi har 
haft scener til Nødeknækkerne, og en scene 
hvor ulvene et år holdt børneteater. Det andet 
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år blev presenningskøkkenet udskiftet med 
en lejet skurvogn fra Cramo. En stor frem-
gang var, da vi fik doneret et stort 10x6 m telt 
af Henning Vester, kaldet Vesterteltet. Det 
er nu også pensioneret og afløst af korpsets 
2 store moderne og brandsikre 10x6 m telte 
med korpsets logo. Efter 2003 blev kravene til 
sikkerhed strammet gevaldigt med brandsikre 
telte, flugtveje og tegning over opstillingen af 
telte, der skal godkendes hvert år af brand-
chefen. 

Fra første færd var idéen, at det skulle være en 
oplevelse at spise på Grib Skov Trops Kondi-
tori. Selv om vi var blevet placeret på et af de 
fjerneste hjørner på Kræmmermarkedsplad-
sen, var det et sted, som vi hurtigt kom til 
at holde af. Konditoriet er nu en af de faste 
tilbagevendende begivenheder på Kræmmer-
markedet. Selv om vi var lidt skeptiske over 
placeringen de første år, har erfaringen vist, 
at det formentlig har været en fordel. Publi-
kum har nydt lidt fred og ro til at nyde en 
kop kaffe. 

Det der kendetegner Konditoriet (udover de 
velsmagende kager og friskbryggede kaffe) er 
det store runde ”jordbærtelt” og den runde 
disk. Disken blev det tredje år designet og 
bygget af Frank Juncker. Unik at sætte op og 
nedtage som et Legobyggesæt. Trods 21 år på 
bagen er slitagen kun minimal. Den er så lø-
bende blevet udvidet med flot baldakin, glas-
montre, fast trægulv og et stort arbejdsbord i 
midten. 

De første år var præget af, at det var et nyt 
projekt. Bag kulisserne var opsætningen til ti-
der noget interimistisk. Idéen havde været, at 
der skulle anvendes klingende porcelæn, men 
det var godt, at det blev besluttet at bruge en-
gangskrus og plastik bestik. I prospektet hav-

de Frank Juncker også nogle ideer med store 
indgangstårne med bål på toppen, ja fanta-
sien manglede ikke. 

Det første år var en overvældende succes og 
selv under de primitive forhold var omsæt-
ningen høj. Der var styrtende travlt, lettere 
kaotisk, men det var underholdende at del-
tage. Løbende er forholdende blevet gevaldigt 
forbedret. Bl.a er sundhedsmyndighederne og 
brandmyndighederne blevet meget strengere 
med arbejdsforhold, hygiejne, flugtveje, sik-
kerhed og nødbelysning. Erfaringerne er også 
løbende blevet opsamlet og arbejdsgangene 
og procedurerne er blevet forbedret. Således 
fremstår projektet i dag strømlinet og velko-
ordineret. 

Med de strammere krav fra sundhedsmyndig-
hederne og da det samtidigt har været svært 
at leje skurvogne, blev det i 2006 besluttet at 
købe en gammel skurvogn. Et lille men tro-
fast hold totalrenoverede hen over sommeren 
2007 skurvognen, og den blev taget i brug 
med stor succes. I vognen er opmagasineret 
en del af buffetdisken, imens det resterende 
materiale overvintrer i Laden på Bassebjerg. 
Det gør arbejdet en del lettere, at en ny skur-
vogn ikke skal indrettes hvert år, samt i denne 
er arbejdsgangene fuldt ud optimeret.
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Salget 
Vi kan være lidt konjunkturafhængige alt 
efter om dagene ligger før eller efter lønud-
betaling eller om der f.eks. er OL med kvin-
dehåndbold en søndag. Vejret er vi mindre 
følsomme over for. Vi har oplevet nærmest 
syndflod som i 2000, hvor det styrtregnede 
hele lørdagen, men hvor søndagen heldigvis 
blev en flot dag. For Konditoriet er der ikke 
dårligt vejr og en lille regnbyge er godt for 
omsætningen. Erfaringen viser, at besøgstal-
lene er fine, når folk først er kommet ud på 
markedet. 
I gennemsnit sælges der ca. 4.000 kopper kaf-
fe, 200 skærekager, 200 lagkager á 12 styk-
ker, kakao med flødeskum, cappuccino, 2000 
glas saft og 500 oste- og spegepølsemadder. 
Som noget nyt i 2007 begyndte vi at sælge 
baguettes.

Frivilligt arbejde i konditoriet
Allerede fra begyndelsen har Konditoriet væ-

ret et forældrekoncept. Arrangementet kan 
ikke gennemføres uden spejderforældrenes 
hjælp. Der skal bages skærekager i ugerne for-
inden og laves vagtplan til buffistvagter med 
en tjans på 4 timer. 
Koordineringen bliver varetaget af et lille 
kræmmerudvalg og her er forberedelse nøg-
leordet. Der skal annonceres i Knasten, sen-
des breve ud til forældre, ringes ud, hvis til-
meldingen ikke rækker. Selve opstillingen 
af Konditoriet er i dag et teamwork og går 
i gang 2-3 dage før markedet. Efter køkken-
vognen er sat på plads af en kranbil, opstilles 
”jordbærteltet” af udlejeren, herefter sidetelte, 
opbygningen af salgsdisken og tilslutning af 
el og vand, kaffemaskiner og køleskabe.   

At deltage i Konditoriet er utroligt underhol-
dende. Først og fremmest er det fascineren-
de, at se det store projekt, der er stablet på 
benene. Det kan kun lade sig gøre, fordi alt 
er grundigt planlagt og fordi mange hjælpere 
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Roverklanen fandt på ideen med Alaska Laks. I de første år var det Grib Skov Trop der stod for 
Alaskalaks, hvorefter aktiviten overgik til rovernes egen forening Klokkekilde Roverklan. 
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deltager. Den reaktion mange nye deltagere 
kommer med, er at de er overraskede over 
hvor stort Konditoriet er, hvor detaljeret alt 
er arrangeret, men også hvor sjovt og hygge-
ligt det er.

Der skal endnu engang rettes en stor tak til 
alle frivillige gennem årene, både i kræmmer-
udvalget, kagebagere og til alle der har taget 
vagter. Håber vi ser jer igen derude. 

Fremtiden 
At konceptet er holdbart, viser al erfaring si-
den starten i 1991. Selv om det til tider op til 
markedet kan være lidt svært at få besat vag-
terne, viser det sig alligevel, at tilslutningen er 
god, når selve Konditoriet går i gang. Det har 
altid været et fint overskud, som over årene er 
oppe på i alt ca.1 mill. kr. Beløbet overræk-
kes til Grib Skov Trop på bålaftenen, hvor vi 
samles på Bassebjerg. 
Kræmmermarkedet i Hillerød vil bestå, også 
efter 2015, hvor markedet skal finde en ny 
plads. Her følger Konditoriet med. I tider 
hvor kommunen nu reducerer tilskuddet til 
ungdomsarbejdet betydeligt, er enhver tjent 
krone vigtig. 

Jørgen Andersen

Terkel Tofte på kræmmermarked 
Tv. Køkkenet på første kræmmermarked


