Grib Skov Trops ejendomme Bassebjerg
Bassebjerg
Omdrejningspunktet for Grib Skov Trop må
siges at være hytten ”Bassebjerg Blokhus”. Når
man kommer op af Jagtstien, en lille skovvej
i udkanten af Nødebo, mødes man af det imponerende syn, som den 350 m2 store bjælkehytte er. Hytten er stor og er bygget af over 3
km rødgransstammer fældet i Gribskov.
Da Grib Skov Trop i begyndelsen af 90´erne
begyndte sit store hyttebyggeri var drømmene, visionerne og planerne for gruppen og
hyttebyggeriet store. Der skulle bygges en stor
bjælkehytte i to plan. Nu ved 25 års jubilæet
kan Grib Skov Trop fremvise hytten Bassebjerg Blokhus.
Men ikke nok med det. På grunden er der
derudover et 50 m2 stort værksted ”Stalden”,
en shelter og et stort brændeskur, alle tre også
i råbjælker og med græs på taget.
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Der er opført et 80 m2 stort depot ”Laden”
gravet ind i jorden, og de sidste projekter har
været et skur til stifinderne og en flot bålhytte
til ulvene.
Bassebjerg er altid et mylder af liv og aktivitet.
Næsten alle ugens hverdage er der spejdere i
forskellige aldre på grunden. I weekenderne
er der ofte byggeaktivitet, spejdere der laver
opgaver, nogen der er på tur eller spejdere og
ledere der mødes for at planlægge eller klargøre. Der er en helt speciel stemning i hytten og man drømmer sig hurtigt til nybyggerland. Hver patrulje har deres egen lille hule,
ligesom at pionerer og rovere har spændende
lokaler. Hytten er fyldt af klenodier, spejderremedier og udstyr. Hytten sprudler altid af
liv og aktivitet, og der er altid et eller andet
projekt i gang.

Det har været en lang proces at bygge Bassebjerg. Lag for lag er de afbarkede stammer
lagt og igennem de 12 år byggeriet stod på, er
der vokset en utrolig hytte frem. Imens grund
og hytte udviklede sig, har der hele tiden været fokus på detaljerne og på helhedsbilledet.
Fra Bassebjerg snor der sig en S-vej ned forbi
amfiteatret, og den slutter ved brændeskuret.
Der er et view ud over ”dalstykket” op mod
flagstangen. Der har været fokus på at hytte, træer og huse skal se godt ud. Hytten er
malet med en blanding af linolie, trætjære og
rød farve. Vindskeder og stern er malet blå,
så hytten står i samme farver som gruppens
tørklæde.

PL-PA møde på terrassen
for stort slid af de mange brugere.
Der holdes som tradition arbejdsdage, hvor
forældre møder op og giver en hånd med.
Men det er især det vedholdende arbejde af
nogle få aktive der driver værket. Sven Andersen og Jørgen Andersen tilbringer meget tid
med løbende vedligeholdelse, som oprettelse
af døre og vinduer, skiftning af brædder i tagene osv. Poul Wilcke mfl. er ofte i gang med
vedligeholdelsesprojekter og opgraderinger af
forskellig art.

I dag kræver Bassebjerg og området omkring
hytten konstant vedligeholdelse, renovering
og oprydning. Hytterne er bygget af levende
materiale, der arbejder og hytterne udsættes

Patruljerne malede Bassebjerg
som månedsopgave i 09
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Spejderne rykkede ind på ”grunden” og først skulle der rejses en flagstang og graves bålsted.
Bassebjerg blev navngivet i 1995, indtil da hed det ”grunden”.
Nf. Første spadestik 4. maj 1991, Kasper Quistgaard, Michael Vester og Stinus Andersen
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Byggeriet af Bassebjerg - Vi støbte fundamentet og blandede selv al beton.
Herefter skulle alle stammerne afbarkes.
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De tekniske installationer på Bassebjerg har
i de seneste 5 år overgået en markant forandring. Nicolaj Zørn har været foregangsmand
for at alle elinstallationer er skiftet ud, ny eltavle, med intelligent styring af lys og varme,
PIR-sensorer så lyset slukker og lav-energi
lyskilder. Der er kommet elektroniske låse på
dørene, så hytten nu selv låser, hvis spejderne
skulle have glemt det.
De første mange år blev hytten opvarmet med
el-paneler. I 2008 blev der installeret varmepumper. Dels for at få en billigere elregning
og for at få en mere konstant varme i hytten.
Hytten har virkelig haft godt af at der kom
konstant varme på, og det var nu en nydelse
at være i hytten, selv en kold vinterdag. Men
elregningen blev ikke meget mindre.
Igennem alle årene har Sven Andersen været
byggeleder på Bassebjerg. Sven fortæller her
om byggeriet:
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”Byggeriet af spejderhytten blev igangsat den
1.april 1992 med støbning af fundamenter
og udlægning af store sten til sokkel, der blev
støbt igen næste weekend og så var klaplaget
færdigt. I løbet af forsommeren blev træstammerne leveret med bark på, og barken skulle
skrælles af inden opstarten på hyttens vægge,
der lå ca. 1,5 km stammer i 5 rækker så der
var nok at tage fat på, der var en del forældre
engageret i at afbarke stammerne. De første
bjælker blev lagt op på sokkelen efter bålaftenen i 92. Det var Poul der kunne det med
motorsaven og lidt senere kom Torben Karlsson til, og han kunne også svinge motorsaven,
og så begyndte hytten at tage form.
I løbet af 93 var hytten så langt, at vi skulle beslutte, hvordan vi kom videre, vi delte
projektet i 2 etaper, der blev lagt tag på stueetagen, 1. sal ville blive igangsat når der var
penge kassen til at bygge for.

Taget blev lavet af brædder som udgjorde det
fremtidige loft med tagpap på og oven på
pappen blev der udlagt polystyren isolering
således at underetagen kunne varmes op.
Hytten blev monteret med døre, vinduer og
gulve og der blev udført toiletter og et køkken
og så oprandt dagen, hvor stueetagen skulle
tages i brug. Hele spejderflokken flyttede fra
Nødebo Kro den 11. juni 1995 og hytten fik
navnet BASSEBJERG. Hytten blev opkaldt
efter det bjerg, der ligger til venstre lige når
man kører ind på Jagtstien. I forbindelse med
hytteindvielsen så fik vi ibrugtagnings tilladelse at kommunen og det medførte at vi fik
frigivet tilskud fra tips og lottomidlerne på
25.000 kr. I oktober 97 besluttede gruppestyrelsen at fortsætte byggeriet.
For at komme videre med byggeriet blev der
stillet stillads rundt om bygningen. Det endte med at vi byggede det selv af topender og
nogle af de materialer som skulle bruges til
at færdiggøre hytten. Stammerne blev bestilt,
denne gang på det rigtige tidspunkt, barken

sad løst, så vi kunne afbarke stammerne med
en neglefil og de bare næver. De første stammer blev lagt op i september 97. Byggesjakket var Poul, Torben K, Stinus og Finn. Der
gik lidt tid med at få 1.salens bjælker op der
var mange rum, der skulle laves. I sommeren
1999 var der klar til rejsning og Bassebjerg var
under tag (plastikpresenninger) den 3/12 -99.
Ved decemberstormen i 1999 hytten klarede
sig godt, kun i det sydvestlige hjørne havde
plastikpresenningerne revet sig løs. I påsken
2000 lagde vi græs på taget. Indretningen af
1.sal begyndte med døre, vinduer og lofter,
det hele blev afsluttet inden hyttens endelige indvielse med terrasse ud for roverklanens
rum på 1.sal. Det blev en fantastisk fest, hvor
borgmester Jens S. Jensen fra Hillerød kommune holdt en tale, hvor han proklamerede at
Bassebjerg burde fredes til minde om skoven,
dem der besluttede byggeriet og dem der byggede hytten.”
Sven Andersen

39

Frederiksborg Amts Avis
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Min bedste spejderoplevelse – Pernille Edelgaard Christensen
Det fangede mig. Fra det ene sekund til det
andet var jeg solgt til spejderlivet. Det var
som 10 årig pige i 2005, at jeg trådte ind i
kredsen i Grib Skov Trop. Følelsen af at blive
en del af et så stort og unikt fællesskab, hvor
der var sjov og leg på tværs af aldre, var helt
speciel. Jeg havde aldrig tidligere oplevet
et sted med så meget sammenhold, og når
jeg kigger tilbage, er jeg ikke i tvivl om, at
det var det, der fangede mig, og dét der har
gjort, at jeg nu er spejder på 9 år. Det Grib
Skov Trop har givet mig igennem alle årene,
har jeg ikke kunnet få noget andet sted. Det
har været utrolige oplevelser som vandreture
i Schweiz, på Island og senest i Skotland.
Det har været politiopklaringer på Wagadugo og hyggelige patrulje- og tropsmøder på
Bassebjerg. Det har været muligheder for at
udvikle mine evner bl.a. inden for ledelse.
Det har været de adskillige turneringer, hvor
jeg har fået prøvet mine grænser af, og ufattelig mange andre gode timer jeg har oplevet
i selskab med Grib Skov Trop.
Da jeg fik til opgave at skrive om min bedste
spejderoplevelse, tænkte jeg med det samme: ”Det kan jeg jo ikke”. Det er ufattelig
svært at udvælge lige præcis den begivenhed, der har været den bedste, men det største har været, at se min nu gamle patrulje
Hjorte vokse.
Da jeg rykkede op fra stifinder til spejder,
kom jeg ind i patruljen Hjorte, som på daværende tidspunkt var en patrulje, der fokuserede på hygge og sjov og ofte endte i bunden af pointlisterne i turneringerne. Da jeg
allerede som 2. års spejder blev PA, fik jeg
en stor lyst til at få Hjorte til at blive en pa-

trulje, der fortsat havde det sjovt, men samtidig også kunne arbejde sammen om at vise
hvor gode vi var til det grundlæggende spejderarbejde. Som årene gik blev det mere og
mere et mål for hele hjortepatruljen og ikke
kun for mig – og samtidig har jeg fået lov
til at udvikle mig som PL og haft en masse
sjove og nogle gange også ret udfordrende
oplevelser i vores fælles proces mod nye mål.
Da jeg rykkede op i september 2011, var det
meget svært at sige farvel. Jeg havde fulgt patruljen i 6 år, og i 4 år havde jeg fungeret
som PL - så patruljen var blevet en stor del
af min hverdag og min lille bonus familie. I
løbet af mit sidste år i patruljen, fik vi virkelig bevist, at Hjorte ikke ”kun” er en hygge
patrulje og nået Hjortes mål om virkelig at
vise hvad vi kunne. Vi vandt lejrsport på
LPT 2010, og så vandt vi wagadugo 2011.
Vi havde ikke lagt et bestemt mål med wagadugo, som vi plejede. Men det lykkedes at
vinde turen alligevel, fordi patruljen fungerede så godt hele turen igennem og vi formåede at holde et højt stabilt niveau gennem hele turen.
Det største for mig har været, at det lykkedes for os at blive ”hygge-patruljen” i toppen
og det lykkedes kun fordi vi havde et fælles
mål og et sammenhold, som man kun kan
finde i Grib Skov Trop.
Med spejder hilsen
Pernille Edelgaard Christensen
Pioner, tidligere PL i Hjorte
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Grib Skov Trops andre hytter
Grib Skov Trop og Klokkekilde Roverklan har
været utrættelige i at bygge hytter og renovere
eksisterende spejderhytter og gamle huse.

Laden

Stalden
Grib Skov Trop manglede en værkstedsbygning og fik tilbud fra Skovskolen om at købe
en bjælkehytte, de havde bygget. Den var
bygget til hestestald, men Skovskolen fik ikke
tilladelse til at have den stående. Derfor skulle
den fjernes og vi købte bygningen af Skovskolen og navngav den ”Stalden”. Et lille byggehold fjernede skurvognen M81, og planerede
området, hvor Stalden står i dag. Fundamentet blev støbt, og på en dag blev bjælkehytten
skilt ad og stillet op igen ud langs Jagtstien.
Derefter blev der lagt tag og bygget brændeovn. Det tog dog 2 år at få alle detaljer på
plads. Stalden er i dag et hyggeligt værksted
og med god plads til at bygge ting for spejderne.

Brændeskuret
Brændeskuret er bygget over et efterår af rester fra byggeriet af Bassebjerg. Der havde
længe været brug for et brændeskur, da forbruget af brænde var meget stort. Der blev
ved byggeriet lagt vægt på at ramme byggestilen fra Bassebjerg.
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I løbet af efteråret 2005 gik vi i gang med at
bygge et 80 m2 stort depot. Ladens placering
er for enden af grunden bag flagstangen, således at tilkørselsforholdene fra Jagstien er
optimale. Laden er indrettet med store palle reoler, hvor vi pakker alt vores grej i bure
og kasser. Desuden er der en række reoler
til mindre ting. Der blev holdt rejsegilde d.
27.11.06.
Laden er bygget op med ”H-blokke” i siderne
og i den bagerste gavl. Den del af Laden, som
er synlig over jorden, er beklædt med rå brædder i lærk. Ud mod Jagstien, mødes man af
en stor port. I Laden bliver alle vore kulisser
og inventar til Kræmmermarkedet opbevaret.
Desuden er der plads til alle spejdernes tønder til tømmerflådesejlladsen og meget andet
udstyr.

Bålhytten
I 2011 fik vi tilskud til byggeri af Bålhytten
til ulvene. Det havde længe været et ønske fra
ulvegrenen at få et overdækket sted udendørs,

hvor de kunne holde møder. Bålhytten var
første store projekt den nuværende formand
Hans Peter Folden stod for.

Stifinderhytten
Stifinderhytten er et rigtigt Grib Skov Trop
projekt. Hytten er bygget i efteråret 2011 og
er bygget af rester og stumper. Yderbeklædningen er af flotte kalmarbrædder. Udgiften
til hytten har således været meget lav. Nu har
stifinderne et sted at opbevare deres ting tæt
på bålpladsen.

I en årrække havde den været brugt af DR til
børne tv og derefter havde C4, en blå spejdergruppe, lejet huset af Naturstyrelsen.

Klokkedam
Klokkedam er en ”romantisk” bjælkehytte,
på ca. 40m2, der ligger nær Buresø. Hytten
er bygget i 1950’erne og er uden strøm. Grib
Skov Trop havde i mange år brugt hytten til
patruljeture og i 1999 købte hytten af Absalon division.
Hytten har en dejlig pejs, et lille køkken og
overnatningsmuligheder til en stor patrulje.
Det er en rigtig perle, og der er gennem tiderne blevet afholdt nogle rigtigt gode spejderture til Klokkedam. Siden gruppen overtog
hytten, er der fældet træer på grunden, og der
er etableret lejrpladser, så der kan tages på tur
med en hel stifinderstamme eller spejdertrop.

Slusehuset
Slusehuset ligger i Storedam og huset er bygget til den familie der passede slusen.

Det er et fantastisk lille hus, som gruppen
brugte flere år på at få sat i stand. Der er bl.a
isoleret, sat nyt køkken i og installeret en stor
brændeovn. Udvendigt var huset malet med
plastikmaling. Dette skallede af og pudsen
faldt af. Så første store renoveringsprojekt var
at kradse alt udvendig maling og puds af hytten og filse den med farvet cementpuds. Igennem 8 år blev der lejlighedsvist arbejdet på
Slusehuset, samtidig med alle de andre hytteprojekter også blev passet.
Hytten er ideel til patruljeture, til pionerklaner og små arrangementer. Den ligger helt
fantastisk med udsigt over søen, der er en lille
plæne bagved til aktiviteter og området omkring Storedam byder på gode muligheder for
o-løb og skovaktiviteter.
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Valhal
Klokkekilde Roverklan erhvervede Valhal i
foråret 2004. Valhal er en herlig tur-hytte,
idyllisk beliggende ved Kilde Enge mellem
Ganløse og Farum i Nordsjælland. Valhal
ligger på en lille høj i et fredet moseområde
ved en smeltevands ådal fra den sidste istid.
Grunden er på 13.000 m2 med en lille sø og
beliggende i det sydøstlige hjørne af Terkelskov.
Hytten på 70 m2 er bygget i gule mursten
med tegltag. Den er isoleret, har lys, vand,
varme, elkomfur med ovn og køle/fryseskab.
I stueplan er en lille entre, pejsestue med imponerende flot pejs, køkken samt lederrum
med to køjer. På førstesalen er der soverum
på 65 m2 til ca. 30 spejdere. Der er særskilt
toiletbygning med to tørklosetter.
I 2012 og 2013 vil roverklanen få installeret
toilet i hytten og ombygge køkkenet. Dette
vil gøre hytten mere attraktiv at bruge.
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