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Gruppens historie

1987
Grib Skov Trop blev stiftet d. 1/4 1987. Der 
blev indkaldt til informationsmøde d. 26. 
april og de nye ulve startede kort tid efter. 
Det første forældremøde blev dog først holdt 
den 10/9 1987, hvor den første gruppesty-
relse blev dannet. Gruppens første formand 
blev Ane Christoffersen. Den første general-
forsamling blev holdt den 11/2 – 88.

Sven Andersen beretter:
”Den første gruppestyrelse blev valgt den 
10/9 -87 det blev følgende:
• Ane Christoffersen formand
• Henning Løcke kasserer
• Sven M. Andersen sekretær
• Tove Bacher
Arbejdet begyndte straks med en møderække 
som stadig kører. Vi blev orienteret om De 
Gule Spejdere i Danmark, hvad var det for en 
organisation og hvor mange grupper der var. 
Ellers var det de nære ting som stod på dags-
ordnen: spejderlokale, vi havde lånt et kæl-
derlokale på Nødebo Kro, postgiro til med-
lemskontingenter samt uniformer. Vi skulle 
have vores egne uniformer af bomuld så man 
kunne ånde i dem. Korpset havde uniformer 
af en anden kvalitet, men dem skulle det altså 
ikke være. Den civile del af gruppestyrelsen 
skulle aflaste lederne med de administrative 
opgaver, det lykkedes også. 

På et af de første gruppestyrelsesmøder blev 
vi præsenteret for et projekt spejderlokale 
på loftet af Kroens skydebanelænge af Frank 
og Palle. Vi havde jo ingen penge, men Poul 
mente at vi kunne søge fonde og så få projek-
tet finansieret på den måde. Efter et stykke tid 
faldt projektet og vi besluttede at der skulle 
være en spejdergrund nær skoven. Allerede 

julen 87/88 havde vi et julearrangement på 
Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et 
mindre overskud.”

På det første møde i april 1987 mødte 9 for-
ventningsfulde ulve op og fik det blå og røde 
tørklæde på. Helt naturligt var det dette tør-
klæde gruppen skulle have, da det var det tør-
klæde Poul selv havde båret i den gamle kø-
benhavnske Heimdal division og tillige i 1. 
Nørrebro. En af de 9 ulve var Stinus Ander-
sen, der i dag nu 25 år efter er TL i troppen. 

Grib Skov Trop holdt fra starten til i et kæl-
derlokale på Nødebo Kro. Det var et lille dej-
ligt kælderlokale, der blev indrettet i rigtig 
spejderstemning med rafter, birkestammer, 
hjemmelavede møbler og flotte udsmyknin-
ger. Der blev bygget en lang bænk langs den 
ene væg, hvor alle ulve og stifindere kunne 
sidde. Derudover stod det flotte grønne møb-
lement i lokalet, som i dag står i pionerloka-
let. 

Fra starten var Frank Juncker flokleder sam-
men med Torben Pedersen og Poul Wilcke 
var stammeleder.

1988
I 1988 blev stifinderstammen startet. Der var 
oprykning i april, hvor 12 ulve rykkede op 
og dermed startede stifinderstammen. Efter-
følgende var 22 ulve. Med de 4 ledere og 4 
medhjælpere var gruppen på i alt 42. 

I 1988 blev den første sommerlejr afholdt i 
Rold Skov under primitive forhold, men det 
var efter det første år godt at kunne drage af 
sted på sommerlejr med en spejdergruppe 
med ulve og stifindere. Alle 12 stifindere var 
af sted. Det var en stor oplevelse og børnene 
fik prøvet kræfter med lejrlivets strabadser. 
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Frank malede hen over sommeren de flotte 
kobbelstandere som hvert kobbel fik udleve-
ret efter sommeren. 

Grib Skov Trops traditioner og traditionsrige 
ture stammer helt tilbage fra de første år. I 
efteråret var der 20 og 30 km vandretur, hvor 
16 stifindere gik 30 km. I november var ulve 
og stifindere på tur til Holmen og i december 
var ulve og stifindere på juletur til Storedam. 
Både ulve og stifindere deltog i Oak City 
Rally i Farum, verdens længste sæbekasseløb, 
som Poul havde været med til at starte, da han 
tidligere var involveret i Egemose centeret. 

I kælderen på Kroen lavede Sven Andersen 
materialeskabe, så hvert kobbel kunne gem-
me sine materialer og grej af vejen, når det 
ikke skulle bruges. 
Der blev bestilt fem tipier som Hillerød Ma-
skinfabrik syede i kraftigt lærred. De blev se-
nere hen malet flot af Frank og her var den 

gode plads på Vingegården god til dette. De 
gamle tipier var i brug i mange år, indtil stam-
men fik de store tipier til stifinderne. 

1988 var et begivenhedsrigt år. Sven Ander-
sen beretter:
”Gruppestyrelsen fik efterhånden flere opga-
ver og der kom hele tiden flere børn. De skul-
le have uniformer og tørklæder og der skulle 
også skaffes penge. Poul købte Vingegården i 
Nødebo og gruppestyrelsen samt mange an-
dre forældre deltog i rydningen af grunden, 
hvilket gav en god indtægt. De årlige foræl-
drerådsmøder på kroen blev organiseret af 
gruppestyrelsen, der skulle slæbes sceneele-
menter frem og tilbage samt opstilles scene. 
Efterhånden blev vi øvede i at være spejder-
forældre. 
Træet fra arbejdet på Vingegården i løbet af 
foråret blev i efteråret solgt og det gav 10.000 
kr. i den slunkne kasse. ” 

I løbet af året var der travlt ved symaskinerne 

I 1988 startede traditionen med at lave som-
merlejrskind, hvor alle skriver deres navn

De første 4 Stifinder kobbelstandere
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for at sy uniformer for gruppen voksede i lø-
bet af året fra 22 til 43 børn. Her var Tove 
Bacher og Jette Herluf flittige syersker. Senere 
startede Dorthe Kirkegaard også som syerske. 
Dorthe og Jette fortsatte indtil 2005/06 med 
at sy uniformer - en imponerende indsats, 
med hundredevis af uniformer. Grib Skov 
Trop har altid ønske at have uniformer i rig-
tigt bomuld, og ikke de nylon uniformer, som 
korpset havde i mange år. 

Der blev også hurtigt brug for et depot, og 
fra gruppens start og frem til 2003 stod Anne 
Hansen for depotet på privatadressen. I star-
ten af 2003 overtog Heidi Helmuth depotet 
og har stået for dette siden. Begge har leveret 
en flot indsats gennem tiden, med at sørge for 
uniformer, tørklæder og andet udstyr til alle 
gruppens spejdere.  

Gruppen voksede hurtigt og det blev snart 
trangt i kælderlokalet under Nødebo Kro. 
Drømmen om egen hytte på egen grund stod 
stærkt, og ambitionerne var fra starten store. 
Poul og Frank havde ambitioner om en stor 
hytte, og det skulle være en bjælkehytte i ægte 
nybyggerstil. Troppens fantastiske grund på 
Jagtstien blev fundet, og købearbejdet gik i 
gang. Det lå stifterne af gruppen på sinde, at 
gruppen blev ejere af sin egen grund og ikke 
var lejere af f.eks. kommunen, så man ikke 
var afhængig af skiftende interesser fra andre 
ejeres side. Gruppen fik Hillerød kommu-
nes forhåndsgodkendelse til at købe grunden 
med tilhørende opførsel af en spejderhytte. 
Frank var allerede i fuld gang med at tegne og 
i Knasten fra november 1988 blev det prokla-
meret at ”I 1989 skal vi forberede os til at bygge 
bjælkehytten”. 

1989
I efteråret 1989 blev Torben Pedersen flokle-

der, Frank blev stammeleder og Poul startede 
spejdertroppen. Gruppen havde vokset flot 
og i januar 1989 var der 21 stifindere i stam-
men.  I marts måned passerede medlemstallet 
50 ulve og stifindere.

Traditionen med at holde fastelavn stammer 
helt tilbage fra de første år og Grib Skov Trop 
holdt for andet år et flot fastelavnsarrange-
ment på Kroen med 170 børn og forældre. 

Til Valdemarsdag d. 15. juni var Grib Skov 
Trop i Helsingør og fik overrakt en fane af 
Danmarks Samfundet. Det er den fane grup-
pen stadigvæk anvender. 

I 1989 gik sommerlejren til Bornholm. Dette 
blev gentaget i 1993 og det er efterfølgende 
blevet en tradition, at gruppen hvert fjerde år 
vender tilbage til Bornholm. En af de aktivi-
teter der altid foregår på Bornholmssommer-
lejren, er den store frokost på Hammershus 
for ulve og stifindere. Det er et imponerende 
syn med alle de uniformerede børn. Dette er 
også dokumenteret på utallige fotografier ta-
get af nysgerrige turister, som altid finder op-

Oak City Rally - Anna Salling, Line Højdal, 
Kasper Herluf Jørgensen og Anders 

Rønn-Nielsen
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trinnet ved Hammershus utroligt spændende.
I 1989 blev ulve og stifinder turneringen af-
holdt i Gribskov. Det var en utrolig flot tur-
nering med Gøngehøvdingen som tema. Poul 
og Frank stod i de år i spidsen for en række 
spektakulære korpsturneringer, hvor Gønge-
høvdingeturneringen var en af de helt store. 

Sven Andersen husker fra turneringen: ”Ved 
svenskerturneringen i 89 mødte vi mange 
ulve fra de andre grupper hvilket var en stor 
oplevelse. Det var pragtfuldt vejr og nogle 
forældre skulle tages til fange af ulvene. Vi var 
klædt ud som svenske soldater og ulvene blev 
sat op til opgaven af Frank. Det gik vildt for 
sig men vi overlevede. Optakten til turnerin-
gen var sjov da der skulle arrangeres lejr ude 
ved Gribskovlejren og der skulle sys svenskeu-
niformer efter Franks oplæg. Alt lykkedes og 
vi fik alle en god oplevelse. ”

I august var der oprykning ved Den Gamle 
Eg. Her rykkede 15 stifindere op til spejdere 
og spejdertroppen blev dermed startet. Efter 
oprykningen var der fortsat 4 kobler i stifin-
derstammen. 

Hos stifinderne var der meget fokus på india-
ner arbejdet. Der blev lavet linnedklæde, buk-
ser, vest og mokkasiner. Poul startede troppen 
op med masser af aktivitet og spejderne var 
bl.a. på tømmerflådesejlads på Esrum sø og 
drog i efterårsferien på LPT med 2 patruljer. 
I december var hele gruppen af sted på jule-
tur til Gilwellhytten, som i mange år dannede 
rammen for gruppens juleture indtil hytten 
blev for lille.  

Spejdergrunden
I 1989 blev grunden på Jagtstien på 5.500 
m2 i udkanten af Nødebo lige op ad skoven 
købt. Denne naturskønne grund var perfekt 

til spejderarbejde, en fantastisk grund til ak-
tiviteter og store Gribskov lige i nærheden til 
at boltre sig i. Til at starte med var grunden 
et vildnis af alverdens træarter og tjørnekrat, 
hvor man kunne tage på opdagelse. I oktober 
blev der sat hegn op mod nord på grunden. I 
de dage arbejdede advokaten på at lave skøde 
og der søgtes byggetilladelse hvilket Sven An-
dersen stod for. 

Sven Andersen beretter: ”Poul arbejdede med 
at finde en egnet grund til spejderne og det 
lykkedes at komme kontakt med Buttrup 
som vi kunne købe et stykke jord af som næ-
sten stødte op til Jægervænget. Der var mange 
myndigheder som skulle søges og det lykke-
des til sidst. I løbet af sommeren 89 var der en 
høringsrunde igangsat af Hillerød kommune. 
Da det blev annonceret i Lokalavisen midt i 
sommerferien, var der ingen der så opslaget, 
så der var ingen modstand imod en spejder-
grund i den del af Nødebo. Desværre var der 
nogle af naboerne, der ikke ville acceptere 
udfaldet af høringen, men ved sagførerhjælp 
blev sagen forligt og vi plantede et læhegn op 
imod de berørte parceller. 
Lokalbanken lånte os pengene til grundkø-
bet. Gruppestyrelsen måtte skrive under på 
lånedokumentet på 150.000 kr., da lovene 
for De Gule Spejdere gør at gruppestyrelsen 
ikke hæfter for gælden, men at det er gruppen 
som hæfter for denne. Efter grundkøbet skul-
le vi beslutte hvilken hytte, der skulle være på 
grunden. Frank tegnede en spejdergård på ca. 
330m2, men det var mere end hvad vi kunne 
overskue i gruppestyrelsen.

Poul kendte en tømrermester, Frede Elsborg, 
der havde et komplet bjælkehus liggende. 
Huset havde været stillet op i Knardrup, men 
var kasseret af bygherren på grund af nogle 
grå striber på undersiden af bjælkerne. Grup-
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pestyrelsen var i Hørsholm og se på et tilsva-
rende bjælkehus, der var ejet af en amerika-
ner.  Huset lå højt og så godt ud med bison 
okser gående i folde rundt om huset og græsse 
imellem gamle udrangerede biler. Spændende 
sted. Huset kunne vi godt bruge, men der 
skulle ændres i indretningen af huset, vi gik i 
forhandlinger med Frede Elsborg. Huset blev 
for dyrt, så vi valgte at bygge spejdehytten 
selv af stammer fra skoven. 
Arbejdet med at søge fonde blev startet op. 
Der blev søgt mange fonde og vi fik mange 
afslag og det var kun enkelte som gav lidt. 
Hytteprojektet blev reduceret til det vestligste 
hus i spejdergårdprojektet, så det blev til en 
spejderhytte på 270m2 under tag.” 

1990
Ved årets forældremøde underholdt ulvene 
med et stort wild-west show, med masser af 
musik, døde cowboys, skrigende servitricer 
og revolverskud. Stifinderne opførte Snehvi-
de og de 7 små dværge, og det blev noget af 
et show som gav meget latter og klappen fra 

salen. 

Stifinderne deltog i Stifinderturneringen 
”Søens Guld”, hvor der blev lavet forop-
gaver, som var en halskæde af bjørneklø-
er og en totempæl på 1,5 meter. I løbet 
af foråret syede stifinderne selv skjolde til 
tipierne som blev malet med koblets to-
tem. Nogle få af disse skjolde kan stadig 
findes i Bassebjerg. 

I marts var stifinderne ved Valhal ved Fa-
rum, hvor programmet stod på snigning 
og orienteringsløb. 

Sommerlejren gik til Temnæs. Det var 
Torbens første tur som flokleder og der 
var 14 ulveunger af sted. Programmet 
stod bl.a. på udflugt til Himmelbjerget 

og der blev lavet cirkus. Stifinderne sov i de 
nye tipier, som dog viste sig ikke at være så 
vandtætte som antaget. De kunne ikke helt 
lukke tætte i toppen, så da det regnede vold-
somt et par nætter, var det nogle våde sti-
findere, der fik lov til at sove hos spejderne. 
Sommerlejren gik med at stifinderne byggede 
miler og brændte ler og det var en stor ople-
velse for stifinderne at sidde vagt hele natten 
i skift og passe på milen. Spejderne byggede 
den første Dykand i troppens historie og sej-
lede på Skanderborg Søerne. 

Kortskitse over grunden med spejdergården 
- dette blev dog ikke realiseret
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Billeder fra sommerlejren Temnæs, hvor først Dykand blev bygget



51



52

Ved oprykningen i august rykkede 8 stifinde-
re op til spejderne. Det gik godt fremad med 
medlemmer. Den 21/11 1990 var der regi-
streret 20 ulve, 15 stifindere og 17 spejdere. 

Spejderne rykkede i 1990 permanent ned på 
”Grunden” som grunden blot blev kaldt de 
første mange år. Sven skaffede en udrangeret 
skurvogn, M81, som blev indrettet og den 
blev brugt i mange år fremover. Den har si-
denhen fulgt ekspansionen til Frederiksborg 
Trop, hvor den stadigvæk benyttes. Ulve og 
stifindere blev på Kroen i en årrække, indtil 
hytten stod klar til, at de kunne rykke ind i 
stueetagen.

Søndag d. 19. august var der arbejdsdag på 
grunden, hvor flagstangen blev afhøvlet, der 
blev ryddet et areal til skurvognen M81, og 
der blev slået græs på grunden. Dette var den 
første arbejdsdag af rigtigt mange siden hen.  
Søndag d. 11. november blev der igen afviklet 
plantedag på grunden. Sammen med naboer-
ne plantede Ane og Ole Christoffersen, Sven 
Andersen og Poul Erik Andersen et bredt bæl-
te af træer i skellet. Tanken var, at der skulle 
være et bredt grønt levende hegn ind mod na-
boerne. I de første mange år efter overtagelsen 
var grunden et spændende vildnis og havde 
en mangfoldig vegetation. Der voksede lærk, 
gran, birk, små ege og bøge, hasselnød og røn. 
Sammen med de små lysninger var det et dej-
ligt sted. 

BRF kredit donerede 10.000 kr. til hyttebyg-
geriet, hvilket dengang var et stor beløb for 
gruppen. Gruppen havde også Sct.Georgs-
gildernes bevågenhed og fik også økonomisk 
støtte fra dem. 

Endelig var 1990 året hvor ulvelommen blev 
ændret. Nu ”spiste” telefonautomaterne ikke 

længere 25 ører, så nu skulle en ulvelomme 
bestå af en sangbog, knobbånd, blyant, papir, 
sikkerhedsnål, plaster og således en 1 krone i 
stedet for en 25 øre.

1991
Der var kommet gode hjælpere til gennem 
de første par år. Således var Martin Karlsson 
og Kirsten Arildsen assistenter til Torben hos 
ulvene, Frank havde Bente Wilcke og Palle 
Frost som assistenter og Poul fik assistance af 
Klaus Arildsen og Jørgen Suhr. Palle Frost var 
i de første mange år meget aktiv ved bygge-
riet og gjorde en særlig indsats, hvor han bl.a. 
gravede amfiteateret ud i hånden, og anlagde-
den lille runde bålplads og plateauet ud mod 
fodboldbanen. Desuden byggede han et til-
stødende skur til skurvognen til værktøj. 

Spejdernes sommerlejr var en kanotur på Hel-
gaåen i Sverige arrangeret af Klaus Arildsen 
og Ole Christoffersen. Ulve og stifindere 
holdt sommerlejr i Auderød ved Frederiks-
værk. Gruppen havde fået lov at låne lejren 
af Marinen. Det blev en våd uge med meget 
regn, men stadig en dejlig oplevelse.

Landspatruljeturneringen foregik i Næstved 
hvor 10 spejdere deltog. Ved slutningen af 
året var der 26 ulve og 12 stifindere og 10 
spejdere. 

Byggeriet i 1991
Ved årets forældrerådsmøde fremlagde Poul 
en plan for hytteprojektet. Frank havde i lø-
bet af 1990 været i gang med at tegne en hytte 
og endte med revideret udgave af hytten på 
107 m2. Dette var en mindre udgave end den 
oprindelige idé fra Frank. Det var dog i pla-
nerne, at hvis hyttebyggeriet gik godt, kunne 
der senere hen udvides med en førstesal på 
yderligere 140 m2. 
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Det blev planlagt at 1. spadestik kunne ta-
ges samme forår. I løbet af 1990 havde man 
overvejet den færdige hytte, der lå nedpakket, 
men da prisen var for høj, blev det besluttet 
at bygge selv. 
Sidst i april dumpede hos formand Ane Chri-
stoffersen et brev ind, der fortalte at tipsmid-

lerne gav 43.000 kr. til byggeriet. Dette var 
virkelig et beløb, der kunne mærkes. Men be-
løbet ville først blive udbetalt, når hytten var 
færdig, og det skulle være inden for tre år. 

I løbet af foråret havde spejderne været på 
grunden og fælde træer, hvor hytten skulle 

Første oplæg til spejderhytte 
- en 5-længet spejdergård.
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bygges. En stor gummiged var forbi og pla-
nere ud. Plateauet til hytten var klar, og der 
var ankommet 12 store kampesten. Alt dette 
blev gjort for 17.000 kr. Landmåler Tvillum 
afsatte hyttens placering kvit og frit.

Flagstangen på grunden skulle selvfølgelig 
være byens højeste og laves selv. Det var blevet 
til et langstidsprojekt idet afhøvlingen starte-
de i august 1990, og i løbet af april var den 
ved at være færdig. Palle havde malet flagstan-
gen to gange og skaffet flagline og en ”knop” 
som stammede fra Kongeskibet. Knoppen 
havde ”2 svaj”, hvilket betød at der var plads 
til 2 flag. Palle arbejdede den gang på Hol-
men. Der blev i løbet af året således arrange-
ret tur for alle forældre til Holmen, hvor der 
var rundvisning og frokost på Kongeskibet. 

D. 4. maj blev det første spadestik taget til 
byggeriet af bjælkehytten, og flagstangen blev 
indviet. På dagen meldte 14 hyttebyggere sig 
til projektet. Ved første spadestik ceremonien 

blev en stor stålkasse gravet ned i jorden, der 
hvor hyttens midtpunkt senere ville blive pla-
ceret.

Sven Andersen husker dagen:
”Inden første spadestik den 4. maj 1991, havde 
Palle og Frank sørget for at der blev udgravet 
der hvor hytten skulle stå og sat sten langs skræn-
terne, bålpladsen blev også lavet ved den lejlig-
hed og så oprandt dagen hvor grundstenen skulle 
nedlægges.  
Michael Vester, Kasper Quistgaard og Stinus 
T. Andersen nedgravede grundstenen. Der blev 
gravet en forseglet kasse med forskellige spejder-
ting, et dokument lavet af Frank, et læderskind 
med alle medlemmers navne, samt dagens avis 
og nogle mønter ned og så var der klar til at 
blive bygget.”

Hen over sommeren var der gang i byggeri-
et. Der blev lagt vand ind på grunden med 
en vandhane helt fremme ved byggepladsen. 
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Der blev betalt tilslutningsbidrag til NESA 
i alt 8.000 + moms og selskabet lagde et 50 
amp fødekabel fra Jægervænget op til grunde. 
Kablet og byggestrømstavle blev sponsoreret 
af en spejder forældre. Fra Stenslettegård fik 
gruppen en stor portion kampesten så sten-
bunken på grunden voksede kraftigt. Selve 
byggeriet med stammer begyndte dog først i 
1992 og i løbet af 1991 var ideen om en større 
hytte dog ikke helt skrinlagt, hvilket kan læses 
fra Pouls indlæg fra Knasten November 1991:

”Nyt om bjælkehytten - 
Efter det meget vellykkede kræm-
mermarked, blev der igen pustet liv i 
den færdige bjælkehytte på 220 m2, 
som ligger nedpakket i Hørsholm. 
Dette medfører et nyt besøg i laden, 
hvor tømret ligger opmagasineret 
og en tur til Værløse hvor der står 
en kopi af hytten. Her deltog Ane, 
John, Sven og Frank fra styrelsen. 
Herefter gik vores kapaciteter på det 
økonomiske felt i gang med at be-
regne de samlede byggeudgifter og 
John og Sven nåede frem til en sam-
let byggesum på kr. 550.000,- og 
hertil kommer vores bankgæld som 

er på kr. 130.000,-.
Vi skal jo hele tiden huske på, at det 
kun er selve bjælkerne vi køber for en 
pris af kr. 160.000,- plus moms, og at 
vi efterfølgende skal skaffe eller købe 
øvrige materialer, herunder vinduer, 
gulve, tagkonstruktion, etc. 
Selvom vi råder over kr. 110.000,- i 
kontanter og et tilsagn fra tipsmid-
lerne på kr. 43.000,-, kan det næppe 
undre nogen at styrelsen tager sin tid 
til grundige overvejelser. 
Vi skal jo helskindet igennem byg-
geprocessen! Det havde ikke gjort 
noget, at den påtænkte hyttehavde 
været noget mindre, for herved var 

kvadratmeter bygge prisen også faldet. Men 
den omtalte bjælkehytte kan ikke fysisk deles, 
og gøres mindre - da tømret hænger sammen 
”lag for lag”. Hertil kommer at sælger ikke er 
interesseret i at sælge dele af hytten - natur-
ligvis. 

Med baggrund i ledernes absolutte ønske om 
en bjælkehytte i massivt rundt tømmer, har 
Sven gjort et grundigt stykke arbejde om-
kring køb af en anden hytte - fra Østeuropa. 

Flagstangen afbarkes
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Nogle meget smukke tegninger af en rus-
sisk bjælkehytte fra et firma i Leningrad har 
været forelagt styrelsen, som for 3 år siden 
skulle have kostet 31.000 $ fuldt opsat. Den 
er på 200 m2 og med hytten følger 5 russere 
som opsætter hytten. Her kom det giganti-
ske spørgsmål, om købmanden kunne skaffe 
vodka nok, men udover dette er Sven i gang 
med at undersøge prisen i nutidskroner, im-
portmoms, arbejdstilladelse kontra tømrer/
snedkerforbundet osv. 

Samtidigt er vores kasserer John i gang med 
kommunen, og han kan fortælle at der i øje-
blikket sker en omlægning af tilskudsmidler-
ne, som jo er beregnet af antal aktivitetstimer, 
hvor der ydes 75% refusion af tilskudsberetti-
get udgifter - herunder renteudgifter til hytte, 
opvarmning, leje af lejrpladser og hytter til 
vores ture, etc. 
Det korte og lange er, at vi får bedre forhold 
rent økonomisk idet beløbet der udbetales 
pr. aktivitetstime stiger med ca. 50% over en 
5-årig årrække. 
Lillian Christiansen som bor i Nødebo, og 
som sidder i byrådet, har fået alle papirer på 
vort hytteprojekt, for at undersøge præcist 
vores økonomiske muligheder. Afslutningsvis 
skal det fortælles at John og Sven ved et besøg 
i Lokalbanken har fået et mundtligt tilsagn 
vedr. finansiering af projektet, som er base-
ret i hovedtræk fra 1. kommunalt tilskud - 2. 
kræmmermarkedet - 3. udlejningsindtægter i 
størrelsesordningen kr. 120.000,-  pr. år. 
En afgørelse omkring hytten er således ”lige 
om hjørnet”. 
Poul”

I 1990 havde man søgt om at få Konditoriet 
på Kræmmermarkedet og dette blev en reali-
tet i 1991. Konditoriet blev en stor succes og 
efter 4 hårde dages arbejde kunne kræmmer-

markedsudvalget overrække en flot portion 
penge til gruppestyrelsen. Det første år blev 
det til 39.000 kr. Jane Walther var de første år 
primus motor på kræmmermarkedet. 
Fra gruppens spæde start var der stor foræl-
dreopbakning og har siden hen sammen med 
de initiativrige og kreative ledere været rygra-
den i gruppens fremgang. En af de mangeåri-
ge aktive i Grib Skov Trop var John Hansen, 
der var kasserer op igennem 1990’erne. John 
stod for økonomien i alle de år, hvor hver en 
krone blev vendt for at både få plads til det 
store byggeri og samtidigt at drive spejderar-
bejde. 

John beretter omkring sin tid som kasserer for 
Grib Skov Trop i 1990’erne:

”Jeg har ikke søgt adgang til arkiver og lig-
nende for ovennævnte periode, så neden-
stående beretning er alene baseret på egen 
hukommelse og opfattelse af den ca. 10 års 
periode jeg havde fornøjelsen at være kasserer.

Jeg afløste Henning Løcke (dengang pedel på 
Nødebo Skole). Han havde været kasserer for 
troppen i ca. 4 år, og var således den første af 
slagsen i den nydannede trop i 1987.  Som 
udgangspunkt husker jeg tiden som værende 
meget spændende og udfordrende, med man-
ge kontakter til ledere, forældre og spejdere.

Den primære opgave omkring de regnskabs-
mæssige opgaver var let overskuelige med den 
størrelse troppen havde primo 1990. Jeg op-
dagede dog hurtigt, at en ’fast hånd’ var nød-
vendig, idet den kreativitet der herskede, spe-
cielt blandt ledere, selvfølgelig ofte afstedkom 
udgifter, der ikke kunne rummes i de besked-
ne midler, der var til rådighed i budgetterne. 

De største udfordringer for mig som kasse-
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rer opstod, da man i 1991vedtog at bygge en 
’hytte’ på den 5000 m2 store grund, man et 
par år forinden havde erhvervet på Jagtstien. 
Optimismen var stor og jeg husker at Poul li-
gefrem mente, at fonde vil stå i kø for at få lov 
til at yde bidrag til projektet.  Som alle i dag 
ved, var det Franks fantastiske bjælkehytte 
’Bassebjerg’, man besluttede at opføre. Set i 
bakspejlet var det en meget meget stor mund-
fuld at gå i gang med, og mange ting kunne 
gå galt undervejs, specielt m. h. t. fremskaf-
felse af de nødvendige midler. 

Mange ansøgninger blev skrevet til diverse 
fonde og virksomheder, ofte med et meget 
magert resultat. Men kreativiteten blandt le-
dere og forældre var stor, og aktiviteter som 
Kræmmermarkedet og genbrugsindsamling i 
Allerød var store bidragsydere til økonomien 
i byggeriet. En anden aktivitet som også gav 
gode penge var salg af hytteaktier, hvor spe-
cielt ’Torben 2’ var supersælger.

Byggeriet var en stor satsning, der godt ud fra 
en kasseres forsigtige gemyt kunne, give søvn-
løse nætter. Men takket være en stor portion 
optimisme, tålmodighed og flid fra ledere og 
forældre har 
Grib Skov Trop en unik hytte, der i dag dan-
ner rammen om et fantastisk spejderarbejde.   
John Hansen”

Sven Andersen beretter endvidere om det ci-
vile arbejde: ”Vi måtte skaffe pengene selv og 
ideen med Kræmmermarkedet havde været 
oppe før, men nu blev det alvor og i 1991 
fik vi stand på Kræmmermarkedet i Hillerød. 
Det involverede mange forældre hvilket gav 
det civile arbejde fik en ny dimension og det 
gav en del penge. Ved byggeriet var vort mot-
to at vi byggede, når der var penge i kassen, 
idet det ikke ville være godt for spejderarbej-
det, hvis vi slæbte rundt med en stor gæld.”

Plantegning af stueetagen til den endelige hytte
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1992
I 1992 blev sommerlejren afholdt på Kulsø 
lejren. Sommerlejren var en fællestur for ulve, 
stifindere og spejdere. Dette er en tradition 
som Grib Skov Trop altid har haft, undta-
gelsesvis når spejderne tager på udlandsture. 
Lejren huskes især for at spejderne krydsede 
Skive fjord i en hjemmebygget pamhule båd. 
(Båd bygget af bøjelige grene og presenning). 
Grib Skov Trop byggede den første pamhule 
båd på sommerlejren i 1989 og kaldte den-
ne for Dykand og efterfølgende er der blevet 
bygget mange Dykænder i gruppens historie.

I 1992 vandt Danmark EM i fodbold, hvil-
ket spejderpatruljen oplevede hos en flink 
mand under deres sejltur. Spejderne var an-
kommet til stranden på den modsatte side af 
Skive fjord. To mand blev sendt af til nærme-
ste hus, hvor de bankede på døren og spurgte 
om patruljen måtte se kampen der. Alle blev 
inviteret inden for og så den spændende fi-

nale mellem Danmark og Tyskland. Natten 
blev tilbragt på stranden mellem sivene under 
en presenning. Næste dag skulle spejderne 
returnere til Skive. Der var ikke tænkt over, 
hvordan der skulle sejles tilbage, men Poul 
gik en lille tur om morgenen, og fik fat på en 
fisker, der havde en stor motorbåd, og spej-
derne blev således trukket tilbage til havnen 
i Skive. Ulve og stifindere oplevede den store 
fodboldkamp tilbage i lejren ved radioen i 
Pouls blå Transporter. At spejderne på denne 
måde kastede sig ud i at krydse Skive fjord 
i en båd som denne og efterfølgende så EM 
finalen i fodbold hos en flink mand, der slog 
dørene op for en flok fremmede børn, er me-
get sigende for den måde gruppens tilgang til 
udfordringer er. Man sætter spændende mål 
og ser ikke besværligheder på sin vej. 

Ved årets slutning var der 20 ulve, 15 stifinde-
re i 4 kobler og 8 spejdere i den enlige Hjor-
tepatrulje.

Det færdigstøbte fundament med kampesten. 
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Ved forældrerådsmødet d. 26. januar var der 
34 deltagere. Der var på det tidspunkt 48 be-
talende uniformerede medlemmer i gruppen. 
På mødet blev Ane Christoffersen takket for 
sin tid som formand og Søren Skals blev ny 
formand. Ved mødet blev det endelige hytte-
projekt fremlagt. Det blev besluttet at bygge 
hytten selv, og målet var at hytten skulle stå 
færdig til påsken 1993. Finansieringsbehovet 
var på kr. 580.000,- når man også medregne-
de grunden. Der var afstemning om projektet 
og 28 stemte for og ingen imod. 

Byggeriet i 1992 
Byggeriets første budget på 580.000 kr. og 
målet om at hytten skulle stå færdig i på-
sken 1993 holdt dog ikke helt. Projektet var 
enormt, endte med at vare frem til indvielse 
i 2003 og kom til at tage et enormt antal ar-
bejdstimer. Men det er uden tvivl hele bygge-
riet, som har været med til at skabe en energi, 

aktivitet og sammenhold som i høj grad har 
været drivkraften bag Grib Skov Trops udvik-
ling, fremskidt og succes. 

Sven Andersen stod for at få alle tilladelser 
på plads inden opstart. Tegningerne var fær-
dige og byggetilladelse kom i hus således at 
byggearbejderne kunne starte officielt den 
1. april 1992. Det var blevet besluttet at der 
skulle opføres en hjemmelavet bjælkehytte, 
som skulle bygges bjælke for bjælke, hvilket 
der oprindelig var forelagt på forældremødet 
i 1990. I løbet af foråret blev der leveret 1002 
meter rødgransstammer fra skoven. 

I weekenden d. 23.- 24. maj begyndte afbark-
ningen af stammerne og byggeteamet, der 
bestod af Palle Frost, Frank, Poul og Torben 
Karlsson kunne begynde at lægge stammer. 
For at øve sig i at bygge bjælkehytte byggedes 
først skuret, hvor der i dag er patruljerum til 
Ilder og Vildsvin. Byggeriet gik over al for-

Palle Frost og Torben Karlsson i gang med byggeriet 
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Fra Knaten maj-juni 1992
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ventning og denne lille hytte blev indviet ved 
bålaftenen d. 12. september. 

Det var første gang der blev afholdt bålaf-
ten, hvilket efterfølgende har været en tilba-
gevendende tradition. Her blev årets Kræm-
mermarked resultat fejret og det var et stolt 
byggeteam, ledergruppe og bestyrelse, der 
kunne vise grunden og det begyndende byg-
geri frem. 

Året havde for gruppestyrelsen gået med at 
skaffe den nødvendige kapital til projektet. 
Det vigtigste aktiv for gruppen var Konditori-
et hvor Kræmmermarkedsudvalget bestående 
af Jane, Jørgen, Ane, Henning, Jette og Bern-
hard gjorde et stort arbejde med at få stablet 
Konditoriet på benene for anden gang. I løbet 
af året blev der også skaffet penge ved salg af 
fuglekasser, gran og juleneg ved en bod ved 
Købmanden.
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1993
Årets sommerlejr gik til Bornholm, hvor spej-
derne bl.a. var på cykelheik øen rundt. Her 
opførte tropsledelsen et stort presenningshus 
med indbygget brændeovn og sovepladser og 
spisebord. Dette er en tradition, som har fulgt 
troppen i mange år på lejre. Primitive, men 
utroligt hyggelige forhold. 
Ulveflokken voksede henover året og i maj 
måned var der 29 ulve, hvilket der også var 
ved årets afslutning. Stifinderstammen var på 
10 stifindere og troppen havde 13 spejdere.

Byggeriet i 1993
Hyttebyggeriet var i løbet af 1992 gået der-
udaf. Der blev startet med at bygge skuret og 
i januar 1993 manglede skuret kun færdiggø-
relsen af taget. Selve hytten var i januar 1993 
oppe i 5 bjælkelag. 

Ved forældrerådsmødet 1993 blev det frem-
lagt, at gruppestyrelsen havde besluttet at 
bygge hytten i 2 etager. Af økonomiske grun-
de samt for at få samlet spejderaktiviteterne 
på grunden, skulle stueetagen dog færdiggø-
res helt inden 1. salen påbegyndtes. Til for-
ældrerådsmødet var planen at stueetagen ville 
være færdig til sommerferien og at 1. etape 
skulle være færdig inden 1. april 1994, så tips-
midlerne kunne frigøres. 

Byggeriet af hytten blev styret af byggeudval-
get med Sven Andersen i spidsen og mange 
var involveret i byggeriet. Et fast tirsdagshold 
arbejdede med at lægge bjælker. I løbet af året 
rejste hytten sig fra 5 lag bjælker til at stue 
etagen stod malet færdig, både udvendig og 
indvendig. 

I slutningen af november var der stor akti-
vitet omkring hytten. ”Tirsdagsholdet” tog 
også torsdagen i brug, samt søndag formid-
dag for at få afsluttet alle mellemstykkerne så 
loftet (taget) på stueetagen kunne lægges på. 
7 raske fædre fik i løbet af en weekend lagt 
de sidste mange brædder og fik afsluttet med 
svejsepap. Det var en rigtig god indsats. Tor-
ben 2 havde som forberedelse bejset 400 m 
brædder, så alt var klar til denne weekend. 

Ved årsskiftet 1993/1994 var det tid til at 
montere vinduer og opmuringen af pejsen 
var i gang. Det indvendige arbejde skulle i 
gang med gulvlægning, el og VVS-arbejde, 
der skulle laves vindueskarme udvendigt og 
vinduerne skulle males. 

Gruppens kasse var ofte tæt på tom i de før-
ste mange år da byggeriet kostede mange 
penge. Derfor var glæden stor da Unibank i 
slutningen af 1993 donerede 7.500 kr og Ju-
bilæumsfonden i Kolding donerede 10.000 
kr. Derudover medførte en energisk indsats 
fra kassereren, at der blev frigivet 14.000 kr. 
fra Tipsmidlerne selvom hytten ikke var helt 
færdig. 

For andet år i træk blev der afholdt bålaf-
ten med over 100 deltagere. Igen i år var det 
en god aften med fantastisk underholdning. 
Poul og Frank havde arrangeret besøg fra en 
indianerdansetrup, som underholdt med in-
dianske sange og danse og alle fik danset med. 
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Byggeriet skred frem og stamme for stamme blev skåret til og lagt på plads. 
Åsene i stuen blev løftet ind med kran. 
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Årets båltaler var borgmester Jens S. Jensen, 
der gav gruppen mange pæne ord med på 
vejen. Nykredit mødte op med en check på 
5.000 kr. til brug ved hyttebyggeriet. 

I starten af december blev der arrangeret 
julestue på Nødebo Kro og det gav et over-
skud på 1.300 kr. Der blev solgt 150 neg, en 
masse gran og en bunke glaserede æbler. Det 
var endnu engang Anne Hansen, der også 
bestyrede depotet i mange år, der stod for 
julestuen. Sammenlignet med budgettet og 
indtægter som gruppen har i dag, kan alle de 
beløb virke små, men dengang var det vigtige 
indtægter for gruppen og det er den samlede 
indsats igennem alle årene, der har gjort at 
gruppen er, hvor den er i dag. 

For at skaffe penge til byggeriet blev det be-

sluttet at sælge såkaldte hytteaktier. Disse var 
nummererede og der blev efterfølgende i nog-
le år udtrukket numre ved den årlige Bålaf-
ten, hvor der kunne vindes en flaske vin. I 
1993 var der gang i hytteaktiesalget og i no-
vember måned var salget oppe på 15.000 kr. 
Den drivende kraft i salget var Torben 2.

Sven Andersen fortæller om Torben 2:
”En lørdag i 1993 da hytten var halvt oppe 
dukkede en mand op som hed Torben Thol-
strup og som gerne ville hjælpe. Han meldte 
sig ind og betalte indmeldings gebyr. Tor-
ben 2 blev et stort aktiv for gruppen, der var 
ingen som ham og han bidrog til byggeriet 
med et langt sejt træk. Vi blev jo nødt til at 
være kreative for at skaffe penge, så der blev 
lavet hytteaktier og Torben 2 var en utrætte-
lig sælger af hytteaktier. Torben 2 gik fra dør 

Hytteaktierne var nummereret og hvert år til bålaftenen blev der trukket lod blandt numrene - 
gevinsten var 2 flasker rødvin. Der var udtrækning de første 10 år.
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til dør og solgte hytteaktier. Han opgav aldrig 
og havde de mulige kunder ingen penge på 
sig kom han gerne igen dagen efter. Vi havde 
stor glæde af Torbens viden om maling, han 
malede tropskasser med farver og hytten blev 
malet efter national museets forskrifter. Des-
værre mistede vi Torben 2 i 2011. Ære være 
hans minde.”

1994 
Ved årets forældrerådsmøde kunne der kon-
stateres, at det gik godt for gruppen, og at der 
var 2 gode og velfungerende patruljer. Grup-
pen voksede sig langsomt større og Ole Lum-
holt blev ved slutningen af året stammeleder 
efter Frank Junker.

Pr. 1. september var styrketallet: 35 ulve, 10 
stifindere, 13 spejdere, 2 pionerer og 11 le-
dere. 71 i alt. Grib Skov Trop var på det tids-
punkt korpsets anden største gruppe kun 
overgået af 1. Næstved med 94 mand, hvor 
der var 26 spejdere i troppen. Hele korpset 
havde på det tidspunkt 317 medlemmer og 
bestod af 8 aktive grupper. 

Efter oprykningen voksede stifinderstammen 
fra 10 til 16 stifindere, så det var en god stam-
me, Ole kunne overtage efter Frank. Ulvene 
var i løbet af året vokset fra 29 ulve til 35. 

Ved korpslejren i 1994 i Kulsø deltog Grib 
Skov Trop med en enkelt patrulje. Ulve og 
stifindere holdt sommerlejr i Skåne.

Stueetagen på hytten var undervejs og i star-
ten af februar stod stueetagen flot nymalet. I 
løbet af foråret blev der arbejdet på detaljer 
omkring hytten og der blev bl.a. sat vinduer i. 

Samme år fik gruppen mulighed for at kom-
me med i spejdernes genbrugsordning, Spild-

opperne i Allerød kommune. Selvom grup-
pen ikke var fra Allerød kommune fik Dorthe 
Kirkegaard fra gruppestyrelsen gruppen med i 
ordningen. Dette tilførte op igennem 90´erne 
gruppen ca. 20.000 kr. årligt. Indtægten er 
dog steget betydeligt og til sammenligning 
var indtægten i 2009 steget til ca. 110.000, 
da der var tilføjet flere ruter og arbejdet er sat 
i grundigt system. Erik Petersen har de sid-
ste år stået for Spildlopperne som ordningen 
hedder. 

Årets Konditori gav en omsætning på 66.000 
kr, men udgifterne havde været store, hele 
33.000 kr, så overskuddet blev 33.000 kr. 

Ved årets bålaften blev hytten stolt vist frem 
til gæsterne. Årets båltale blev holdt af kom-
munalpolitiker Ole Christiansen. 
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1995
Sommerlejren var troppens første på Fyn hvor 
turen gik til Enebærodde, der skiller Odense 
fjord fra Kattegat. Der var 3,5 km at gå ud på 
odden, der lå skønt isoleret. Spejderne sov i 
et hjemmebygget presenningshus, stifinderne 
i tipier, mens ulvene boede i en skøn firlænget 
gård uden elektricitet. Ole Lumholt som nu 
var stammeleder planlagde en lejr, hvor alle 
stifinderne var aktiverede med spændende 
opgaver dagen lang.
Ole mindes sommerlejren i Knasten august 
1995: ”Vi havde en god sommerlejr på 
Enebær Odde, hvor alle 15 stifindere del-
tog. Kampen om Ravnens Økse endte med 
sejr til Ørne. Kan I øvrigt huske: Jagten på 
Skaldesmækkers Skat - uden at møde en 
eneste hugorm. At alle risbåde - med en en-
kelt undtagelse - viste sig at sejle bedre un-
der vandet end oven vande. At en ulv ikke 
kunne vente på den daglige svømmetur og 
tog den på hovedet i springvandet på Ege-
skov Slot. Den dramatiske jagt på en flok 
skumle smuglere. Den dejlige duft af frisk-

lavet havregrød om morgenen. Lejrbål med 
flot optræden af stifinderne og meget meget 
mere. ”Skoldet ryg og sorte tæer, det har alle 
spejdere her, på Enebær Odde”. 

Jan Lassen var i en kort periode tropsleder i 
løbet af 1995, idet han afløste Poul Wilcke, 
der dog overtog troppen igen i 1996. 

Ved oprykningen ved Den Gamle Eg ryk-
kede 13 ulve op til stifinderne og der var nu 
22 ulve tilbage i flokken, hvor 8 nye havde 
startet efter sommerferien. Efter oprykningen 
voksede stifinderstammen fra 15 til 21 stifin-
dere, så Bjørnekoblet blev genstartet, som det 
fjerde kobbel.  

I løbet af året brugte tropsledelsen med Poul 
og Torben 2 som primus motorer mange ti-
mer på at sætte et lagerrum i stand på Tegl-
gården. Grib Skov Trop brugte i mange år la-
gerrummet til opbevaring.  Lagerrummet på 
Teglgården var udlånt af John Jensen, der er 
mangeårig støtter af spejderarbejdet i Nøde-

Pressenninghuset på Enebærodde. På lejren var vi plaget af myg, og fortrød vi ikke havde telt med 
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bo, ligesom Johns kone Jane Walther var aktiv 
i Kræmmermarkedsudvalget i mange år. 

Byggeriet af stueetagen af hytten fortsatte 
frem til 1995 og op til den 11.juni 1995, hvor 
der var indvielse, var der meget travlt med at 
gøre stueetagen klar til brug. Det blev nået, 
men det var dog først i løbet af 1995 og 1996, 
at stueetagen blev helt færdig med alle detal-
jer. 

Den 11. juni var en stor dag i Grib Skov Trops 
historie. Byggeriet af ”Spejderhytten” var nu 
så langt fremme, at spejderne kunne pakke 
alt grejet sammen på Kroen. Spejdere, ledere 
og forældre mødtes på kroen og sagde tak for 
7 gode år. Efter en flot parade vandrede om-
kring 70 spejdere 1,5 km fra Kroen til hytten 
anført af to sækkepibespillere og Dannebrog. 
Det var noget af et syn at se spejderne komme 
gående. Ved indvielsen blev hytten døbt Bas-
sebjerg, opkaldt efter det lokale lille ”bjerg” 
inde i skoven 150 meter fra hytten.  

Forholdene var dog stadig primitive, men det 

at kunne rykke ind i hytten betød utroligt 
meget for spejderarbejdet. Spejderne kunne 
nu holde møder i hytten i stedet for skurvog-
nen og ulve og stifindere havde et fantastisk 
tilholdssted i pejsestuen.

Der var ikke mange midler til byggeriet og 
det var vigtigt også at få bygget og udviklet 
hele området omkring hytten. I august udga-
ven af Knasten blev der bragt en efterlysning. 
Underetagen af hytten var næsten færdig - 
men økonomien var helt i bund. Så der blev 
efterlyst køkkengrej. Et meget sigende billede 
af troppens situation, men selv i vanskelige ti-
der, har troppen fundet udveje. Det lunede 
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således godt at overskuddet på Kræmmermar-
kedet 1995 blev 30.000 kr.

1996
Ved årets forældrerådsmøde kunne formand 
Søren Skals konstatere, at det gik rigtigt godt 
for gruppen. Der var mange ledere og god 
forældreopbakning. I løbet af 1995 havde 
stifinderstammen for første gang passeret 20 
stifindere. 

Hyttebyggeriet havde indtil videre kostet 
400.000 kr. uden at der var lånt en krone 
med undtagelse til købet af grunden. 
Dette kunne kun lade sig gøre ved alle de fri-
villige aktiviteter og ved gruppestyrelsesmø-
det blev Torben 2 især fremhævet for at have 
solgt 250 hytteaktier a 100 kr. 

I 1996 begyndte resultatet af Bassebjerg at 
vise sig. Medlemstallet begyndte at stige og 
spejdergrenen havde nu 3 stabile patruljer. 
Ved årets oprykning var der 75 ulve, stifin-
dere, spejdere og pionerer. 

Torben Pedersen (Ulve Torben) stoppede som 
flokleder i 1996 efter en skøn sommerlejr ved 
Avnstrup på Midtsjælland. I slutningen af 
sommerlejren overtog Bente Wilcke ledel-
sen af ulvene. Det havde været spændende, 
hvem der skulle overtage flokken, da Torben 
allerede et år forinden havde meddelt, at han 
kun tog et år mere. Bente havde været med til 
at starte gruppen og havde senest været TA i 
troppen. Torben havde været med helt fra det 
første år og havde i alle årene stået for et godt 
solidt stykke ulve arbejde. I dag er Torben sta-
dig aktiv i roverklanen. I mange år stod han 
for roverklanens laksebod på Hillerød Kræm-
mermarked. Torben er desuden kendt af alle 
landets spejdere som Skallesmækker, der år 
efter år undviger spejderne på Wagadugolø-

bene.

Bente er fortsat ulveleder og lægger et stort 
utrætteligt arbejde med ulvene. Ulvearbejdet 
er utroligt vigtigt for en gruppes succes og 
med til tider over 60 ulve i flokken, har det 
haft en afgørende betydning for Grib Skov 
Trops udvikling. At der er en konstant til-
strømning af ulve op til stifinderne, således 
at der er en stor stifinderstamme, er også en 
grundpille for spejdertroppens succes og store 
størrelse. 

I løbet af året fik Poul hjælp til troppen fra 
Finn Zørn, der trådte til som TA. Ole Lum-
holt var kommet godt i gang med stifinderar-
bejdet og Frank deltog i hvert 4. møde som 
var ceremonimøder. Stifinderne fik om for-
året endelig råd til en ny tipi så de gamle små 
kunne blive aflastet. Det var en rigtig nord-
amerikansk Sioux tipi med et grundareal på 
20 m2 og en indvendig højde på over 4 1/2 
meter. I forhold til de små tipier var den først 
og fremmest vandtæt. Tipien blev stillet op 
på årets forårstur, hvor også nogle spejdere 
deltog for at hjælpe med den nye store tipi. 
Turen huskes dog for at Ole fik revet skulde-
ren af led, så Poul måtte rykke ud og stå for 
resten af turen.

Ved årets bålaften var der et flot fremmøde 
med ca. 170 personer. 

Byggeriet i 1996
I oktober var der en af de utallige arbejdsdage 
og den stod på efterårsoprydning. Der blev 
ryddet i højre side af vejen, således at foræl-
drene nu kunne parkere uden at få ridser i bi-
lerne. Der blev lavet mange kæmpe bål i den 
periode, hvor store mængder grenaffald blev 
brændt af.  
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I slutningen af 1996 tog gruppestyrelsen det 
længe ventede skridt og besluttede at bestille 
1200 m rødgran. Der blev bestilt 100 stam-
mer af 12 meter som alle midtvejs havde en 
diameter på 25 cm, altså en anelse mindre 
tømmer, end det der blev anvendt til stue-
etagen. Men netop denne størrelse træ stod i 
granskoven vest for Jagtstien. Det skulle dog 
vare indtil april 1997, inden man valgte at få 
leveret bjælkerne. 

Gennem årene er der i Knasten til tider la-
vet mange udførlige byggebeskrivelser som 
fortæller om det store arbejde, det har været 
at bygge Bassebjerg, men også med at få alle 
de små detaljer på plads. Her følger et enkelt 
eksempel fra Knasten Januar/Februar 1997, 
som beskriver nogle af aktiviteterne i efteråret 
1996:
”I sidste nr. af Knasten kunne vi fortælle om 
vores nye indbygningsovn, og at Sven havde 
lavet afdækninger omkring toiletdørene samt 
isat et gulvbræt ml. pejsestuen og mellemgan-
gen. 
I dette nr. kan vi viderebringe følgende:
1. De bjælker som ”hang” på de murede søj-
ler ved pejsen, er nu banket fri og er faldet på 
plads. (hytten har sat sig 4,8 cm.) Vi må for-
vente at hytten sætter sig yderligere 3-5 cm. 
2. Anders Barts (stifinderassistent) har fået 
100% styr på strømmen. Mange dinglende 
ledninger er forsvundet, der er kommet var-
me i lederrum, samt varmestyring. Hytten er 
nu opvarmet mandag til torsdag ml. kl. 18 og 
22. (Forkortet af red.)
3. 38 stk. knager er opsat th. indenfor hoved-
døren. Det skulle lette på den alm. orden. 
4. Toiletrulleholdere er opsat på begge toilet-
ter. 
5. Malede højreoler er opsat i lederruum
6. Dvs. bordplader er olieret.
7. 5 stk lampeskærme er indkøbt til lysekro-

nen i lederrum. 
8. De 8 stk. trægeværer vi lavede til ulve/stif. 
turneringen for 9 år siden, er nu malet op i en 
smuk brun lakfarve, og et stativ er opsat, så 
de ikke står og flyder i et hjørne af hytten. ”

1997
Ved årets forældrerådsmøde deltog ca. 40 for-
ældre, efter at 70 havde overværet underhold-
ningen. Gruppen havde ca. 80 uniformerede 
medlemmer. 6 ulvebander med 30 ulve, 25 
stifindere i 4 kobler og 18 spejdere i tre pa-
truljer, samt ledere og assistenter. 

I marts kunne der gøres status over Spildlop-
mager året. Indsamlingen gik godt og i 1996 
blev der tjent 35.294 kr. 

Sommerlejren 1997 gik til Bornholm. Årets 
tema var Leonora Kristine og ulve og stifin-
dere var på skattejagt ved Hammershus. Sti-
finderne lavede klassisk stifinderlejrpladser 
og spejderne var bl.a. på hike rundt på øen i 
nogle dage. 

Ved oprykningen var der næsten 100 med-
lemmer i gruppen, der havde vokset hen over 
året. Spejdertroppen havde også vokset og 
den fjerde patrulje, Ræve blev dannet. Ved 
årets Sct. Georgsløb blev spejderne nr. 1, 2, 4 
og 5 og viste således troppens styrke og spej-
dermæssige dygtighed. 

Bålaftenen havde deltagelse af omkring 150 
gæster. Årets båltaler var borgmester Valborg 
Sandberg og hun holdt nok den bedste bål-
tale til dags dato. Det skinnede tydeligt igen-
nem, at hun var gammel spejder. Kræmmer-
markedsudvalget overrakte det hidtil største 
overskud på 50.000 kr. til en glad kasserer. 

Efter et års pause deltog Grib Skov Trop igen 
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på Kroens julemarked. Mange havde savnet 
standen året før. Anne Hansen stod igen for 
boden, hvor der blev solgt gran, neg og deko-
rationer. Ulve og stifindere gik Nødebo rundt 
og solgte neg. Salget gik godt, og der var næ-
sten udsolgt, så det blev til et overskud på 

2500 kr. Det var en rigtig god måde at gøre 
god reklame for Grib Skov Trop og også at 
få ulve, stifindere og spejdere til at føle, at de 
deltog i indtjeningen til byggeriet.

Der blev solgt endnu en omgang hytteaktier, 
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Revideret tegning af 1. sal. Hytten er tegnet af Frank Juncker
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Hver bjælke skulle måles op og tilpasses. Da 
første bjælke blev lagt, bad Poul Stinus om 
at gøre honnør, da bjælken gled på plads.
Billeder fra efteråret 1997.
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denne gang tagaktier, og Torben2 lagde i lø-
bet af året endnu engang en utrolig energi i at 
sælge disse. 

I 1997 gik Sven Andersen ud af gruppestyrel-
sen. Sven standsede dog ikke med at støtte op 
omkring Grib Skov Trop. Sven fortsatte som 
byggeleder på byggeriet af Bassebjerg og efter-
følgende også Laden og kan stadigvæk findes 
næsten hver tirsdag på grunden, hvor det lille 
faste byggeteam bestående af Sven og Jørgen 
Andersen holder til med vedligeholdelse af 
Bassebjerg.

Sven Andersen trådte ind i korpsstyrelsen i 
1997 og blev formand for De Gule Spejdere 
i Danmark i 1999. Sven var formand indtil 
2005, hvor Søren Winther blev formand for 
De Gule Spejdere i Danmark. Søren Winther 
var formand i Grib Skov Trop fra 1998 til 
2003.

Byggeriet i 1997
Den tætte granskov overfor hytten på den an-
den side af Jagtstien blev fældet og Grib Skov 
Trop købte i april herfra de 1200m rødgran-
stammer, som var blevet bestilt i slutningen 
af 1996. De blev lagt op på Jagtstien til af-
barkning og til senere brug til 1. salen. Stam-
merne blev i løbet af foråret og sommeren 
afbarket manuelt med barkspader. En maski-
nel afbarkning ville have efterladt mærker i 
stammerne. På denne måde blev der lagt vægt 
på mange detaljer og f.eks. anvendtes der kun 
håndsmedede søm i hytten. Samtidigt med at 
det er en god historie, at stammerne til 1.sa-
len har vokset overfor hytten, gav den nye 
skovrydning utroligt med lys og en flot ud-
sigt. Området blev lagt ud som naturskov og 
der blev dæmmet op for et vandløb, således at 
der skabtes et spændende vådområde med et 
rigt dyreliv. 

I efteråret gik byggeriet af 1.salen gik i gang. 
I oktober blev et stort læs stammer løftet op 
på taget af stueetagen, efter der først over tre 
weekender med Sven i spidsen, var blevet byg-
get et stort stillads i bjælker. En kold efterårs-
søndag blev den første bjælke lagt, den lange 
ud mod grunden. Byggeteamet bestod af Poul 
og Torben Karlsson, der var i gang hver fre-
dag og søndag, hvor Stinus også deltog. Finn 
Zørn støttede også godt op med motorsaven. 

Byggeriet af 1. salen var et langt større pro-
jekt end stueetagen, idet der var langt flere 
stammer og samlinger, så det var noget af en 
opgave, man gik i gang med. Der skulle ikke 
kun lægges bjælker. Der blev snart savet et hul 
i taget, hvor der nu er trappeopgang, så man 
lettere kunne komme op og ned. Der blev 
monteret den store halvmåneformede kob-
berplade over egestøtten ved hovedindgangen 
og der blev bygget terrasser til patruljerne på 
begge sider af skorstenen. Byggesjakket løb 
hurtigt tør for stammer og d. 13. december 
var Brejner forbi med sin gravko og løfte end-
nu et læs bjælker op, så byggesjakket kunne 
komme videre. 

1998
Sommerlejren i 1998 gik til Sverige, hvor 
spejderne sejlede på hjemmebyggede tøm-
merflåder ned af Nissan elven. Sidst på ugen 
stødte de til ulve og stifindere i Sjøaslett, en  
lille ødegård. Spejderne fik en stor oplevelse 
ved at sejle af sted på tømmerflåder. 
Senere på sommeren drog de ældste spejdere 
og pionerer på endnu en sommerlejr til Grøn-
land. Grøndlandsturen var starten på jævnligt 
tilbagevendende udenlandsture for spejderne. 

I 1998 stoppede Søren Skals som formand ef-
ter 6 år. Igennem de 6 år havde gruppen og 
hytten udviklet sig markant. Året før Søren 
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trådte til havde Grib Skov Trop købt grun-
den på Jagtstien og nu stod 1. salen klar. Jens 
Bjerregaard, der selv var gammel spejder blev 
ny formand. Jens fik dog efter et halvt år en 
skovridder stilling i Jylland og han blev afløst 
af Søren Winther. Søren havde ligeledes selv 
været spejder i 20 år. Søren fik i de efterføl-
gende år stor betydning for Grib Skov Trop 
og De Gule Spejdere. Han styrede gruppen 
igennem de store vækst år, var med til at få 
afsluttet hyttebyggeriet og i 2003 skiftede han 
formandsposten i Grib Skov Trop ud med 
formandsposten i Korpsstyrelsen. Der var han 
formand frem til 2010. Ved hytteindvielsen i 
2003 blev Søren båret i kongestol rundt om 
hytten efterfulgt af jublende spejdere, som tak 
for den store indsats for gruppen.

Byggeriet i 1998
Byggeriet af Bassebjerg skred roligt frem. I lø-
bet af efteråret 1997, var der blevet fokuseret 
på at få færdiggjort alle de små detaljer. Vin-
dueskarme, lamper, inventar, isolering, værk-
sted osv.  

I løbet af 1998 blev der ivrigt bygget videre 
på hytten. Et trofast team med Poul Wilcke, 
Stinus Andersen og ”Falck Torben” (Torben 

Sjöaslett 1998
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Karlsson) i spidsen, mødtes tirsdag og søndag 
og lagde stamme på stamme. Endnu engang 
blev mange timer lagt af de frivillige ledere, 
forældre og spejdere. Byggeriet var et enormt 
projekt og opgaverne dækkede over at male, 
rydde op, lægge gulv, lave strøm, ordne grun-
den og meget meget mere.

I oktober var 1. salen med 12 rum, heraf 6 pa-
truljerum, ved at være færdig og man kunne 
nu rigtig se hytten tage form. Der blev købt 5 
store åse fra Grib skov, hvor de tre var i kraftig 
douglas gran, da de skulle bære taget over det 
lange frie stræk. 

Gruppens ihærdige maler, hjælper og altmu-
ligmand og TA i troppen ”Torben 2” (Torben 
Tolstrup) malede endnu engang ydervæg-
gene med en blanding af linolie, trætjære og 
svenskrød farve. 
Igennem årene lagde Torben 2 et ufatteligt 
antal timer i byggeriet af Bassebjerg med en 
dedikation og grundig tilgang uden lige. Tu-
sindvis af liter maling er gennem årene grun-
digt blevet påført bjælker, vinduer og bræd-
der. Torben 2 var detaljens mand og arbejdet 
udførtes meget grundigt. Torben 2 brugte 
f.eks. utallige timer på at alle bjælkeender i 
hele hytten nænsomt blev afgratet med stem-
mejern.  

1999
Den 15.-16. maj afholdt Grib Skov Trop 
korpsets stifinderturnering. Et stort forarbej-
de blev sat i gang for at skabe en god fantasi-
ramme for børnene. Til denne turnering blev 
de store indianer trommer, som i dag ligger i 
Bassebjerg fremstillet. Desuden blev der som 
forberedelse afkogt heste og tyrekranier i olie-
tønder og 5 heste og 2 kohuder blev afskrabet 
for fedt og lagt i saltlage foran hytten. En op-
levelse der nok ikke lige glemmes af de invol-

verede parter. 20 hestehaler blev sprættet op 
og blev renset og tørret, og der blev fremstillet 
hale attrapper til dem alle. Alle blev forsynet 
med fjer og bjælder. Der blev købt 3 flotte 
indianer fjerprydelser fra USA, som skulle 
samles. 

Det blev en storslået turnering, hvor der blev 
lagt stor vægt på kulisser, tilbehør og store op-
levelser. Der blev bl.a. bygget et helt handels-
station af rå kalmerbrædder, en pelsjægerlejr, 
en guldgraverlejr og Medicinmandens lejr. 
Ved hver post skulle stifinderne løse forskel-
lige fantasifulde opgaver og bl.a. skulle stifin-
derne snige sig ind på de sovende nybyggere 
i handelsdepotet og stjæle deres krudt. Man-
ge forældre fra Grib Skov Trop mødte op og 
hjalp til og spillede roller. Et stort arbejde af 
de involverede parter med Ole Lumholt og 
Frank Junker i spidsen.

Peter Westergaard fortalte humoristisk om 
forberedelserne i Knasten maj 1999. 
”Den 1. april kørte Frank af sted til slagte-
ren i Harløse i sin fine hvide Hiace. Slagteren 
havde nemlig ringet og meddelt at han havde 
nogle usædvanlige flotte tyrehoveder, et par 
hestehoveder, 11 hestehaler og nogle huder - 
alt sammen gode ting og sager til den store 
stifinderturnering her i maj måned. Der blev 
læsset i Harløse - lidt blodigt for det kunne 

Handelsstation stifinderturnering 1999
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næppe undgås. Lidt pladsproblemer var der 
også, da bilen i forvejen var fyldt med mure-
baljer, spande, mørtel, fliser mm. 

Således belæsset med mange gode sager drog 
Frank tilbage mod Hillerøds centrum. Franks 
tanker var naturligvis ikke beskæftiget med 
almindelige trivielle ting, så det er muligt, 
at han har rundet nogle af hjørnerne noget 
hurtigt i forhold til den værdifulde last. Da 
ligtoget således nåede svinget mellem Nord-
stensvej og Slangerupsgade, undgik det helt 
Franks opmærksomhed, at bagklappen til bi-
len havde listet sig op og indholdet at baga-
gerummet begyndte langsomt, men sikkert at 
forlade bilen. 
Tyrehoveder, murebaljer, huder, hestehaler 
sejlede nu ud i trafikken ud til den trivielle 
hverdag, som Frank i sine tanker ikke havde 
plads til at rumme. Hvad værre var, at der 
umiddelbart efter Franks voldsomme vogn 
fulgte en ganske almindelig og i det hele taget 
uskyldig HT-bus, som var fyldt op med men-
nesker på vej hjem fra arbejdet. Bussen blev 
ført af en chauffør af indisk herkomst, som 
pligtskyldigt passede højt oppe fra bussens fø-
rersæde. Heroppefra kunne fra første parket 

være tilskuer til det blodige optrin, som var 
helt bibelsk. Hvad han særligt bemærkede, 
var at det største tyrehoved, som oprindeligt 
havde siddet på en krop, som i buschauffø-
rens hjemland ville være omgærdet med stor 
respekt, nu langsomt men sikkert var på vej 
ind under bussen, hvor det efter kort tid ki-
lede sig fast under kardanakselen. 

Men fare for at springe alle køreplaner måtte 
chaufføren herefter standse bussen og således 
var alle passagerer vidner til optrinnet. Først 
da trafikken var gået helt i kage, gik det op 
for Frank, at noget måtte være galt. Han fik 
herefter øje på chaufføren, hvis ansigtsudtryk 
lignede toppen af Mount Everest. Således 
kaldet tilbage til hverdagen måtte Frank yde 
assistance til chaufføren og hente det løbske 
hoved tilbage i Hiacen. Da alle effekter var 
skaffet tilbage i bilen, kunne trafikproppen 
opløses.”

Gruppen deltog i 1999 i korpslejren i 
Thurøbund. Blandt spejderne huskes især 
Grib Skov Trops egen fantastiske 4 dages hejk 
fra Nyborg som optakt til lejren. Turen var på 
35 km., så der var tid til at nyde det smukke 
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sydfynske landskab. Patruljerne medbragte 
rigtige patruljekærrer med sejldugstag, hvori 
oppakningen kunne transporteres. Korpslej-
ren var en stor succes og ulve, stifindere og 
spejdere kan huske tilbage på især de sjove 
vandaktiviteter. 

Efter oprykningen var der 20 stifinder fordelt 
i 5 kobler. Ole stoppede som stammeleder ef-
ter fem aktive år og kunne med stolthed over-
levere en veldrevet stifinderstamme til Poul 
Wilcke, der overtog posten i et årstid indtil 
Leif Højvang trådte til som endelig afløser i 
2000. Ole forlod dog ikke spejderarbejdet, 
men fortsatte som Grib Skov Trops ceremo-
nimester og meget aktiv rover med stor be-
tydning for gruppen og korpset. Ole var ef-
terfølgende primus motor på flere store og 
spændende projekter. Et af disse projekter er 
drift og vedligeholdelse af roverklanens hytte 
Valhal i Farum. 
Ole er i dag sammen med Frank Junker en af 
de drivende kræfter bag korpsets Wagadugo 
løb og stiller desuden gerne op til arrange-
menter som f.eks. ridder eller indianerhøv-
ding. Ole lægger en utrolig indsats i at samle 
korpsets og den danske spejderbevægelses hi-
storie i korpsets museum som over årene har 
været i konstant udbygning. Senest er en ræk-
ke af effekterne blevet udstillet i en renoveret 
trailer. En efterhånden meget stor og virkelig 
spændende samling af gamle spejder kleno-
dier er samlet og Ole holder meget af at frem-
vise og fortælle om samlingen og at dele ud 
af sin store viden om spejderarbejdet i Dan-
mark. Som ceremonimester mestrer Ole at 
underholde store forsamlinger med spejder-
historier og aktiviteter og hans evne til at få 
en ægte lejrbålsstemning frem er unik. Ende-
lig var Ole forfatter på korpsets meget flotte 
jubilæumsbog i 2009.  

I 1999 dannedes gruppens Roverklan. Ro-
verklanen tog navn efter den kilde som hyt-
ten Klokkedam ligger tæt op af og kaldte sig 
således Klokkekile Roverklan. Klokkekilde 
Roverklan har haft stor betydning for grup-
pens aktiviteter, men også De Gule Spejderes. 
I foråret 2004 købte klanen den gamle tra-
ditionsrige spejderhytte Valhal lidt uden for 
Farum. Valhal er en skøn spejderhytte i gule 
mursten. I 2003 startedes Frederiksborg Trop 
i udkanten af Hillerød og roverklanen har 
med Poul Wilcke i spidsen, stået for at byg-
ge Frederiksborg Trops flotte bindingsværks 
hus. I 2006 startedes Kong Valdemar Trop 
i Gørløse, i 2009 startedes Ravnetroppen i 
Gurre og i skrivende stund arbejdes der både 
på opstart af grupper i Hillerød og i Allerød. 
Klanen har endelig stiftet de Gules Spejde-
res museum og står for at arrangere det årlige 
Wagadugoløb. Roverklanen holder til på Bas-
sebjerg i det hyggelige roverlokale på 1. sal. 

I 1999 købte gruppen den lille turhytte Klok-
kedam beliggende ved Klokkekilde ikke langt 
fra Buresø. Klokkedam er en skøn lille bjæl-
kehytte bygget af rovere i 1. Absalon Trop i 
1958. Klokkedam havde været brugt i mange 
år af Grib Skov Trop til patruljeture og Klok-
kedam betød meget for mange spejdere i Grib 
Skov Trop, idet der var mange gode minder 
derfra. Stifinderne begyndte nu også at bruge 
grunden, hvor de tog på september tur i den 
store tipi. Grib Skov Trop lejede ligeledes i 
1999 Slusehuset af Skov- og Naturstyrelsen. 

Kræmmermarkedet 1999 slog alle rekorder. 
Konceptet var nu ved at være finpudset, og 
omsætningen nåede op på godt 105.000 kr. 
Da det hele var gjort op, kunne der overræk-
kes en check på 70.000 kr. til kassereren. Det 
år blev der solgt mere end 6.000 kopper kaffe 
og mere end 4.000 glas saftevand, idet det var 
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Ovenfor - Billeder fra LPT 1999, hvor Ræve vandt LPT, Aquila vandt pionerturneringen og 
Kudo vandt Roverturneringen. 

Korpslejr Thurøbund 1999
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det bedste vejr i alle de år, der havde været 
Konditori på Kræmmermarkedet. 

1999 var også året, hvor roverklanen startede 
deres Alaskalaks bod på Kræmmermarkedet. 
Alle sejl var sat til, hvad der nok kunne be-
tegnes som markedets flotteste stand. Der 
blev serveret plankelaks stegt over åben ild. 

Med en tipi i baggrunden og me-
get af det flotte udstyr fra hytten 
stillet op, tiltrak standen megen 
opmærksomhed. Flere spurgte om 
man kunne leje hele standen til 
andre arrangementer. Plankelak-
sen var et godt alternativ til den 
fastfood, der ellers blev serveret 
på pladsen og der var meget ros. 
Det første år gave en omsætning 
på 45.000 kr. og et overskud på 
19.105 kr., efter at 1.100 portio-
ner laks havde skiftet ejermand. 
En stor succes som blev ved med 
at køre frem til 2007, hvor krav 
fra kræmmermarkedet og krav fra 
brandmyndighederne lukkede bo-
den. Alaskalakseboden var en god 
tradition for roverklanen, og har 
indtjent gode penge, som er ble-
vet anvendt til at starte grupper op 
og investere i hytter, men arrange-
mentet var også en god reklame-
søjle for det solide spejderarbejde, 
der føres i Grib Skov Trop. 

Byggeriet i 1999 
For at være klar til rejsegilde i juni 
blev der arbejdet meget hen over 
foråret. I februar løb byggeteamet 
tør for stammer og der blev såle-
des købt 25 % ekstra stammer, 
som blev brugt til gavlene og de 
indvendige vægge. Fra januar og 
frem til april voksede hytten fra 

loftshøjde til færdig højde, hvorefter åsene 
blev lagt på plads. Efter de store åse var lagt 
op, blev der lagt spær i løbet af april og maj 
og hytten fik lagt presenning over sig. Såle-
des var hytten nu klar til rejsegildet. Spær-
rerne blev fundet ved et godt tilbud på no-
get genbrugstømmer. Det krævede tømmer i 
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store dimensioner pga. tagets store størrelse. I 
februar var stilladset foran hytten blevet pil-
let ned, og det var helt fantastisk at se, hvor 
smuk hytten var. 

I juni 1999 blev der afholdt rejsegilde. Det 
var en forrygende fest med masser af god mad 
og jazzband der underholdt. Det var en flok 
glade og stolte hyttebyggere, der kunne fejre 
resultatet. Der var gået 8 år og var lagt 3,18 
km stammer. Byggeriet af Bassebjerg Blok-
hus havde været en stor begivenhed i Nødebo 
og hytten havde betydet meget for gruppens 
udvikling. Det at være i gang med et projekt 
at denne størrelse medførte et specielt sam-
menhold. Dem der havde fulgt dette projekt 
havde udviklet et helt specielt tilhørsforhold 
til stedet. 

Efter rejsegildet udstod der dog meget arbej-
de og frem mod indvielsen i 2003, blev der 
bl.a. anlagt tag med græstørv, bygget veranda 
mod vest og lagt mange kræfter i at få gjort 
den indvendige udsmykning færdig. 

Sommeren 1999 var lang og varm, og hyt-
ten havde stået godt tør under presenninger. 
Aldrig før havde hytten været så tør, og man 
kunne se, hvordan tømmeret på første salen 
svandt ind. Den totale højde på hytten faldt 
mere end 6 cm henover sommeren.  

Efter 10 år i blæst og regn trængte flagstangen 
til en udskiftning. Der blev fældet et flot træ 
i skoven, som spejderne afbarkede og Torben 
2 grundigt malede. Den gamle knop der har 
siddet på Kongeskibet og har været jorden 
rundt to gange blev selvfølgelig flyttet over på 
den nye flagstang.

Spejdergrunden lignede i begyndelsen af ok-
tober et halvstort velassorteret byggemarked. 

Der var ankommet 2 kæmpe paller isole-
ring, sponsoreret af Rockwool med hjælp fra 
HHM, 2 kæmpe paller finerplader, sponso-
reret delvist af Kristian Stærk A/S, et større 
parti vinduer og døre og brændeovnsindsat-
sen sponsoreret af Morsø blev afventet. 

Der var sat stillads op på hyttens forside, så 
arbejdet med færdiggørelsen af taget kunne 
påbegyndes. Sven havde i den forbindelse 
skaffet en kontakt til et firma, der handlede 
med en særlig fiberdug, som kunne anvendes 
i stedet for tagpap. Skorstenen var stort set 
muret færdigt og der var gået mere en 7.000 
mursten til denne, hvilket er det samme som 
til et almindeligt parcelhus. Skorstenen blev 
smukt afsluttet med en top af kampesten. På 
førstesalen havde Torben 2 malet et utælle-
ligt antal loftsbrædder, som hen over efteråret 
blev sat op i alle patrulje-, pioner- og rover-
rum. 

Derudover kastede Torben 2 med sædvanlig 
iver sig over den enorme opgave at male alle 
vinduer og døre inden de blev sat i. Torben 2 
malede ligeledes hele første salen med to gan-
ge linolie indvendigt og alle loftbjælker blev 
farvet røde. 
Indvendigt i hytten kom de gamle ulvehove-
der, der stammede helt tilbage fra de første år 
på kroen, til ære og værdighed igen. De blev 
malede og smukt monteret på særlige planker 
af bøgetræ i ulvelokalet. På førstesalen blev 
der fremstillet 6 flotte borde i eget design, alle 
fremstillet i 45 mm massivt bøgetræ. 

Spejderne begyndte efter sommeren at rykke 
ind i patruljerummene. Det var en stor glæde 
for patruljerne at kunne tage rummene i brug 
og det var skønt at se de mange flotte patrul-
jeting komme op og hænge. 
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2000
Ved starten af året var Grib Skov Trop oppe 
på 115 aktive medlemmer. Det var et spæn-
dende år gruppen gik ind i, hvor der især blev 
set frem til spejdernes tur til USA. 

Om sommeren drog troppen til Californien. 
Det blev 14 fantastiske dage med mange gode 
spejderoplevelser. Den første uge stod på ture 
rundt i området omkring San Francisco, hvor 
spejderne var indkvarteret hos værtsfamilier. 
Det var en stor oplevelse for spejderne at op-
leve San Francisco, hvor de bl.a. var ude og gå 
på Golden Gate. Den efterfølgende uge fore-
gik i spejderlejr, Rendezvous 2000, hvor spej-
derne var i patruljer med andre spejdere bl.a. 
fra USA, Tyskland og Korea. Det var noget 
af en oplevelse at se, hvordan amerikanerne 
drev spejderarbejde og opleve hvor meget der 
var fokus på sport og præplanlagte aktiviteter. 

Sommeren 2000 blev korpsets formand med 
kort varsel ringet op af Spies fonden. Janni 
Kjær delte en million ud af Spies-fonden til 
de syv spejderkorps, hvoraf De Gule Spejdere 
skulle modtage 15.000 kr. Korpset skulle vi-
ses frem fra sin bedste side og Grib Skov Trop 
drog til Holmen med en lastbil læsset til bri-
stepunktet med tipi og alverdens indianerud-
styr. Der blev hurtigt bygget tårn, et kæmpe 
køkkenbord, opsat en tipi med bål og sam-
men med flere indianertrommer og udklæd-
ninger, var det De Gule spejdere, der skabte 
interesse for de fremmødte fotografer. 

Det endte med at Grib Skov Trop og De Gule 
Spejdere fuldstændig stjal billedet og det blev 
til flere helsides indlæg i diverse kulørte blade, 
med billeder hvor Janni Kjær sammen med 
spejderne trommer løs på den store ceremo-
nitromme. 
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Under opstillingen af arrangementet overhør-
tes en telefonsamtale med en spejder fra et af 
de andre korps: ”De kører det ene vognlæs 
ind efter det andet, og vi har ingenting.” Alt 
i alt godt eksempel på den galskab” og vild-
skab, der er i Grib Skov Trop. Der blev talt 
meget om dette og det var en oplevelse som 
giver stolthed og lægger grund for en stem-
ning i en spejdertrop. Spejderliv skal være 
sjovt, vildt, sprudlende, anderledes og skørt. 
Det skaber succes og vækst og giver børn og 
voksne glæde ved spejderlivet.

Ulve og stifindere var på sommerlejr i Bav-
nen, en hytte i nærheden af Buresø. I alt 50 
ulve, stifindere og ledere var på lejr i som-
merens bedste vejr. Ulvene byggede skibe 
og stifinderne opbyggede deres traditionelle 
lejrpladser med bålsted, køkkenbord og bage 
ovn. Alle badede i Buresø, selvom vandet var 
meget koldt. 

Ved årets oprykning mødte 108 ulve, stifin-
dere, spejdere, pionerer, rovere og ledere frem 
ved Den store eg. I alt var der 131aktive efter 
sommeren. 19 nye ulve blev optaget i ulve-
flokken og 12 rykkede op til stifinderne, der 
sendte 10 stifindere op til spejderne. Til op-
rykningen blev Leif Højvang Nielsen stam-

meleder for stifinderne og afløste dermed 
Poul. Leif havde været med som assistent i 
stammen og var nu klar til at tage tørnen som 
stammeleder. 

I 2000 overtog Stinus Andersen troppen som 
tropsleder efter Poul Wilcke. Stinus havde væ-
ret i gruppen siden det første møde og det var 
noget helt specielt at gruppen nu havde skabt 
sine egne ledere. Den gamle tropsledelse Poul 
Wilcke, Finn Zørn, Peter Vestergaard og Tor-
ben 2 fortsatte siden en aktiv spejdertid, som 
rovere i Klokkekilde Roverklan. 

På årets bålaften deltog omkring 150 per-
soner. Her var der savekonkurrence med de 
store skovsave, en tradition som altid er for-
nøjelig. Der var besøg af Sioux indianerne, 
der gav danseopvisning. Præmierne for årets 
rundskueslag blev uddelt. Der var solgt i alt 
2564 rundskuehæfter. Endelig blev resultatet 
af årets Kræmmermarked overrakt og det blev 
et flot resultat på ca. 50.000 kr. 

Fra den 17. til den 19. november var Basse-
bjerg fyldt af ledere fra hele landet til det år-
lige ledertræf, hvor Grib Skov Trop var vært. 
Ulvelederne mødtes allerede fredag aften, da 
de havde meget at tage fat på. Lørdagen gik 

Troppen USA 2000
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med møder og om aftenen, efter en udsøgt 
middag skulle alle på aftenløb rundt i skoven. 
Her havde tropslederne og roverne i Grib 
Skov trop bygget en 40 meter lang abebro og 
spændt den ud over en sø i skoven. Det var 
noget af et syn at se alle lederne kæmpe sig 
over abebroen. Senere på aftenen kom Gert 
Groneman forbi og gav indianer danseopvis-
ning. Et rigtigt godt spejderarrangement. 

Stifinderne var om efteråret på tur til Klok-
kedam og bygge lejrsport. Det var herligt at 
bruge hytten nu, hvor den var blevet grup-
pens.

I løbet af året skete der meget på hytterne og 
især var sommeren fuld af aktivitet på grun-
den. Der var mange detaljer, der skulle fær-
diggøres på Bassebjerg. Der skulle lukkes hul-
ler, sættes vindskeder op, fuges skorsten osv. 
Poul fik i vintermånederne også bygget den 
imponerende birkelysekrone til tropslokalet. 
I starten af året blev der lagt tagplader på ta-
get der var imponerende 340 m2.  

I løbet af foråret blev der installeret lys i alle 
lokaler på første salen, der blev lavet gelæn-
dere på altanerne, sat vindskeder op, lavet 
stensætning på fodboldbanen, malet tipiraf-
ter, indmuret pejs på første salen, renoveret 

på Klokkedam. Samtidigt blev der planlagt 
nye projekter. Der ankom et stort læs sten til 
brændeskuret og til et nyt værksted. Til det 
nye værksted fik gruppen mulighed for at 
købe bjælkehytten ”Stalden” på ca. 50 m2 af 
Skovskolen i Nødebo. De tilhuggede bjælker 
blev leveret som et ”samlesæt” idet den stod 
som råhus på Skovskolen. Det var en utroligt 
flot bygget hytte, som oprindeligt er bygget 
som en stald til heste, deraf navnet Stalden. 
Før hytten ankom på en blokvogn, var John 
Jensen forbi med sin rendegraver og grave ud 
til fundamentet. Selvom selve samlingen af 
hytten kun tog en dag, var arbejdet med at få 
færdiggjort Stalden dog langt større end for-
ventet og der gik et par år med dette arbejde. 
Men der kom en dejlig hytte frem, som nu 
fungerer som værksted med smede- og tøm-
merværktøj og med åben pejs og brændeovn. 
I dag står Stalden utrolig flot med græs på ta-
get og et stort flot udhæng væk fra Jagtstien. 

Sommerens byggeri gik med at få lagt 2 lag 
gipsplader på hele gulvet på førstesalen. Der-
efter blev der lagt gulvstrøer, isolering og 
gulvbræddder og i august var gulvet næsten 
færdigt. I august blev der lagt gummidug på 
taget. Det var en stor dag for gruppen, idet 
det nu var slut med regnvand i hytten. Alle 
kunne nu glæde sig til endelig at få lagt græs 
op på taget.

I løbet af efteråret var der som sædvanlig god 
aktivitet. Henning Løcke, der var kasserer de 
første 4 år gave en hånd med at male hele tag 
udhænget grønt på undersiden. Jette Herluf 
var igen i gang ved symaskinen og syede 18 
kort, der var klæbet på lærred. De skulle bru-
ges til 6 nye kortlamper til patruljerummene 
og 3 til Slusehuset. Der var arbejdsweekend, 
hvor ca. 20 forældre deltog. Der blev tjæret 
bjælker og lagt gulv i roverrummet. Torben 

Rovernes vilde abebro var en stor udfordring 
for mange af lederne. 
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2, Jørgen og Holger Dybdahl skar ender rent 
på Stalden og fik smurt hele huset ind i grun-
dings olie. 

I september var Anne Hansen, Dorthe, Loui-
se, Julie og Ove Kirkegaard og Jørgen Ander-
sen i gang med Slusehuset. Der skulle skrabes 
plastikmaling af og pudses op igen. Senere 
hen blev der installeret køkken af Poul og 
hytten blev flot indrettet. I dag anvendes Slu-
sehuset af spejderne på patruljeture og er et 
meget populært udflugtsmål for store og små.

2001
Der var fuldt tryk på aktivitetsprogrammet i 
alle grene. At kunne tage i Bassebjerg i brug, 
havde over de sidste par år givet en stor med-
lemstilgang. Der var ny stifinderleder og ny 
tropsleder og det gav ligeledes ny energi til 
aktiviteterne. Roverklanen var samtidigt i 
fuld gang med at starte Frederiksborg Trop 
op og der blev arbejdet på at få alle detaljer på 
Bassebjerg færdige. 

Knasten var blevet et virkeligt flot blad. I 
Knasten marts 2001 er der gengivet et brev 
fra Ole Lumholt til redaktionen, hvor han 
skriver, at januar udgaven af Knasten, er det 
flotteste gruppeblad, han nogensinde har set 

og at bladet kan hamle op med de korpsblade 
han modtog som ung KFUM spejder. Han 
skriver endvidere: ”Det er utroligt imponerende 
med de mange flotte fotos - men ikke mindst, er 
der virkelig substans i teksten. Den vidner om et 
så utroligt liv i hytten, at det kan tage pusten fra 
de fleste. Listen fra GST ejendoms administra-
tion er intet mindre end imponerende. At læse 
om så konkrete planer for Frederiksborg Trop er 
det mest livsbekræftende for vort lille korps siden 
Bobbarækus Trop startede.”

I 2001 var spejderne for første gang på tur 
til Gillastugan. Det var blevet en tradition at 
tage på tur til Sverige i januar, men nu var 
Sjöaslett blevet for lille, så spejderne valgte 
Gillastugan og har holdt fast i denne lige si-
den. 

I løbet af foråret begyndte 6 nye stifindere og 
der var i maj 5 kobler med 6 stifindere i hver. 
På årets sommerlejr deltog 24 stifindere og 4 
ledere. 

107 ulve, stifindere, spejdere, ledere og hjæl-
pere tog på den hidtil største sommerlejr 
i gruppens historie. Sommerlejren gik til 
Lyngtotten på Bornholm.10 forældre deltog 

De første spejders, som var på Gillastugan i 2001
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som hjælpere for ulvene på sommerlejren, 
Jytte, Lena, Helena, Pernille, Martin, Terkel, 
Gitte, Gitte, Henrik og Dorrit. Her startede 
dele af det efterfølgende berømte og hårdar-
bejdende madteam, som på en lang række 
sommerlejre, korpslejre og Wagadugoløb, la-
vede og stadig laver bunker af mad. Mange 
forældre har hjulpet til, men især skal nævnes 
Dorrit Dall, Pernille Jønsson, Gitte Schøn-
ning og Yvonne Fog, der igennem årene været 
har været de drivende kræfter i at sørge for at 
mætte sultne munde.

En af madmødrene på sommerlejren var 
Gitte Schønning. Gitte fortæller i Knasten 
august 2001:

”Jeg var ”madmor” på årets sommerlejr på 
Bornholm. Det var en stor oplevelse, som jeg 
gerne vil dele med Knastens læsere. 
Som udgangspunkt vil jeg sige, at det at være 
sammen med 90 andre børn udover mine 
egne, ikke på forhånd stod for mig som idea-
let af en sommerferie. Men da både mand og 
børn er aktive spejdere og da jeg gerne vil være 
sammen med dem i min sparsomme ferie, 
havde jeg meldt mig til madholdet - mere af 
nød end af lyst. Jeg havde vel også en idé om, 
at jeg efter en sommerlejr bedre ville kunne 
deltage i familiens samtaler, når de indeholder 
fremmedord som bandeassistent, flagknob, 

kobbelkasse, rafter, besnøringer osv.  Lad det 
være sagt straks: Jeg blev meget positivt over-
rasket. Det blev en fantastisk oplevelse, som 
jeg ikke ville have været foruden. 
Turen startede lørdag den 23. juni 2001 med 
højt humør og vi var ikke kommet ret langt, 
før end solen tittede frem ude midt på Øre-
sund. Nogle af børnene blev lidt søsyge, men 
så var det jo meget heldigt, at der var 15 voks-
ne til at trøste. Da vi ankom om eftermidda-
gen, startede børnene med at etablere sig på 
værelserne og i teltene. Madholdet med Dor-
rit i spidsen, startede med at pakke de med-
bragte madvarer ud. Derefter gik vi i gang 
med at koge 90 kg gnaveben, som sidenhen 
skulle grilles, inden turen gik til Nexø, hvor 
der skulle være fakkeltog om aftenen i anled-
ning af Skt. Hans. 
På madholdet fik vi hurtigt lavet en rutine 
for, hvem der lavede hvad. Vi havde et godt 
udgangspunkt, for Dorrit havde inden turen 
lavet en meget flot og udførlig plan for, hvad 
der skulle laves af mad de forskellige dage. 
Hver morgen blev der bagt boller, som ulve-
ungerne fik serveret til morgenmad med ost 
og marmelade, efter at de først havde fået lagt 
bunden med en portion havregrød eller hav-
regryn. Til stifinderne og spejderne blev der 
lavet ”bakker” med alt hvad de skulle bruge, 
men de skulle selv tilberede det. Det samme 
gjorde sig gældende til de fleste af frokost- og 
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aftensmåltiderne: Vi lavede mad til ulveun-
gerne, mens stifinderne og spejderne fik en 
bakke med råvarer til hvert kobbel/patrulje, 
som de så selv tilberedte. 

Det der gjorde det til en uforglemmelig op-
levelse, var i høj grad det at være sammen 
med børnene og se dem fungere i så stort et 
fællesskab. Børnene var generelt utroligt be-
tænksomme overfor hinanden på tværs af 
køn og aldersgrupper.  Det hele taget var der 
en positiv stemning blandt børnene i lejren. 
Hvis der var én, der var ked af det, var der 
straks nogle andre, som var rede til at hjælpe 
eller trøste. Og selvom der er et stort konkur-
rencemoment i spejderarbejdet, foregår det i 
en venskabelig atmosfære, hvor børnene både 
kan glæde sig over egen og andres succes. Det 
er også dejligt f.eks. at se et par store spejdere 
lege med en flok små ulve til lige stor glæde 
for begge parter. 

Jeg er også fuld af beundring over den indsats, 
der bliver lagt i sådan en lejr fra ledernes side. 
Der bliver gjort et stort arbejde med at plan-
lægge og gennemføre nogle meningsfyldte ak-
tiviteter, hvor børnene får lejlighed til at prø-
ve nogle grænser af uden alt for meget voksen 
indblanding. 

Kære forældre, jeg kunne godt unde jer at se 
hvor selvhjulpne jeres børn er, når de kom-
me lidt væk fra far og mor og hvor meget de 
egentlig orker. Spejderarbejde er hårdt - ikke 
mindst for ulvene. De kommer (for) sent i 
seng og står tidligt op. De fleste dage er der 
opgaver fra tidligt til sent. Når de så efter en 
lang dag på farten afsluttende med en 5 km 
gåtur langs stranden i 30 graders varme kom-
me hjem til lejren: Lutter smil og glade ansig-
ter. Og straks efter farer de rundt og leger, lige 
indtil der er bandemelding næste gang. Det er 

ikke noget at sige til, at de er trætte, når I får 
dem hjem fra sådan en lejr. 
Men hvorfor ikke opleve det med egen øjne? 
Hvis I er indstillet på en uges hårdt arbejde 
under primitive forhold, så meld jer til mad-
lavningsholdet næste år. Det kunne være, at I 
blive lige så positivet overraskede, som jeg er 
blevet. ”

Efter sommerferien var der oprykning ved 
Den Gamle Eg, hvor 14 stifindere rykkede 
op til troppen. Der rykkede ligeledes en stor 
flok ulve op, så efter oprykningen var der 37 
stifindere i Sortfodsstammen, hvilket var det 
højeste antal nogensinde. Gruppen voksede 
videre i løbet af året og ved udgangen af 2001 
var der 174 aktive medlemmer i Grib Skov 
Trop. Heraf deltog næsten 120 deltog på årets 
juletur til Colleruphus. Det var første gang 
at gruppen ikke var ved Gilwell hytten eller 
i Storedam. 

Sct. Georgsgilderne i Hillerød
Grib Skov Trop har altid haft et godt og tæt 
forhold til Sct. Georgsgilderne i Hillerød og 
Sct. Georgsgilderne har af flere omgange støt-
tet os økonomisk. Under Gribskov Gildets 
gildehal d. 31. maj, der foregik i Bassebjerg, 
overrakte Grib Skov trop en hestehale til gil-
derne i overværelse af mere end 50 spejdere. 
Peter Westergaard holdt en flot tale til gil-
derne, hvor han takkede for den stadige og 
omfattende støtte gennem årene. Som en flot 
symbolsk hilsen sluttede alle spejdere af med 
at synge ”Al verden kalder det væmmeligt”, 
som tak for støtten. 

I september måned holdt Sct. Georgsgilderne 
Lands Gilde Ting i Hillerød. Grib Skov Trop 
byggede en indgangsportal, der var så stor, 
at der kunne køre en bus under. Ca. 30 gule 
spejdere med tipier, bål og udskårne træfigu-
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rer tog imod deltagerne foran Frederiksborg-
hallen. Det var god pr. for De Gule Spejdere, 
idet der var 600 deltagere til arrangementet.

Som sædvanligt var der Konditori på Kræm-
mermarkedet og 2001 slog alle rekorder. Om-
sætningen var på imponerende 113.060 kr. 
og overskuddet blev 75.000 kr. 

Klokkekilde Roverklan havde planer om at 
starte Frederiksborg Trop i Hillerød og fik i 
2001 skøde på 3000 m2 grund og brugsret 
til 30.000 m2 grund ved Sophienborg i Hil-
lerød. Det var en fantastisk grund oplagt til 
spejderarbejde, med en lille skov og sø. Over 
en årrække blev der med Poul Wilcke i spid-
sen bygget et bindingsværkshus og Frede-
riksborg Trop har i dag vokset sig til en stor 
gruppe. 

Byggeriet 2001
2001 var et aktivt byggeår. I løbet af foråret 
var der gang i mange projekter og der blev ar-
bejdet målrette hen imod en kommende ind-
vielse af hytten.
I Knasten marts 2001 berettes om en aktiv 
byggeweekend:
Benny Kristensen og Torben Karlsson fik af-

syret skorstenen og fik fuget den færdigt. Alle 
fodpaneler (156 meter) blev sat op på første-
salen og blev malet 2 gange. Familien Oliel 
monterede hasper og kroge på alle første sals 
vinduer, Carsten Sørensen høvlede 20 ben til 
de nye borde til Slusehuset, Bjarne Zøfting 
satte dampspær i hele hytten, Søren Winther 
satte underlag i alle patruljerum, Holger 
færdiggjorde den udvendige sokkel på Stal-
den, Jørgen Andersen planerede og udlagde 
damspær og isolering i Stalden, Torben 2 og 
Poul færdiggjorde rovernes kiste og betrak 
den med hjorteskind. 

I løbet af foråret blev der også blev sat vinduer 
i og elektriciteten blev lavet færdig.
 
Slusehuset blev i løbet af året restaureret og en 
flok forældre med Dorthe Kierkegaard og Jør-
gen Andersen i spidsen stod for dette. Flere 
var i gang omkring Slusehuset, bl.a. Pernille 
og Martin Slavensky var også med til at filse 
Slusehuset.  

I påsken var der ligeledes storaktivitet om-
kring Bassebjerg. I løbet af foråret blev byg-
geriet af brændeskuret sat i gang og den blev 
færdiggjort i påsken. Der havde igennem 
mange år manglet et stort brændeskur til at 
opbevare de store mængder brænde, der blev 
brugt til de mange lejrbål, der afholdtes på 
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grunden. Brændeskuret blev bygget af stam-
mer, der havde vokset på grunden og over-
skydende stammer fra byggeriet af Bassebjerg. 
Skuret blev bygget på et flot kampestensfun-
dament og Benny Kristensen kom og lagde 
fliser indvendigt. Der blev gravet et elkabel 
ned til brændeskuret, så der kunne komme 
lys til stifindernes aktiviteter om vinteren. I 
påsken blev der desuden støbt gulv i Stalden. 
Det gamle skur som stod op ad skurvognen 
og som Palle Frost havde bygget i tidernes 
morgen blev skilt ad og sømmene blev truk-
ket ud et for et. Indvendigt i Bassebjerg blev 
trappen til loftsrummet gjort helt færdigt, så 
hele trappen nu var gennemgående i smukke 
bøgeplanker hele vejen op. 

Hen over sommeren var fokus på at få færdig-
gjort den endeløse række af opgaver der skulle 
laves før indvielsen. En stor begivenhed var 
da gruppen sagde farvel til skurvognen M81, 
der blev trukket ud på den nye grund i So-
phienborg. 

Der har altid været fokus på at udsmykke 
Bassebjerg med smukke, specielle og inspire-
rende spejderting og klenodier. Når man be-
væger sig rundt i hytten, er der mange små 
skjulte historier og ofte ligger der en historie 
bag inventaret og udsmykningen. I lederlo-
kalet hænger et maleri af en ung gul spejder. 
Det forestiller en spejder fra Heimdal division 
og er over 60 år gammelt. Leif Højvang fandt 
billedet på en kunstauktion i 2001 og Frede-
riksborg Køkkenet købte og donerede bille-

det til Grib Skov Trop. Et andet klenodie er 
modellen af ”Norske Løve”. der står udstillet 
i roverlokalet. Det er en model af et dansk 
orlogsskib i størrelsesforholdet 1:72. Det er 
bygget af Oluf Jørgensen fra Nødebo og han 
donerede skibet til Grib Skov Trop i 2002. 

2002
I starten af 2002 var styrketallet på 171 med-
lemmer, hvilket var en fremgang på 40 siden 
starten af 2001. Ulveflokken var på 69 ulve 
fordelt i 8 bander. Således var der i 2001 kom-
met to nye bander til, der hed sort og hvid 
bande. Hos stifinderne var der 41 stifindere i 
6 kobler. Et nyt kobbel var blevet startet der 
blev kaldt Puma. Der var 5 ledere i Sortfods-
stammen og der blev lavet solidt stifinderar-
bejdet. I løbet af 2002 voksede medlemstallet 
i gruppen og ved oprykningen i september 
var der 191 medlemmer. 

Ved årets forældrerådsmøde blev der gjort 
status over byggeriet og det blev opgjort, at 
udgifterne til byggeriet af Bassebjerg nu var 
oppe i ca. 1 million kr. som stort set var selv-
finansieret. 

Den 4. marts blev Bente Wilcke valgt som 
årets spejderleder i Hillerød kommune. Pris-
overrækkelsen fandt sted i Sct. Georgsgilder-
nes hytte på Frydenborg og Stadsgildemester 
Erik Folke gav følgende begrundelse: ”Bente 
startede sin spejdertid i Mørkhøj Trop i 1963 
(det gamle danske pige spejderkorps). Her 
endte hun som patruljeleder, seniorleder og 
tropsassistent. Herefter var Bente tropsleder i 
Jagtfalkene (Brønshøj) i 4 år, og i de følgende 
3 år flokleder i 1. Nørrebro. I de sidste 13 år 
har hun været tilknyttet Grib Skov Trop, en 
del år som stifinderassistent og i de sidste 5 
år som flokleder for 69 ulve i flokken. Det 
er ubetinget Danmarks største ulveflok og 
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det kræver sin kvinde. Bente er et midtpunkt 
i flokkens arbejde og kan ulvene til både at 
lege, lytte og lære. ”

Grib Skov Trop stod for årets ulveturnering 
og det var et stort flot arrangement, der blev 
stablet på benene. Der var blevet syet en ræk-
ke flotte jungledyrkostumer, der var meget 
livagtige og som satte stor kulør på turnerin-
gen. Især de vilde bavianer i træerne, kunne 

man godt blive bange for. Grib Skov Trop 
stillede med 46 hjælpere til turneringen og 
der blev skabt en utroligt fantasiramme om-
kring junglebogen, som alle deltagende ulve, 
ledere og forældre sent ville glemme. I jung-
len boede Kong Louis og hans bavianer. Hver 
ulvebande havde lavet en rød ild, som skulle 
beskytte dem mod de vilde dyr i junglen. Men 
om aftenen under lejrbålet tog Kong Louis og 
hans bavianer den røde ild, så Akela, Baloo, 
Hathi og Bagheera måtte hjælpe ulvene med 
en plan, for at få den røde ild tilbage. Det lyk-
kedes, at få ilden tilbage fra de vilde bavianer, 
så ulvene kunne sove trygt. 
Ulvene fra Grib Skov Trop vandt ræve halen, 
som den bedste flok.

Ulvene tog på sommerlejr til Bavnen ved 
Lynge, et lille hyggeligt træhus med en stor 
tilhørende grund. 41 ulve og 4 ledere var af 
sted på en herlig lejr med masser af aktivitet 
og klassisk ulvearbejde. 

Det er et kæmpe arbejde at arrangere en som-
merlejr med kvalitetsindhold og hver alders-
klasse har forskellige udfordringer for leder-
ne. Gitte Schønning, der efter sine oplevelser 
som madmor på sommerlejren i 2001, nu var 
blevet flokassistent, fortalte i Knasten om sine 
oplevelser fra sommerlejren til Bavnen: ”Jeg 
vil sige nu hvor jeg selv har fået spejderarbej-
det tættere ind på livet, kan jeg se hvor store 
forberedelser det kræver fra ledernes side. Jeg 
er derfor fuld af beundring over det arbejde, 
som Bente og Søren har gjort med den ha-
stigt voksende ulveflok de sidste 4-5 år. Det er 
fuldt fortjent at Bente i foråret blev udnævnt 
til årets spejderleder i Hillerød Kommune.”

Stifindere og spejdere deltog på årets Jambo-
ree i Rold Skov, hvor mange hundrede spej-
dere deltog. Jamboreen var arrangeret af De 
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Gule Spejdere og var et stort arrangement. 
Her fik mange sig en oplevelse for livet. Både 
ved at være på en fantastisk sommerlejr og 
samtidigt kunne møde mange andre nationa-
liteter. Det var spændende at være sammen 
med de udenlandske spejdere og se deres tra-
ditioner og høre deres spejdersange. Mange 
byttede sig til nye tørklæder og det var en flok 
broget stifindere og spejdere, der mødte op 
efter sommerlejren med et væld af forskellige 
tørklæder. 

Den 11. august inviterede Frederiksborg Trop 
til åbent hus for at fortælle om den nye spej-
dergruppe i Hillerød Vest og om spejderarbej-
det i De Gule Spejdere. En god portion børn 
og forældre mødte op og var på løb rundt på 
grunden i Sophienborg. Der blev fundet et 
par frivillige forældre til en gruppestyrelse og 
Frederiksborg Trop var hermed en realitet. 
Det var på mange måder også en stor dag for 
Grib Skov Trop. Det var skønt, at gruppen nu 
var så stor og udviklet, at det var muligt, at 
starte nye grupper op. 

I starten af september var spejderne på kano-
tur på Susåen. Det var en herlig weekendtur, 
som efterfølgende blev en tilbagevendende 

tradition for troppen, indtil denne dog vok-
sede sig så stor, at det var en logistisk umu-
lighed at arrangere kanoture.  Området om-
kring Susåen og Tystrup Bavelse søerne var 
helt fantastisk og det var en stor oplevelse for 
spejderne at sejle kano og overnatte i bivuak.  

Byggeriet 2002
Skærtorsdag 2002 skete ”det grønne mira-
kel”. Der blev lagt græs på taget af Bassebjerg 
Blokhus. Det var en forrygende dag, hvor 30 
tons græstørv af en hårdtarbejdende flok blev 
lagt på plads på taget. Græsset blev leveret 
som rullegræs og ved hjælp af et transport-
bånd, blev det transporteret op på taget.  Sø-
ren Simonsen, Erik Wedø og Henrik Ullum 
stod for arrangementet, hvor 27 mand mødte 
op i løbet af dagen og gav en hånd med. 
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Men det var ikke helt nok for nogle, så de 
mødtes igen om fredagen. De sidste græsre-
ster blev lagt op på skuret, shelteren blev sam-
let, der blev startet med at lægge gummidug 
på Stalden og alle bjælkeender under taget 
på Bassebjerg blev malet med en blanding af 
trætjære og linolie. 
I løbet af sommeren var der endnu engang 
byggeaktivitet. Der blev sat lofter op i alle de 
små lokaler på førstesalen og i Stalden blev 
loftet ligeledes lavet færdigt. Udvendigt blev 
der sat projektører op så aktiviteterne lettere 
kunne foregå udendørs om vinteren. 

I November fik Klokkedam en ordentlig over-
haling med brug af store maskiner og masser 
af manpower. Det var stifinderlederne med 
Claus Dall-Hansen i spidsen, der stod for 
forvandlingen af grunden. Den 2000 m2 sto-
re grund havde været tilgroet med skov. Det 
havde været umuligt at sætte tipier og telte op 
på den skrånende grund og der blev nu ind-
rettet en række plateauer til dette. Der blev 
ligeledes planeret omkring hytten, så der også 
kunne være lejr tæt på denne. Mange træer 
blev fældet, og der blev gravet vand og septik-
tank ned. Et par motorsave, en gravemaskine, 
en dumper, en flismaskine og mange mande-
muskler var i gang og i løbet af to weekender 
blev projektet næsten klart.

2003
Ved forældrerådsmødet 2004 indledte for-
mand Terkel Tofte sin beretning for 2003 så-
ledes: ”Endnu et godt år for De Gule Spejdere 
i almindelighed, og Grib Skov Trop i særde-
leshed. Hvor det danske spejderkorps har fal-
dende medlemstal, og forsøger sig med disko-
dans og andre fritidsklubaktiviteter, kan De 
Gule Spejdere melde om stigende medlemstal 
og aktivitet. Jeg tror, det skyldes vores strategi 
med at holde fast i det vi er gode til, nemlig at 
lave traditionelt spejderarbejde, kammeratlig 
kappestrid, samvær og samarbejde. Når det 
bakkes op af en flok rigtigt gode ledere, aktive 
forældre, nogle helt unikke rammer, ja så har 
man opskriften på en succes. 

Det høje aktivitetsniveau har kun kunnet 
gennemføres fordi, vi har en stor gruppe le-
dere, og ikke mindst nye ledere, der uge efter 
uge og i ferierne bruger deres fritid på vores 
unger. Andre grupper klager over, hvor svært 
det er at skaffe nye ledere. Det problem har vi 
heldigvis ikke haft i Grib Skov Trop, Vi skal 
huske at påskønne denne fantastiske indsats. 
Stor tak for det.” 

Ulvene var i 2003 på Sct. Georgsløbet med 5 
bander, på Ulveturneringen med 4 bander, i 
Oak City Rally, på sommerlejr med 32 ulve, 5 
ledere og 8 hjælpere og var til sidst på den tra-
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ditionsrige juletur, der i år gik til Arresødal. 

Stifinderne gik ind i det nye år med 44 sti-
findere og 6 ledere. Det gode spejderarbejde 
havde rygtedes uden for Nødebo, og 1/3 af 
stifinderne kom i 2003 fra andre byer end 
Nødebo. Leif havde nu været stammeleder et 
par år og havde virkelig fået tag om spejderar-
bejdet. Han blev bakket op af et stærkt hold 
assistenter, på det tidspunkt Benny, Claus, 
Henrik, Poul og Jan. Gennem årene frem til 
i dag, har Grib Skov Trop været så heldige at 
Leif altid har været bakket op af et stærkt as-
sistenthold. 

Leif skrev til stifinderne i marts udgaven af 
Knasten: ”Poul har sagt det så tit: Spejder er 
ikke noget man går til - det er noget man er. 
Som spejder forsøger man at være hjælpsom, 
tage hensyn til andre og i det hele taget at 
være en god kammerat. En spejder ved, at det 
er vigtigt at være målbevidst, arbejdsom og 
ikke give op, når man har påtaget sig en op-
gave. Spejdere passer på naturen og på hinan-
den. I det hele taget er spejderdyderne nogle 
af de ting, som gør verden til et bedre sted at 
leve. Man kan ikke bestemme, hvordan andre 
mennesker skal være, men man kan bestem-
me, hvordan man selv vil være. Og dermed 
kan man sætte et godt eksempel for andre. Så 
husk. Vær spejder - med alt hvad det indebæ-

rer - også når du ikke har spejderuniformen 
på. ”

Stifinderne var i 2003 på vintertur til Sluse-
huset, lavede forårsrengøring i Nødebo, over-
nattede i Bassebjerg, var på Sct. Georgsløb, 
hvor 4 kobler blev blandt de 5 første, deltog 
på stifinderturnering hos Fugl Fønix i Sorø 
med en 1. plads, deltog i Oak City Rally med 
en 1. plads af 81 startende, tog på sommerlejr 
med 29 stifindere, var på efterårstur til Klok-
kedam og på juletur til Arresødal. 

Det gode spejderarbejde, der blev drevet i 
ulveflokken og stifinderstammen, havde stor 
betydning for troppen og dens størrelse og 
har det fortsat i dag. At troppen hvert år får 
10-15 dygtige stifindere op, er et fundament 
for en stor og velfungerende trop.
 
Ved udgangen af 2003 var der 47 spejdere i 6 
patruljer. Spejderne havde ligeledes et aktivt 
år. Programmets højdepunkter var patrulje-
ture i januar, Gillastugan tur med 33 spejdere 
og 12 pionerer, tropstur med 1. Næstved til 
Kagerup, Kon-tikki cup, Sct. Georgsløb med 
5 patruljer, der tog 1,2,3 og 4. pladserne, 
LPT med en 1. plads til Mår og juleturen. 
Årets største begivenhed var 14 dages tur til 
Skotland, hvor 41 spejdere og pionerer var af 
sted. Først lå spejderne i lejr i nogle dage og 
tog derefter på en fantastisk vandretur igen-
nem det smukke skotske landskab. Turen bød 
også på sightseeing i Edinburgh. 

Ved årets forældrerådsmøde takkede Søren 
Winther af som gruppens formand gennem 5 
år og gav stafetten videre til Terkel Tofte. Dog 
var aftalen, at Søren fortsatte som formand 
til efter indvielsen. Erik Wedø kom til som 
ny kasserer.  Både Terkel og Erik var aktive 
i gruppestyrelsen frem til 2007 og 2008 og 
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Erik fortsatte derefter som kasserer i korpssty-
relsen. Søren skiftede formandsstolen i Grib 
Skov Trop ud med formandsposten for korp-
set. Desuden fortsatte han med at støtte op 
om Grib Skov Trop, idet han var hovedarran-
gør for indvielsen af Bassebjerg. 

Traditionen tro blev der solgt rundskuehæfter 
for Sct. Georsgilderne i Hillerød. Grib Skov 
Trop solgte rigtigt mange, næsten 3.000 og 
i den forbindelse skal det bemærkes, at Tine 
Zøfting satte verdensrekord med 648 stk. 

Kræmmermarkedet forløb efter planen, bort-
set fra et telt ved lakseboden, der valgte at fly-
ve bort. Men alt kom på plads igen og både 
Konditori og laksebod gav gode indtægter. 
Takket være kræmmermarkedsudvalget med 
Jørgen Andersen i spidsen og ”Terkels slæbe-
team” (der satte op og pillede ned), gik Kon-
ditoriet som smurt. En anden af gruppens 
store indtægter var Spildopturene. Familien 
Zøfting stod i en årrække for at arrangere det-
te med stort engagement. 

Klokkedam blev i 2003 til tv-stjerne, idet at 
TV2 brugte den som location til serien ”For-
svar”. Området omkring Klokkedam var nu 
helt færdigt. Claus Dall-Hansen og fami-
lie havde stået for at få alle de sidste detal-
jer på plads. Der var blevet fræset, sået græs 
og plantet bøgetræer. Claus havde bygget en 
kæmpe grill, som blev stillet op til glæde for 
kommende gæster. Der blev også arbejdet på 
Slusehuset hvor der i løbet af året blev bygget 
en trappe til førstesalen og der blev monteret 
køkken. Pionererne tog en tørn med Slusehu-
set, hvor der blev malet. 

Året 2003 havde desværre også et par sørge-
lige episoder. Roverklanen måtte tage afsked 
med Torben Karlsson, der døde i foråret. Tor-
ben havde en stor del af æren for at Bassebjerg 
blev bygget. Over 200 tirsdage gennem 6 år, 
havde han været i gang med byggeriet af Bas-
sebjerg, hvor der sommer og vinter, blev gået 
til den med at lægge bjælker. Sidst på som-
meren døde Ejvind Nielsen. Det var Ejvind, 
der havde sørget for, at Grib Skov Trop fik 
mulighed for at købe Klokkedam. 

Byggeriet og indvielsen af Bassebjerg
Der havde i løbet af året været meget aktivi-
tet for at få alt klart til indvielsen. Og der var 
meget at tage fat på. Jørgen Andersen og Sven 
Andersen udarbejde en mangel liste, som blev 
trykt i marts udgaven af Knasten. Her var der 
122 større eller mindre punkter - ja der har 
aldrig manglet noget at tage sig til i Grib Skov 
Trop. 

I påsken undergik Bassebjerg en fantastisk 
forandring fra byggeplads med stilladser og 
bunker af byggematerialer, til at være en fær-
dig hytte. Hen over foråret og sommeren blev 
der knoklet løs og nu kunne man virkelig se 
resultatet af det store arbejde. 

Skotland 2003
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Indvielsen 13. september 2003. Søren Winther blev båret i kongestol
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Der var stor aktivitet med at få alt færdigt op 
til indvielsen. I de sidste uger op til indviel-
sen, blev der arbejdet hver aften fra 19-23 og 
hver weekend. 

Bassebjerg Blokhus blev indviet med en stor 
fest den 13. september 2003. Byggeret hav-
de stået på i tolv år, og det var en fantastisk 
spejderhytte, der kunne indvies. Festudvalget 
havde sat alle sejl for at sikre, at det blev en 
mindeværdig dag. Arrangementet startede 
kl. 12, hvor de forskellige spejdergrene de-
monstrerede lejraktiviteter, pionerarbejder og 
andre spejderfærdigheder. Stifinderne havde 
bygget en stifinderlejr og den store tipi var 
slået op. Spejderne havde bygget en stor kar-
rusel. Kl. 15 var der officiel indvielse, hvor 
skovridder Lars Toksvig, var blevet indbudt 
til at indvie hytten. 

Sammen med Søren Winther løsnede han en 
stor sløjfe, der var bundet om hytten. Efter 
indvielsen var der et postløb og derefter blev 
der budt på mad fra den store grill og under-
holdning om lejrbålet. Om aftenen kom et 
band forbi og spillede op til dans til langt ud 
på natten. 

2004
Gruppen voksede og i løbet af året var der 47 
ulve i 7 bander, 28 stifindere i 5 kobler og 
57 spejdere. Ved oprykningen rykkede mange 
nye stifindere op til spejderne og det stillede 
store krav til patruljelederne, som dog klarede 
det rigtigt flot. At der var nogle rigtigt gode 
patruljer, blev f.eks. vist på årets Kon-tikke 
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cup, hvor spejderne lavede en flot indsats 
med at få flåderne trukket op og transporteret 
væk efter sejladsen. På årets Sct. Georgsløb, 
tog patruljerne 1, 2, 3, 4 og 5. pladsen. Gan-
ske imponerende. På LPT blev Egern samlet 
nr. 2 og udmærkede sig ved noget meget flot 
lejrsport. 

De Gule Spejdere afholdt korpsets 20 års ju-
bilæumslejr, hvor alle gule spejdere var invite-
ret til et stort middelaldertræf midt på den jy-
ske hede. Grib Skov Trop deltog med lidt over 
100 mand i årets storslåede korpslejr. Som-
merlejren var et stort udstyrsstykke, hvor der 
blev bygget en hel middelalderby op. Frank 
Junker havde igen udviklet en fantastisk 
spændende fantasiramme bygget op omkring 
Kong Valdemar og ulve, stifindere og spejdere 
kom hjem med en stor oplevelse rigere. Lej-
ren var fyldt med riddere, skjalde, munke og 
skønjomfruer. Ulve og stifindere var riddere 
og væbnere og spejderne byggede en middel-
alderlejr, byggede blider, tilberedte levende 
høns og gennemgik hård ridderkamptræning. 
Ugen blev sluttet af med en kæmpe ridder-
banket, med helstegt pattegris og gøgleroptog 
rundt i lejren, hvor Kong Valdemar ledte an. 

I 2004 fik Grib Skov Trop en ny flot opdate-
ret hjemmeside og den kunne nu leve op til 
det gode spejderarbejde, der blev lavet i grup-

pen og måle sig med Knasten. Hos roverne 
var der sædvanligvis stor aktivitet. I 2004 fik 
de mulighed for at købe Valhal i Farum og det 
kunne de ikke sige nej til. Den blev sat i stand 
og blev til en rigtig hyggelig hytte. Roverne 
startede også De Gule Spejderes museum op 
og begyndte at samle effekter ind til denne. I 
løbet af 2004 modtog museet ikke færre end 
775 effekter. Sidenhen er museet vokset be-
tydeligt. 

I 2004 og 2005 havde gruppen en tjans med 
at være parkeringsvagter ved Mastodonternes 
forestillinger ved Frederiksborg Slot. Det var 
en rigtigt god opgave, hvor Grib Skov Trop 
fik 20 kr. pr. parkerede bil, i de 14 dage fore-
stillingerne varede. Vi tjente 80.000 kr. på de 
to år, og det gav os råderum til at starte på 
byggeriet af Laden. Et stort koordineringsar-
bejde blev i denne forbindelse lagt af Henrik 
Strøberg og Jan Larsen, to gæve stifinderle-
dere. 

Byggeriet i 2004
Selvom Bassebjerg var blevet indviet i 2003, 
var der stadigvæk meget at lave. 
Der blev oprettet et hyttelaug som skulle be-
stå af en række personer, der skulle koordi-
nere aktiviteterne omkring Bassebjerg. Til at 
starte med bestod lauget af Torben 2, Poul, 

Billede fra forældrerådsmødet 2004

Museet i 2004. Nu patruljelokale for Ilder.
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Pernille, Sven, Jørgen og Terkel. At Basse-
bjerg nu var næsten færdigt, gav tid til andre 
projekter. Roverne arbejdede med Valhal og 
med Frederiksborg Trops hytte. Slusehuset 
var ligeledes stadig under renovering. Der var 
også allerede pladsproblemer i Bassebjerg og 
det var et stort ønske, at få en lade til opma-
gasinering af alle gruppens mange ting, der 
stod rundt om på grunden, på Teglgården og 
privat i Nødebo. Det blev derfor besluttet at 
bygge Laden. Planlægningen af arbejdet med 
Laden startede så småt op i 2004. 
 
2004 sluttede med en sørgelig nyhed. I no-
vember mistede vi Finn Zørn. Finn havde i 
en del år været en del af tropsledelsen og hav-
de støttet godt op omkring byggeriet af Bas-
sebjerg. Som rover i Klokkekilde Roverklan 
sad Finn i korpsstyrelsen i 2 år. Finn var en 
samlende person og god familiefar og han er 
meget savnet. 

2005
I 2005 nåede medlemstallet næsten 200. Ul-
vegrenen havde flere gange siden 2000 rundet 
50 ulve og spejdertroppen var i 2005 oppe 
på 56, da den var størst. Væksten i medlem-
mer var for alvor begyndt fra omkring 2000. 
Det store arbejde med at få bygget en enorm 
spejderhytte og få fasttømret en lang række 
traditioner og værdier begyndte at give afkast. 
Synergieffekten af alle aktiviteter i gruppen, 
var nu tydelig. 

I starten af 2005 var der igen 50 ulve og lil-
la bande blev åbnet. Hos stifinderne var der 
fuld aktivitet og de var bl.a. på Sct. Georgs-
løb, hvor Bøfler tog førstepladsen. Hos spej-
derne gik det godt. Der var nogle rigtigt gode 
og kreative patruljeledere, der uge efter uge, 
lagde et stort arbejde i, at få arrangeret gode 
møder, få lavet flotte månedsopgaver, skrive 
patruljeindlæg og lave gode patruljeceremo-
nier. At der var nogle gode patruljer, kunne 
konstateres til årets Sct. Georgsløb, hvor spej-
derne blev nr. 1-2-3-4-5 og 6. 

Med den meget store spejdertrop, var der fra 
tropsledelsens side, meget fokus på at holde 
fast i traditionerne og opretholde det spejder-
tekniske niveau. Tropsleder Stinus Andersen 
skrev i Knasten marts 2005: ”Det er kun fan-
tasien, der sætter grænser og spejderarbejdet 
er noget helt specielt. Det at være gul spejder, 
at være spejder i Grib Skov Trop, er en livsstil, 
en måde at anskue verden. Man skal prøve 
at efterleve de grundlæggende spejderidealer, 
som troværdighed og ærlighed. Man skal gøre 
sit bedste for at leve op til Spejderloven, Spej-

Egernet blev lavet på Bornholm og står nu hos 
Frederiksborg Trop
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derløftet og Mottoet. Når vi i troppen skal 
mødes på Sct. Georgsdag d. 23. april, skal vi 
som traditionen byder, besøge vores hemme-
lige sted og hver enkelt af os skal sige Spejder-
løftet. Sct. Georgsdag er en meget speciel dag 
for os spejdere og det er ret fantastisk at tænke 
på, at denne dag mødes millioner af spejdere 
verden over. Vi vil opfordre til, at alle i trop-
pen op til Sct. Georgsdag, skal tænke over de 
værdier, der er grundlæggende for spejderbe-
vægelsen og gøre op med sig selv, om man 
efterlever disse.” 

145 deltagere var af sted på samlet sommer-
lejr til Bornholm og aldrig før havde så man-
ge været af sted på sommerlejr. Det var fa-
scinerende, at se så mange drage af sted på 
lejr. To store busser holdt på Baunevænget og 
de blev fyldt godt op. En sommerlejr af den 
størrelse er et stort projekt og der blev serve-
ret over 3000 måltider mad i løbet af ugen, 
heraf to helstegte pattegrise. Der var arrange-
ret hike, masser af løb, ture og ikke mindst 
en fantastisk Quiddish turnering for ulvene, 
inspireret af Harry Potter universet. Spejder-
vennerne fra Frederiksborg Trop var med på 
sommerlejren og de fik sommerlejrfiguren, 
der forestillede et egern, med hjem til deres 
hytte, som minde om lejren. Efter sommerlej-

ren til Bornholm, tog 12 spejdere og 5 ledere/
pionerer videre på vandretur til Hardanger-
vidda i Norge. Det var en utrolig smuk ople-
velse i de norske fjelde. 

Spejderne var på sommerlejren på en 24 ti-
mers hike, hvor Bornholm næsten blev kryd-
set på langs. Bag hiken lå der fra tropsle-
delsens side to dages intensivt arbejde med 
rekonisering og studier af Bornholms histo-
rie, geografi og natur. Resultatet blev en hike, 
der var en smuk tur gennem Almindingen 
og op til Helligdomsklipperne. Efter at Hel-



109

ligdomsklipperne var blevet set og spejderne 
havde været inde i Den Sorte Gryde, var alle 
på Bornholms Kunstmuseum med Frank som 
guide. Undervejs på hiken besøgte spejderne 
en lang række seværdigheder og smukke spe-
cielle natursteder. Dette var blandt andet Ryt-
terknægten, Rokkestenen og de gamle kon-
geborge. Undervejs blev der aflagt besøg i en 
meget gammel købmand, hvor spejderne fik 
snakket med en meget lokal bornholmer. Der 
blev besvaret en lang række spørgsmål, om de 
steder der blev besøgt og der blev løst man-
ge tekniske opgaver f.eks. pejlinger og kort-
kendskab. Patruljerne overnattede i primitive 
bivuakker, hver for sig forskellige steder i Rø 
plantage. Undervejs skrev patruljerne Gilwell 
Rapport, der er en rapporteringsmetode, hvor 
man holder styr på klokkeslettet, tilbagelagte 
km og retninger. 

Det var en skøn hike i rigtig Grib Skov Trop 
ånd. Store oplevelser, tekniske udfordringer 
og godt socialt samvær. 

Årets byggeprojekter og andre aktivite-
ter
Årets Kræmmermarked forløb godt og havde 

en omsætning på 112.000 kr. og et overskud 
på 56.000 kr. Så det var en stolt Jørgen An-
dersen, der kunne overrække overskuddet til 
gruppens kasserer på årets bålaften. 

Friluftsrådet bevilgede Grib Skov Trop 30.000 
kr. af Tips og Lotte midlerne til bygning af 
Laden, der således i løbet af efteråret kunne 
påbegyndes. Laden blev placeret for enden af 
grunden, bag flagstangen, hvor den blev gra-
vet ind i skråningen. Således kunne den glide 
i et med skoven og samtidigt var tilkørselsfor-
holdene fra Jagtstien optimale. 

De bortgravede 200 m3 jord blev kørt over i 
skoven overfor grunden, hvor der blev jæv-
net ud. Fronten af Laden blev beklædt med 
flotte forskallingsbrædder og indvendigt blev 
der sat professionelle lagerreoler op. Laden 
er i dag udstyret med en palleløfter, der kan 
løfte i højden og et elektrisk hejsesystem, så 
spejderne kan hejse våde telte op til tørring 
efter ture.  Det var Sven Andersen og Jørgen 
Andersen, Terkel Tofte, Martin Slavensky og 
Claus Dall-Hansen, der udgjorde det lille ak-
tive byggeteam. Der blev holdt rejsegilde d. 
27.11.2007. 
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Puha… min bedste oplevelse – det er jo 
umuligt! Jeg blev ulveunge i Grib Skov Trop 
i 1988, da jeg endelig blev gammel nok til at 
starte og siden da har jeg haft et væld af fan-
tastiske oplevelser sammen med mine spej-
dervenner! Egentlig er der ikke én oplevelse 
der overskygger alle de andre. Selvfølgelig 
har der været store oplevelser, som rejser til 
udlandet, gennemførte turneringer og korp-
slejre med rekvisitter og kulisser der har fået 
mig til at rejse tilbage i tiden. Men når jeg 
tænker tilbage på mine år som Gul Spejder 
er det i særdeleshed hele stemningen fra det 
at være på lejr, der har sat sig under huden 
på mig… 

”Duften af den dugvåde morgen og fornem-
melsen af det tørre kvas i hænderne, når det 
skal knækkes og gøres klar på bålet til hav-
regrødsdysten. Bålets varme i ansigtet, når 
man ligger på sine bare knæ og puster ilden 
op. Røgen der svir i øjnene og den bræn-
dende varme, når der skal røres i gryden. 
Spændingen der stiger, når grøden er liiiige 
ved at være færdig og man står klar til at råbe 
”Madbedømmelse”. Lejrinspektionen, når 
man står der foran sin lejrplads og krydser 
fingre for at der ikke bliver fundet stumper 
af sisal eller andet der trækker ned i point. 
Følelsen af veltilfredshed over at have hentet 
alle posterne på o-løbet, eller at have ydet sit 
bedste i de udfordringer dagen har budt på. 
Fællesskabsfølelsen i patruljen og stoltheden 
over resultatet af det arbejde man har været 
en del af. Bunken af rafter og en rulle si-
sal der forvandles til lejrarbejder ved de bare 
næver – sisalen der strammer om hånden, 
når den sidste stramtørn lige skal på plads. 
Mørket der falder på og skæret fra patrul-
jernes bål, olielamperne og lommelygter der 

flakker rundt i mørket. De glade stemmer 
og lyden fra save, mukkerter og økser, når 
der ligges sidste hånd på dagens værk. Bålets 
knitren når vi er samlet om lejrbålet og spej-
derkammeraters glade ansigter, der lyses op i 
flammernes skær, mens vi synger og griner af 
lejrbålsunderholdningen. Kæden der er slut-
tet om bålet og varmen i hjertet efterladt af 
følelsen af at være en del af et helt unikt fæl-
lesskab, man ikke finder andre steder!

Jeg har derfor ikke kunnet vælge én speci-
fik oplevelse ud og kommer derfor med fem 
små beretninger, der hver især har haft en 
helt speciel betydning for mig.

Fuldmånemøder på Nødebo Kro
Jeg husker tydeligt min start i Gribskov 
Trop som noget meget stort – at få uniform, 
korpsmærke og sit eget navn og pludselig 
at indgå i et fuldstændigt unikt fællesskab. 
Da jeg startede holdtes møderne på Nødebo 
Kro og én type møder bringer i særdeleshed 
smilet frem på mine læber – Fuldmånemø-
derne med Ulve Torben. Som jeg husker det 
sad vi i en sluttet cirkel med lyset slukket og 
stearinlys tændt hele vejen rundt i kredsen, 
mens vi lyttede opmærksomt til historierne 
der blev læst op af Junglebogen – magisk!

At rykke ind i sit eget patruljerum
Bygningen af Bassebjerg Blokhus er jo et 
helt kapitel i sig selv og at have været med 
fra begyndelsen er jo stort! Jeg kan huske 
da vi begyndte at holde møder på grunden, 
længe før der var en hytte at holde møderne 
i og da det eneste tag over hovedet vi havde, 
var en gammel skurvogn. Jeg kan huske den 
dag vi gravede en lille kiste med alle vores 
navne ned, der hvor hytten skulle opføres. 

Min bedste spejderoplevelse – Line Højdal
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Men det største var for mig den første gang 
vi kunne holde patruljemøde i vores EGET 
patruljerum. Der var ikke blevet sat vinduer 
i og jeg kan huske at det var pi… koldt – 
men det var vores eget rum og det var fan-
tastisk at sidder der oppe på 1. sal og kigge 
ud over den flotte grund mens vi varmede 
fingrene på en kop varm the!

Sommerlejr – Tømreflådesejlads
Sommeren 1998 gik turen til Sverige og de 
store spejdere skulle starte sommerlejren 
med en rundtur på den svenske Nissan Elv. 
Tømmerflåderne var fragtet til startpositio-
nen og her skulle vi så bygge en lille kahyt til 
vores bagage, kasser og forsyninger. Herefter 
gik turen ud over de brusende vandmæng-
der og om natten lagde vi til og slog lejr for 
natten. Intet kunne stoppe de raske spejde-
res eventyr – ikke engang store træer der var 
væltet hen over elven. Nej, for Poul havde jo 
motorsav med og sørgede for at vi kom forbi 
enhver forhindring. Det var en ubeskrivelig 
god tur med flot natur og et væld af helt nye 
slags spejderoplevelser!

Tropsturen til USA
I sommeren år 2000 gik turen til Califor-
nien, USA – en uge på international lejr og 
en uge indlogeret hos en amerikansk fami-
lie. Begge dele gav mig en masse gode ting 
med i bagagen. En forståelse for en anden 
kultur og en varm og livsgivende oplevelse af 
det fællesskab vi danske spejdere kunne dele 
med spejdere fra mange andre lande. Jeg har 
stadig min amerikanske uniform, som jeg 
byttede med de amerikanske drengespejde-
re, der var helt vilde med vores uniformer, 
korpsmærket, strømper og bælter.

At blive Tropsleder for Frederiksborg Trop 
i Hillerød

Jeg var egentlig ved at bevæge mig lidt ud 
af spejderarbejdet – der skete så mange an-
dre ting i mit liv og jeg boede og havde min 
hverdag langt væk fra Nødebo. Men så en 
dag ringede Poul Wilcke til mig og spurgte 
om jeg ikke havde lyst til at blive tropsleder 
for Frederiksborg Trop i Hillerød. Det har 
aldrig været noget jeg har stræbt efter, det 
der med at blive tropsleder. Men da gruppen 
stod uden tropsleder til de to første spejdere 
i troppen, fik jeg en ganske særlig chance – 
en chance som jeg er uendelig glad for at jeg 
fik! Det har ikke på noget tidspunkt været 
vigtigt for mig med de to striber, men det at 
få muligheden for at kunne give noget af alt 
det gode jeg har fået i min spejdertid videre 
til et nyt ”hold” unge mennesker, det har 
været super fedt. Det har været en af mine 
største og mest meningsfyldte oplevelser, 
at kunne se troppen vokse og at se de unge 
mennesker rykke sig både på det sociale ni-
veau og på det spejdertekniske. At være en 
del af det fællesskab der blomstrede op – det 
er stort!

Jeg har haft utallige fantastiske oplevelser i 
min tid i Grib Skov Trop og jeg håber der 
venter mange flere gode spejderoplevelser i 
fremtiden! 
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2006
Dette år nåede gruppens medlemstal for før-
ste gang op over 200, hvad der måtte siges 
at være ganske imponerende. Der var stor til-
gang af ulve i løbet af året, og der var også nye 
lederkræfter hos både ulve og stifindere. Det 
var masser af energi i gruppen og Bassebjerg 
var fortsat under udvikling. 

Ulve og stifindere var dette år på sommerlejr 
i Paradisbakkerne ved Silkeborg, hvor den 
smukke natur blev nydt i løbet af en meget 
vellykket uge.

Spejderne rejste til Schweiz, hvor de deltog 
i den store lejr Eurocamp arrangeret WFIS 
med i alt 800 deltagende spejdere. Det blev 
en meget varm uge, hvor de både prøvede 
vandreture i bjergene og forskellige aktiviteter 
i lejren.

Årets juletur gik igen til Colleruphus ved Gl. 
Holte med hygge, god mad og selvfølgelig be-
søg af selveste julemanden. Om søndagen var 
der forældreløb med bemandede poster rundt 
i Rude Skov.

I årenes løb havde gruppen samlet sig en del 

Hillerødposten 20. september 2006 - Spejdertrop runder de 200 aktive medlemmer
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udstyr – fx grej til Kræmmermarkedet og for-
skellige ture. Tidligere havde man benyttet sig 
af forskellige opbevaringsrum i området (bl.a. 
på Teglgården ved Gadevang), men det ville 
oplagt være langt mere praktisk, hvis det hele 
kunne samles på Bassebjerg. Derfor blev der 
startet et nyt byggeprojekt på grunden: En 
lade, der skulle ligge ud mod Jagstien, så den 
var let at komme til. Som hjælp til byggeriet 
fik gruppen ud over tilskuddet fra Friluftsrå-
det og et 3-årigt lån på 30.000 kr fra Sct. Ge-
orgsgilderne.

Roverklanen holdt et højt aktivitetsniveau i 
2006. Af Skov- og 
Naturstyrelsen fik 
man lov til at leje 
Kollerødhus, som er 
en tidligere skovlø-
berbolig i udkanten 
af Brødeskov. Den-
ne hytte blev i de 
følgende år brugt til 
enkelte patruljeture 
og også af Frederiks-
borg trop til en som-
merlejr. Hytten blev 
dog aldrig den store 
succes, så lejemålet 
blev senere opsagt, 
og roverklanen har 
vendt sin interesse 
mod andre hytter 
i stedet. Samme år 
overtog roverklanen 
en gammel spejder-
hytte på Bondestien 
i Gørløse. Her star-
tedes – med Poul 
i spidsen - en ny 
trop under De Gule 
Spejdere, Kong Val-

demars Trop. Den officielle start var d. 26. 
august, hvor der var opsat tipier og arrangeret 
lege og opgaveløb rundt på grunden for de 
fremmødte børn. Allerede i slutningen af året 
havde den nye trop 12-15 ulve.

2007
I året for gruppens 20 års jubilæum var med-
lemstallet fortsat over 200, og ved årets start 
var der endda lukket for tilgang af nye ulve, 
da man mente, at 60 ulve måtte repræsentere 
en maksimal kapacitet. Selve jubilæet blev fej-
ret i forbindelse med den årlige bålaften i slut-
ningen af september.

Hele gruppen var på fælles sommerlejr til 
Gillastugan på Söderåsen i Sydsverige – spej-
dernes sædvanlige destination på deres tur i 
februar. Her deltog i alt 96 børn og voksne. 
Denne sommer var kendt som en af de våde-
ste i mands minde, og det regnede da også en 
del i løbet af lejren, men det blev alligevel en 
rigtig vellykket uge med mange spejderakti-
viteter. I løbet af ugen var der fælles udflugt 
for alle til Western temaparken High Chapar-
ral, hvor der var mulighed for at se indianer/
cowboy-shows og meget andet.

Årets juletur gik endnu en gang til Colle-
ruphus ved Gl. Holte.
 
Gruppestyrelsen måtte tage afsked med Ter-
kel Tofte, der pga. stort arbejdspres valgte at 
stoppe som formand efter knap 4 år. I denne 
periode var Bassebjerg blevet gjort helt fær-
dig, og medlemstallet var kommet op over de 
imponerende 200 medlemmer. Herefter til-
trådte Henrik Schwarz formandsjobbet mid-
lertidigt, indtil Hans Hanehøj overtog det en-
deligt i efteråret.
Et af de mere synlige resultater af årets forbed-
ringer og vedligeholdelse af Bassebjerg var, da 
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der i påsken blev lagt 17 tons granitskærver 
ud omkring hytten. I samme tidsperiode blev 
laden taget i brug, og jorden omkring blev 
planeret og tilsået med græs. Det var virkelig 
praktisk, at alt gruppens grej kunne sorteres 
ordentligt i laden.

D. 10. juni blev der holdt officiel indvielse af 
slusehuset med gåtur omkring Storedam og 
efterfølgende kaffe og kage for de omkring 
30 fremmødte. Renoveringen af slusehuset 
havde været i gang siden vi overtog det og nu 
kunne det for alvor bruges. Slusehuset blev 
hurtigt den mest populære destination for pa-
truljerne patruljeture i januar måned. 
Det havde i gennemlængere tid været van-
skeligt at få tilstrækkelig bemanding til grup-

pens spildopture, og i forbindelse med foræl-
drerådsmødet 2007 blev det besluttet at give 
projektet et enkelt år mere for at se, om det 
blev bedre. Det lykkedes faktisk: Erik Peter-
sen overtog styringen af spildopturene og 
gjorde en stor indsats for at skaffe beman-
ding, hvorefter det ikke længere var til diskus-
sion, at spildop-arbejdet skulle fortsætte. 

I 2007 var Grib Skov Trop også vært for årets 
ledertræf for alle ledere i De Gule Spejdere. 
Det blev en stor succes og med rekord antal 
deltagere fra hele landet. Ledertræffet var i 
rigtig Grib Skov stil, med et energisk postløb 
om eftermiddagen, med mange gode spejder-
opgaver. 

Ledertræf 2007 på Bassebjerg
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2008
Gruppen havde fortsat omkring 200 med-
lemmer dog med et svagt fald i forhold til året 
før. Således var der ikke i dette år nødvendigt 
først at stå på venteliste for at blive ulv. Til 
gengæld oplevede man i stifindergrenen, at 
det lykkedes at rekruttere 5-6 nye stifindere 
udefra, hvad der måtte siges at være både im-
ponerende og usædvanligt. I løbet af året var 
der en del udskiftning blandt ulvelederne, 
idet 3 stoppede og 2 nye kom til.

Ulve og stifindere var på sommerlejr på spej-
dercentret Troldhøj ved Nordborg på Als. Det 
blev en virkelig vellykket lejr med fantastisk 
vejr og smuk beliggenhed lige ned til van-
det og nær skoven. Der var et gennemgående 
riddertema ledet af ”Kong Frank” sluttende 
med, at alle ulve blev slået til riddere.

Spejderne var på Island på en ikke mindre 
vellykket sommerlejr. De deltog først i en 
international lejr på den nordlige del af øen, 
hvorefter de havde nogle dage med vandring i 
fjeldene. De sluttede af med en tur i Den Blå 
Lagune, inden det gik hjemad efter 14 dage i 
Nordatlanten.

Årets traditionsrige juletur gik til hytten 
”KFUM’s sommerlejr” ved Jægerspris. Hyt-
ten ligger lige op af skoven og med smuk ud-
sigt over Roskilde Fjord. Om søndagen lagde 
parken omkring Jægerspris Slot grund til for-
ældreløbet.

I løbet af foråret blev der med et kommunalt 
tilskud på 50.000 kr opsat et varmepumpe-
anlæg på Bassebjerg med varmekanaler ind i 
alle rum både oppe og nede. Formålet var, at 
hytten så efterfølgende kunne opvarmes på 
en ensartet, billig og miljøvenlig måde. Den 
højere og mere jævne varme nødvendiggjor-
de efterfølgende, at det indvendige træværk i 
hytten skulle behandles med linolie pga. be-
gyndende udtørring.

Økonomisk var det et ganske indbringende 
år, hvor de forældreafhængige arrangementer 
omkring både Kræmmermarkedet og spild-
opkørslen gav mere end forventet og i øvrigt 
havde vældig fin opbakning. 
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I håbet om at gøre det lettere for kasseren 
fremover, blev der indført mulighed for at be-
tale kontingent via PBS. Det viste sig imid-
lertid i de følgende år, at administrationsar-
bejdet i forbindelse med PBS-indbetalingerne 
faktisk oversteg besværlighederne i det gamle 
system med at udsende girokort. Derfor blev 
PBS-muligheden afskaffet et par år efter.

2009
Medlemsantallet var i starten af 2009 på godt 
190. Det lille fald skyldtes vigende optag af 
nye ulve.
Sommerlejren for ulve, stifinder og spejdere 
bestod af deltagelse i Korpslejren, som var 
korpsets fejring af dets 25 års jubilæum. Lej-
ren blev holdt på Jamborettepladsen i Rold 
Skov og havde ligesom ved 20 års jubilæet 
et gennemgående middelaldertema centreret 
omkring Kong Valdermar. Det blev en vir-
kelig indholdsrig lejr med store oplevelser og 
massevis af spejderopgaver for store og små.

Årets juletur gik endnu en gang til Jægerspris. 
Da hyttens størrelse var lige i underkanten i 
forhold til de mange deltagere, blev det dette 
år besluttet at lade spejderne sove udenfor i et 

selvbygget hus af rafter og presenninger – dog 
varmet op af en brændeovn. Ved søndagens 
forældreløb blev vejret – for årstiden – virke-
lig godt med sol og tocifrede temperaturer.

Roverne stod i januar måned for opstarten af 
den nye trop Ravnetroppen,der fik til huse i 
en smukt beliggende tidligere skovejendom 
i udkanten af landsbyen Gurre. På åbnings-
dagen den 18. januar blev der udleveret 9 
af troppens sorte tørklæder med rød kant 
til fremmødte børn, der derefter deltog i et 
lille jungleløb med udklædte spejdere og ro-
vere fra Grib Skov Trop. Helt fra Højby og 
Loke kom der spejdere -ligesom spejderchef, 
korpsets formand og kasserer var tilstede. De 
grønne spejdere fra Tikøb mødte op for at øn-
ske god vind ligesom naboer og gildebrødre 
fra både Espergærde og 3. Helsingør kiggede 
forbi og ønskede tillykke med opstarten.

Som noget nyt begyndte gruppen at sende 
nyhedsbreve ud på mail til alle forældre og 
aktive. Det fungerede rigtig fint og gjorde 
det lettere at informere om relevante ture og 
deadlines.

Stifinderlederne er med i legen på korpslejren 2009
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I 2009 oplevede Grib Skov Trop den ære, at 
Bassebjerg blev kåret til årets hus 2009 i Hil-
lerød Kommune, hvilket udover en del me-
dieomtale også gav et messingskilt, som nu 
pryder hytten ved indgangen.

I løbet af efteråret blev hyttens nøglesystem 
udskiftet under ledelse af Nicolaj. De gam-
meldags nøgler blev erstattet af elektroniske 
nøglebrikker. På denne måde kunne man let-
tere holde styr på, hvem der havde adgang til 
hvilke udhuse, og man fik også løst problemet 
med, at der stadig var mange nøgler i omløb 
hos tidligere aktive.
I 2009 skete der en stor vækst i Gruppens 
indtægter. Resultatet af Spildlopperne steg fra 
68 t.kr. i 2008 til 122 t.kr. i 2009. Erik Pe-
tersen havde fuldt styr på bemanding og af-
vikling af Spildlopturene og vi fik flere ruter.  
Gruppens økonomi var rigtigt sund og pen-
gene blev især brugt til forbedringer på Bas-
sebjerg, nybygninger og tilskud sommerlejre 
og juleture. 

2010
I 2010 var der også en begrænset tilgang af 
ulve, hvor ulvegrenen i begyndelsen af foråret 
var nede på 31 ulve.  Medlemstallene hos sti-
findere og spejdere lå dog stadig stabilt – der 
blev endda efter oprykningen startet en sy-
vende patrulje hos spejderne, hvad der blev 
betragtet som danmarksrekord. At troppen 
voksede til 7 patruljer betød, at depotrummet 
i udhuset blev indrettet som patruljelokale, da 
Bassebjerg ”kun” rummer plads til 6 patrul-
jer. Som konsekvens af det faldende ulvetal 
blev der i foråret afholdt et stort hvervearran-
gement: Sfo-børn fra Nødebo og Gadevang 
blev fulgt af spejderledere til Bassebjerg, hvor 
der var gjort klar til ridderturnering. 

Kongen (Morten Batting) skulle finde de 
bedste riddere i kongeriget, hvorfor der blev 
dystet i ringridning, lansetræning og meget 
andet. Undervejs blev der naturligvis serveret 
ridderburgere. I alt 100 børn deltog i arrange-

Ole Lumholt indvier Museumsvognen
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mentet, og resultatet kunne ses i kraft af øget 
medlemstilgang hos ulvene i det efterfølgen-
de halvår frem mod den næste oprykning.
Årets sommerlejr gik til Rømeregård ved Al-
mindingen midt på Bornholm og havde del-
tagelse af hele gruppen. Det blev en vellyk-
ket og ganske varm og solrig sommerlejr med 
flere udflugter, og hvor ulvene var på piratjagt 
gennem hele ugen, mens spejderne var på en 
overnatningshike, der bl.a. førte dem til Gud-
hjem.

Den traditionsrige bålaften blev dette år udvi-
det, så den varede det meste af lørdagen med 
bl.a. orienteringsløb og langbuemesterskab 
om eftermiddagen. Efterfølgende kunne der 
læses i Knasten:
”Det blev en helt usædvanlig vellykket bålaf-
ten, vi afviklede i september – tak til alle der 
bidrog til dette dejlige arrangement! Aktivi-
teterne begyndte tidligt; allerede kl. 12 spæ-
nede O-løberne af sted i årets Tropsmester-
skab. Senere åbnede Jim for den populære 
aktivitet på langbue banen og afviklede det, 
er forhåbentligt er et tilbagevendende Grib 
Skov Trop Mesterskab. Højt til vejrs baksede 
Henrik med klargøringen til en svævebane 
med udgangspunkt i højde med åsen på selve 
Bassebjerg. En speciel begivenhed var det i år, 

at De Gule Spejderes nye rullende museums-
vogn skulle indvies. I den anledning var både 
Spejderchefen og Korpsets formand ankom-
met for at forestå indvielsen. Blandt de mange 
gæster fandt vi bl.a. formand for spejdermu-
seet på Holmen (og formand for SIMS ud-
valget) Albert Lykking. Aftenens højdepunkt 
var naturligvis lejrbålet som blev krydret med 
rigtig god underholdning fra ulve, stifindere 
og spejdere. Hver patrulje havde på topmødet 
fået udleveret en flyttekasse med 15 effekter, 
der skulle indgå i patruljens optræden – så 
fantasien kommet godt i brug. Jørgen kunne 
endelig løfte sløret for årets Kræmmermarked 
resultat og Erik tilsvarende for Spildopperne. 
Det blev atter til et rigtig flot bidrag til kas-
seren. Årets båltaler var Jørgen Weirsøe, tidli-
gere medlem af bestyrelsen for DDS, leder af 
Grønlandsekspeditionen Katangut i 1967 og 
bærer af ”Sølvulven”, den højeste udmærkelse 
i DDS. Jørgen holdt en gribende tale med ud-
gangspunkt i Baden-Powells tale dengang han 
var blevet 80 år. Dengang gav han stafetten 
videre til os, sagde Jørgen – vi var 2. generati-
ons spejdere. Nu er jeg selv blevet 80 og giver 
så stafetten videre til jer, der er 3. generations 
spejdere. 
Under de store mørke graner, i stearinlysenes 
skin, rungede herefter B.P.s tale fra 1937, af-
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spillet fra en gammel 78´er grammofonplade. 
Det var utrolig stemningsfyldt. En anden af 
vore ældre gæster, tidligere DC fra Nyboder 
division, nu 87 årige Mogens Holmberg, var 
rent faktisk til stede da Baden Powell holdt ta-
len på jamboreen i 1937 i Vogelenzang. Net-
op de mange fremmødte spejdervenner gav et 
helt specielt krydderi til aftenen. Ved lejrbå-
let så man tørklæder fra Frederiksborg Trop, 
Kong Valdemar Trop, Ridder Ebbe Trop og 
Frie Fugle. Af de noget ældre spejdervenner 
var ud over de nævnte bl.a. TL for 1. Brøns-
høj, Mogens Ellekvist, TL for Robin Hood, 
Verner Jensen, TL Ridder Roland Bent Bjer-
ring og mange flere. 
En for årstiden helt usædvanlig lun aften be-
virkede, at en større gruppe ledere og foræl-
dre efter lejrbålet nød aftenen udendørs lige 
til midnat. Resterne af laks og kage blev nydt 
akkompagneret af de skrig af spænding, som 
spejderne udsendte, når Henrik sendte dem 
på nat-svæv ad svævebanen mod skovens 
mørke ukendte dyb.”

Juleturen 2010 gik til Høbjerghus i udkan-
ten af Helsinge. Med denne meget store hytte 
var der for første gang i mange år sovepladser 
til de fleste af turens deltagere, og hytten var 
også så stor, at alle grenene samtidigt kunne 
julehygge indendørs om eftermiddagen. Ju-
lestemningen startede faktisk allerede fredag 
aften, da der helt usædvanligt for novem-
ber måned faldt 40 cm frostklar pulversne i 
Nordsjælland. Det var det helt rigtige scena-
rie til en juletur, knitrende sne og masser af 
glade spejdere. Natløbet blev dog ret let for 
spejderene, da de blot kunne følge sporene i 
sneen. Snevejret blev i øvrigt efterfulgt af et 
stabilt frostvejr, der stort set varede lige til 
jul.  Derudover bød turen på den sædvanlige 
hygge med mad, julemand og gaver, samt et 
forældreløb i skoven om søndagen.
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Det blev ved forældrerådsmødet dette år be-
sluttet at forhøje det hidtidige kontingent på 
700 kr. årligt til 1.000 kr. Det nye forhøjede 
kontingent skulle så til gengæld dække delta-
gelse i alle mindre ture og endagsarrangemen-
ter. Filosofien var, at man derved kunne spare 
de aktive ledere for en masse administrations-
besvær og måske endda få en større deltagelse 
på de ”allerede betalte” ture.

2011
Gruppens medlemstal var støt stigende gen-
nem året, og endte efter oprykningen i sep-
tember på 240 medlemmer, hvad der var 
en klar rekord. Spejdergrenen kom på dette 
tidspunkt op på 72 spejdere, hvorfor der blev 
startet en ottende patrulje. Den nye patrulje 
fik et lokale i udhuset, der hidtil havde været 
brugt som museumsdepot. 

Også ulvene havde fået en del flere medlem-
mer, så pladsmanglen ved møderne var en ny 
udfordring, der skulle håndteres: Når det var 
dårligt vejr, var det svært for ulveflokken at 
være inde. Som hjælp til dette blev der med 
støtte fra Friluftsrådet bygget en bålhytte 
til ulvene. Byggeriet startede i april og blev 
færdiggjort i løbet af efteråret. Med den nye 
hytte kunne ulvene samles ude og alligevel i 
tørvejr . Bålhytten viste sig også at være nyttig 
for spejderne, idet de kunne bruge den til af-
sluttende lejrbål ved tropsmøderne. Bålhytten 
blev støttet med i alt 52.000 fra Friluftsrådet 
og Lauritzen fonden. 

I maj måned måtte man i roverklanen sige 
farvel til en gammel rover, Torben (2) Tol-
strup Pedersen, der gennem årene havde ydet 
et kæmpe stykke arbejde for troppen – ikke 
mindst ved byggeriet og vedligeholdelsen af 
Bassebjerg. Søren Winther skrev efterfølgen-
de en nekrolog:

Torben Tolstrup Pedersen er gået hjem.
Torben døde på en rigtig dum måde den 12. 
maj i sit hjem, ved indebrænding. Med ham for-
svinder noget af Bassebjergs sjæl. Jeg er sikker på 
at Torben får en stor plads i Grib Skov Trops 
historiebog. Vi har alle mistet en god spejderven, 
og Grib Skov Trop et meget engageret medlem 
og en stor arbejdskraft.  Torben blev meget in-
teresseret i byggeprojektet allerede da støbningen 
af  fundamentet fandt sted, – han kom tilfældigt 
forbi på Jagtstien – og siden da har han været 
med i Grib Skov Trop. Han fandt her sit andet 
hjem. 
Dette tilhørsforhold, til byggeholdet, gruppen og 
specielt til Familien Wilcke gav ham indhold i 
de sidste 20 år af hans liv. Torben fandt en ny 
familie i Grib Skov Trop. Han var i mange år 
næsten altid på grunden og var utrættelig i ar-
bejdet med vedligeholdelsen og malingen af Bas-
sebjerg. Utallige bande, stifinder og patruljekas-
ser er gået gennem hans kyndige fingre. Blot 14 
dage før sin død, færdiggjorde han nogle meget 
flotte kasser til Kong Valdemars trop. Spejderne 
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i Frederiksborg Trop nød også godt af hans store 
kunnen. 

Dengang vi solgte hytteaktier, traskede Torben 
rundt i Nødebo i al slags vejr for at afsætte disse 
aktier. købte folk ikke første gang, vendte han 
tilbage – købe skulle de.
Torben fulgte med i hvad der skete i Nødebo, og 
spurgte ofte til hvad der rørte sig i Korpset, og 
hvordan det gik med de forskellige grupper og 
enkelt personer. Han var ikke til de store ord, 
men oftest lun i replikken, observerende og nys-
gerrig. Torben deltog i rigtig mange lejre og ar-
rangementer, bl.a. i turen til USA sammen med 
spejderne. Torben blev aktiv gildebror i 1998 i 
Gribskov Gildet – Han var væbner og meget ak-
tiv indtil forskellige sygdomme tog energien fra 
ham.
Torben blev bisat fra en stopfuld Nødebo Kirke 
den 31. maj 2011 – ved en meget smuk og rø-
rende højtidelighed – en bisættelse som var en 
spejder værdig.
Æret være Torbens minde.

Ulve og stifindere var på en herlig sommerlejr 
som i år foregik ved Virklund tæt ved Silke-
borg. Turen bød på masser af  aktiviteter. Ul-

vene byggede en Inder Landsby op, med hyt-
ter, fakler, lerkrukker til ”den røde blomst”, 
imens Bandalog folket og Shere Khan lå på 
lur i Junglen. De var på dagtur til Himmel-
bjerget med Hjejlen og efterfølgende tur op 
ad Gudenåen til Ry. Undervejs havde Banda-
log folket indtaget Himmelbjerget, og jagten 
efter ulvenen gik ind. Ulvene fik Bandalog 
folket og Shere Khan at se, hvor de sprang 

Ulve og Stifindere på lejr ved Paradislejren. 
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rundt inde på land. Sidst på ugen gik jagten 
ind efter Bandalog folket og Shere Khan for 
at befri en Inderkvinde, alle blev taget til fan-
ge, og således kunne der holdes fest i lejren. 
Stifinderne havde naturtema, og var på fiske-
tur, for at se fødekæden, malede kroppe, for 
at se mennesket krop, og selvsamme dag fik 
de lov til at slagte høns, skære dem op, så de 
kunne se hvordan det indre system var byg-
get op. De var også en tur på Himmelbjerget, 
men ellers må man nok sige, at de helt store 
kogekunster blevet fundet frem på dette års 
stifinder sommerlejr, hvor bl.a. hønsene og fi-
skene blev lavet om til gourmetmad, til stor 
misundelse for ulve og ledere. Alt i alt en helt 
fantastisk sommerlejr for alle 87, børn, ledere 
og hjælpere.

Spejderne havde en meget vellykket sommer-
lejr i Skotland, hvor de første vandrede i høj-
landet i en uge og dernæst i en uge tog del i 
en større lejr i udkanten af Edinburgh. Det 
var lykkedes at skaffe en række sponsorater 
til turen, hvilket både bidrog med en del nyt 
vandreudstyr til troppen og til at holde bru-
gerbetalingen nede.

Årets bålaften blev holdt i den forlængede 
udgave ligesom i 2010, og det var endnu en 

gang et rigtigt vellykket arrangement med et 
ganske pænt fremmøde. Også juleturen blev 
en slags gentagelse fra året før, idet turen at-
ter gik til Høbjerghus -  denne gang var der 
desværre ingen sne!

I maj fik Leif ved en bålaften på Frydenborg 
overrakt prisen som årets spejderleder i Hil-
lerød Kommune. 

I løbet af efteråret stod Poul i spidsen for at 
færdiggøre en raftelade, så der kunne komme 
styr på alle de rafter, der indtil da havde ligget 
lidt tilfældigt rundt omkring på grunden. Alle 
rafter blev skåret til i faste længder og malet i 
enderne, så de fremover var lettere at sortere.
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I starten af året overtog Cecilie Helmuth 
hvervet som redaktør af Knasten fra Petra, der 
i forvejen brugte en del kræfter på korpsets 
blad, Spejdersport.

Det blev besluttet at sælge Klokkedam til ro-
verklanen, da hytten efterhånden stod over 
for en gennemgribende renovering, som det 
blev vurderet, at roverklanen i højere grad vil-
le have kræfter og økonomisk råderum til at 
gennemføre.

I foråret 2011 overtog Hans Peter Folden 
hvervet som formand fra Hans Hanehøj.

2012
Medlemstallet er i jubilæumsåret 2012 er fort-
sat rekordstort og gruppen arbejder med fuld 
aktivitet og mange lederkræfter i alle grene. 

Selve jubilæet planlægges fejret med en stor 
fest på Bassebjerg lørdag d. 9. juni. 

Efter en række år hvor økonomien kun er 
gået en vej, var det nu nødvendigt et se nær-
mere på budget og indtægtskilder. Dette 
skyldtes, at Hillerød Kommune var plaget af 
dårlig økonomi og dette gik nu også ud over 
tilskud til de frivillige foreninger.  Dette be-
tød en omlægning af de kommunale tilskud 
og beskæring af allerede godkendte budget-
ter. Dette har ført til en større opmærksom-
hed omkring budgettet i Grib Skov Trop og 
besparelser hvor det er muligt. 

I gruppen er der derfor gjort mere ud af at 
søge fonde og sponsorater og dette har givet i 
alt 50.000 kr. til nye spejdertelte, lavu og en 
rygeovn til ulvene. Det næste projekt bliver 
ansøgning om midler til etablering af solceller 
på Bassebjerg. 

Gruppen drømmer stadig om vækst og at 
kunne fast holde det høje aktivitetsniveau. 
Igennem 25 år har vi lært, at når der er aktivi-
tet og projekter i gang på Bassebjerg, så trives 
gruppen også. 
Gruppestyrelsen har derfor besluttet at sø-
sætte projektet omkring udvidelse af vores 
hytte på Bassebjerg. Grenene har et stort øn-
ske om at få et samlingslokale, hvor alle kan 
være. Projektet skal være med til at engagere 
de yngre generationer af pionerer og ledere, 
så de også får det helt særlige tilhørsforhold 
til gruppen, som de ældre der har været med i 
opbygningen af Bjælkehytten. 
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Jeg har truffet mange gode og selvfølgelig 
også dårlig beslutninger i mit liv. Nogle er 
blevet truffet for mig, og andre har ligget i 
kortene.  Torsdag d. 20 maj 1999 blev jeg 
syv år – og da mit største ønske selvfølge-
lig skulle opfyldes, blev jeg efter meget lang 
ventetid ulveunge. 

Mine første ture som ulv var specielle, mest 
fordi jeg aldrig havde oplevet noget lignende 
– og måske ikke helt vidste, hvad det at være 
ulveunge og en del af troppen ville indebæ-
re. Desuden var det på daværende tidspunkt 
ikke til at vide, om det at være spejder ville 
være interessant et par måneder, for så deref-
ter at blive kedeligt som springgymnastik og 
svømning gjorde det. Men selvfølgelig blev 
det aldrig kedeligt. Tværtimod er det bare 
blevet federe og federe i takt med, at årene 
er gået.

Jeg har haft så mange gode spejderoplevelser, 
at det ikke kan tælles på ulvefingre. Nogle 
gode oplevelser har været til et enkelt trops-
møde, andre på en weekendtur, eller på en 
sommerlejr – men de bedste oplevelser – og 
de bedste minder – er fra udlandsture med 
spejdere og pionerer. Ikke fordi en tur nød-
vendigvis bliver bedre, jo længere vi er væk 
fra Danmark – vi har haft fantastiske lejre på 
Bornholm, Fyn og i Jylland - men fordi der 
sker noget med os, når vi rejser sammen ud i 
verden. Jeg elsker blikkene i spejdernes øjne, 
når vi mødes på Bassebjerg om morgenen på 
rejsedagen. Jeg elsker at være på færger, i tog 
eller lufthavne med spejderne i uniform – 
det er helt specielt at mærke, hvordan folks 
drillende blikke og pegende fingre preller 
af som regn på en presenning. Hvis jeg er 
alene, er der fristende at tage en jakke uden-
på uniformen – men når vi er sammen alle 
sammen, er jeg så tryg og så stolt – at intet 
kan røre mig. 

Hvis jeg skal vælge en tur, der har været bed-
re end alle de andre, må det være sommerens 
tur til Skotland. Jeg kan huske, at da vi tog 
afsted, var der mange små nye ansigter jeg 
ikke kendte. Stemningen i bussen var præ-
get af forventning og spænding, fordi ingen 
helt vidste hvad vandreturen og den interna-
tionale lejr ville byde på. Første uge var van-
dring langs fantastisk smukke Loch Lomond 
– smukt, men utrolig hårdt – og i kampens 
hede udvikledes venskaber, på trods af gren 
og alder. Efter den første uge stødte vi ind 
i den mandlige den af pionergrenen, og så 
hvordan de yngste spejdere med dyb respekt 
og interesse søgte deres selskab og accept. 
Det var så fantastisk, at se hvordan en ung 
mand på 23 og en dreng på 12 kunne have 
samtaler om alt mellem himmel og jord – 
efter at have mødt hinanden ugen forinden. 

På lejren, lidt uden for Edinburgh, blev der 
knyttet endnu stærkere bånd drenge, piger, 
spejdere, pionerer, børn og unge og voksne 
i mellem. At være afsted sammen i et land, 
hvor ingen andre taler vores sprog, bringer 
os sammen, at se hvordan de andres spejder-
arbejde adskiller sig fra vores, gør os unikke 
og bringer og sammen. Og at mærke hvor-
dan de andre nationaliteter finder os interes-
sante og dygtige, booster vores selvtillid og 
bringer os sammen. 

Der er flere ting, der gør, at jeg synes, Skot-
landsturen har været min hidtil bedste spej-
deroplevelse. Dels lærte jeg ufattelig mange 
mennesker at kende på kort tid – både fra 
de udenlandske troppe – men også fra Grib 
Skov. Dels deler spejderne og pionererne i 
troppen nu nogle oplevelser vi aldrig ville 
have fået på en tur i Danmark, med klassen 
eller familien. Vi var på ferie sammen. 

Vi nød hinandens selskab på trods af regn 

Min bedste spejderoplevelse – Kristine Wedø
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og mitter. Vi fik skabt nogle minder – jeg 
aldrig vil glemme. Der går sjældent en dag, 
hvor jeg ikke ønsker mig tilbage til Skot-
land og alt der fulgte med. Heldigvis er jeg 
ikke ene om det - størstedelen af min om-
gangskreds og venner var med og elskede 
det ligeså meget som jeg. Det var en fanta-
stisk tur. Og det gør kun mindet bedre, at 
den pioner, jeg havde kigget efter de sidste 
par år – omsider blev min på denne tur. 

Tak for en uforglemmelig oplevelse!

Kristine Wedø
Pioner, Tidligere PL i Grævlinge

lemmer i Grib Skov Trop, og jeg vil kort ridse 
op hvilke opgaver man udfører som formand 
i 2012: 
- Som civil, sørge for at holde de uniforme-
rede i ”ørerne” – så alt forløber som det skal
- Hjælpe til og bistå med alle fælles arrange-
menter
- Være medvirkende til at starte, og slutte 
projekter – eks. Bålhytte og 25 års jubilæum
- Skrive mange mails, og afholde møder
- Skrive indlæg i både Spejdersport for grup-
pen, og i Knasten som formand
- At forsøge at søsætte projekter, der gavner 
fremtidens gruppe, og sikrer fremtidens frem-
drift.

Et af de punkter, jeg tror der har forandret 
sig mest gennem de sidste 25 år, er antallet af 
mails. Vi skriver mail sammen som aldrig før 
og dog….. tiden taget i betragtning, så ses vi 
lige så ofte på Bassebjerg og får aftalt de ting, 
der kunne være skrevet i en mail. Så vi er fak-
tisk i stand til at fastholde de gamle traditio-
ner, og forsøger fortsat at følge med tiden 
Så forhåbentligt har vi ”formænd” forandret 
og udviklet os i takt med Grib skov trop de 
sidste 25 år.

Det er en stor fornøjelse og glæde, at sidde 
som formand i en så velfungerede dynamisk 
spejder gruppe, hvor der på alle ugens 7 dage, 
foregår en masse af, ægte spejderarbejde for 
både store som små.

Her til allersidst, vil jeg godt ønske alle i Grib 
Skov Trop et helt specielt stort og hjerteligt 
tillykke med deres første 25 år, og al mulig 
held og lykke til alle I ILDSJÆLE de næste 
mange år. 

”FORMANDEN 2012”
Hans Peter Folden

Formanden
Tænk at jeg som formand anno 2012, har den 
ære, JA ÆRE, at være med til at fejre sådan en 
stor begivenhed. 25 år, det er noget tid siden, 
og inden jeg kommer med mine lykønsknin-
ger, vil jeg godt lige beskrive for jer, hvordan 
det er, at være formand, i dette år 2012, og 
hvad jeg tror og håber på de næste par år.

Ordet ” FORMAND” – er jo på sin vis blot 
en titel, og en arbejdsopgave, som er til gavn 
for alle. Men IKKE ”blot” en titel for mig. At 
være formand for Grib Skov Trop, er alt an-
det lige, end bare en opgave, og det opdagede 
jeg, da jeg lærte alle de skønne mennesker at 
kende. De udviser en ildsjæl, og en arbejdsi-
ver uden lige i positiviste forstand og det er 
min opfattelse, at sådan har det altid været. 
Sagt med et glimt i øjet, er det en kæmpe op-
gave, at være ”ansat” for alle jer der er med-
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Til Grib Skov Trop 
fra Per Stigaard

Først skal der lyde et kæmpe stort til-
lykke med de 25 år. Det er godt gået.
Lad mig så gå ca. 30 år tilbage til sommeren 
1983. Og hvorfor så det?
Jo - den gang mødte jeg en leder, der i sin 
store amerikanerbil kom og besøgte os i 
Gruppe Loke. Han havde hørt om vores 
gruppe, der ikke var velkommen i DDS, så 
os måtte han møde. Vi havde en god snak 
om hvad vores idé med spejderarbejdet var 
og vi var straks på bølgelængde. Det viste sig 
senere, at jeg den dag for første gange havde 
mødt en spejderven som jeg den dag i dag 
nyder at være sammen med. Han er en evig 
inspirationskilde og selv om han ind i mel-
lem har store armbevægelser, så står der stor 
respekt om hans spejderarbejde.

Det var Poul Wilcke jeg mødte. Poul, der 
efter nogle år på Nørrebro som Gul Spejder, 
flyttede teltpælene fra Brønshøj til Nødebo. 
Og her var der jo nok at gøre, for der var 
ikke rigtige spejdere i miles omkreds, så det 
måtte der gøres noget ved. Og derfor fejrer 
vi i år Grib Skov Trops 25 års jubilæum.

Startede på Nødebo Kro, det lå lige i kor-
tene. Jeg besøgte i sin tid Poul i spejderlo-
kalerne på Nørrebro, de lå bag en pub, så 
kroen passede lige ind. Men nu var det jo 
spejderarbejdet der var centrum, dengang 
som nu! Med Poul fulgte også Frank Junc-
ker. Dermed kom endnu en spejderven til. 
De 2 sammen var allerede dengang en spæn-
dende cocktail.
Drømmene var der, her skulle der opbygges 
en spejdertrop, der som de største egetræer 
i Grib Skov, skulle blive stor og stærk, tåle 
modvind og blive stærkere i medvind, der 
med rødderne dybt forankret i Grib Skovs 
muld skulle stå støt og stabilt. 

Med grene der favnede vidt - fra børnene i 
første klasse til roverne på over 80!

En af mine yndlingssange er ”Spejderlivet er 
noget af det bedste, ” og den kom jeg til at 
tænke på, da jeg skulle forberede mig til det-
te jubilæumsskrift. Fjerde vers starter: ”Vi 
var 5, vi var 10, vi var mange, vi var midt 
i det brusende væld,” Og det er sådan jeg 
husker Grib Skov Trop. Startede i det små, 
men voksede med egetræets styrke støt og 
roligt og favnende fra små ulveunger til 
gamle og garvede rovere. I dag er Grib Skov 
Trop ikke blot De Gule Spejderes, men også 
Danmarks største spejdergruppe. Og det 
er flot. At drømmen fra 1987 hos Poul og 
Frank har vokset sig så stor og stærk.

Jeg har fulgt Grib Skov Trop fra starten og 
set de første skitser til det der i dag er Basse-
bjerg. Fulgt arbejdet med denne pragtfulde 
spejderhytte, fra stueetagen stod færdig med 
et midlertidigt tag til den flotte spejderhytte 
det er i dag. Et stort og flot aktiv for Grib 
Skov Trop. Omgivelserne ved Bassebjerg er 
i stadig forandring, der bygges og ændres, 
utrætteligt arbejdes der for at give bedre for-
hold for Grib Skov Trop, der uden hensyn 
til begrænsningerne bliver ved med at vokse.

Det er en fryd at se, hvor godt forældregrup-
pen bakker op og at der til stadighed kom-
mer nye ledere til. Det er vigtigt for grup-
pens videre færd. Jeg håber, at jeg i de næste 
25 år kan fortsætte med at følge med i Grib 
Skov Trops fortsatte udvikling, til glæde for 
De Gule Spejdere men især til glæde for 
børn og unge såvel som gamle i Nødebo og 
omegn. Det glæder jeg mig til.

Tillykke med de første 25 år, god vind de 
næste 25 år – vi ses.

Med spejderhilsen
Per Stigaard


