Klokkekilde Roverklan
af Ole Lumholt

Kulden bed på ryggen, og stearinlysene blafrede lystigt i vindtrækket denne aften på førstesalen i Bassebjerg, ikke fordi vinduet stod
åbent, men fordi de sidste gulvbrædder endnu ikke var lagt over udhænget, hvorfra man
kunne se direkte ned på den golde jord. Peter
Westergaard havde indbudt til stiftende møde
for en roverklan denne kolde novemberaften,
og Peter skrev da også i indbydelsen: „Lokalet
er klar. Der mangler kun et par enkelte detaljer, så som loft, vinduer, gulv, møbler og lignende; men det skal vi nok få styr på hurtigt“!

Roverstanderen
At 1999 blev stiftelsesåret for roverklanen i
Grib Skov Trop var ikke tilfældigt. Ved et påbegyndt generationsskifte i tropledelsen, var
de 3 „gamle“ ledere ved at gøre sig selv overflødige her, så der nu blev tid og kræfter til
noget nyt; nu skulle de videre frem, og det
skulle være med en roverklan.
Peter Westergaard blev valgt til klanleder for
en roverklan, der tog navnet KLOKKEKILDE ROVERKLAN efter den lille kilde ved

Klokkedam-hytten, som et par af roverne
med en fortid i 1. Absalon, i sin tid havde været med til at bygge. Klanen blev tegnet af en
del tidligere og få nuværende ledere og assistenter i Grib Skov Trop foruden et par ældre
spejdere og en enkelt energisk forælder, der
deltog i hyttebyggeriet, i alt 15 gæve personer.
Roverarbejdet kan jo have forskellige formål.
Hvor nogle samles for at mindes fælles oplevelser i en forgangen spejdertid, så stilede
Klokkekilde Roverklan ganske anderledes.
Der skulle handles, leveres begejstring og udføres et stykke arbejde for at genoprette spejderarbejdet udenfor Nødebo. Barren blev
sat højt: Oprettelse af 5 nye spejdertroppe
i Nordsjælland og åbning af en spejderbutik i Slotsgade i Hillerød med import af indianerartikler fra USA, lejrudstyr til rimelige
priser, tovværk og tråd i store mængder, papir- & limartikler, dagbøger, snitteværktøj
m.m. Alt sammen for at udvikle og profilere
De Gule Spejdere som et korps med KVALITET I SPEJDERARBEJDET. I øvrigt et
slogan, som den spæde klankasse betalte for
at få registreret som et registreret varemærke.
Her, 12 år efter, må vi sande, at spejdertoget
ikke stoppede i Slotsgade, men en imponerende oprettelse af 3 nye spejdertroppe er det
foreløbigt blevet til.

Hertil kom et par uventede, men spændende
stop undervejs, og nye stationer er allerede
fastsat for toget. Vi valgte at etablere Roverklanen som en selvstændig forening, så vore
projekter ikke ville belaste Grib Skov Trop, i
tilfælde af, at de slog fejl.
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Alaskalaks
For at nå de ambitiøse mål krævedes en god
økonomi. Det faldt derfor som lidt af en gave,
at lederen af Hillerød Kræmmermarked henvendte sig for at høre, om ikke spejderne kunne tilføre kræmmermarkedet lidt tiltrængt
nyt. Selvfølgelig kunne vi det, så på næste
marked stod et 10 m langt gammelmandsildsted med 40 halve laksesider omkring.
Vi solgte Alaskalaks i en atmosfære med indianertipi, raftetårn med krudttønder, indianertrommer, hestehaler og kranier. Sikke en
bod! Salget af laks gik strygende, så det blev
til en fast tradition på Hillerød Kræmermarked. Det første år blev laksen tilberedt i en
tipi med indlagt vand og kloak og solgt fra
vores disk under åben himmel. Siden kom
der hvert år flere og flere krav til salget, så
som et lukket teltområde for tilberedning,
flere køkkenborde, vaskbart gulv, overdækket
salgssted, større sikkerhedsafstand til bålet og
mindre gener fra bålrøg. Da kræmmermarke-

det til sidst bød, at vi skulle flytte boden ud til
P-pladsen, leje en meget større grund og ikke
måtte have kunder siddende ved borde, var
der desværre ikke andet at gøre end at ophøre med denne populære aktivitet på Hillerød
Kræmmermarked og se om andre markeder
kunne være interesserede i stedet. Vi nåede
dog at sælge aftensmåltider med mere end
2 ton laks, hvilket skaffede os en indtægt på
200.000 kr. til investering i planerne for nye
spejdertroppe.

Frederiksborg Trop
Første nye trop var en gammel trop, der skulle
genoprettes: Frederiksborg Trop. Forberedelserne foregik på mange måder. Der blev forhandlet med myndighederne om et areal og
byggetilladelse, der blev samlet økonomi til et
byggeri, og da vi fik en grund, gik de månedlige rovermøder til området med rent praktisk
arbejde: Vi brugte flere møder på at harve,
rive, fjerne sten og så græs på et område, der
skulle være boldbane for de første ulve. Hertil
kom skurvognen, der tidligere udgjorde det
første patruljelokale på Bassebjerg – så var
der „hytte“, resterne af kræmmermarkedets
laksebod – så var der bålsted og indgangsportalen fra landsgildetinget i Hillerød – så var
der spejderpionering, og vi var klar til de føste
ulve. Via postomdelte foldere og avisannoncører lod vi budskabet om et opstartsarrangement lyde, men vi kendte ingen i området,

Frederiksborg Trops hytte
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Stuen hos Frederiksborg Trop
så vi stod spændte denne augustdag, ganske
alene til lidt i kl. 13, rovere, pionerer og tropsledelse fra Grib Skov Trop.
Endelig! Pludselig væltede det frem med besøgende over bakketoppen. Det tegnede rigtig godt, og indenfor to timer var de første
tørklæder uddelt og den første styrelse fundet.
Poul blev udnævnt til ulveleder. Første vinter
klarede ulvene sig i et presenninghus opvarmet af en kakkelovn. Men så skød det smukke
bindingsværkshus langsomt frem. Det flittige
byggesjak knoklede gennem 9 år. Et hus med
glaseret tegltag og kampestensfundament.
Riddersalen, vel et af de smukkeste spejderlokaler vi kender, med den imponerende pejs,
store gennemgående bjælker i loftet og brede
gulvbrædder og synligt bindingsværk.

Valhal
Valhalhytten i Farum er et muret spejderhus
med tegltag, beliggende på en lille bakke i et
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Valhal
fredet moseområde. En prægtig turhytte, som
flere medlemmer af klanen har anvendt en del
gennem et halvt århundrede. Her i området
blev kopien af Hjortespringbåden påbegyndt
i 1960´erne. Det primitive lokums faciliteter
eller mangel på samme bevirkede, at hytten
var stadig mindre ønsket blandt mange spejdergrupper, ikke mange ud over Grib Skov
Trop var faste brugere af området. Økonomisk løb hytten ikke rundt, så ejeren, Absalon Division, DDS, satte den til salg og søgte
at ændre områdestatus til sommerhusområde. Klokkekilde roverklan ønskede at bevare
denne perle, så vi slog til og købte området
i 2004.
Vi har siden i 2011 købt nabomatriklen, så
området i dag er på 13.000 m2. Vi har planer
om at etablere et træk-og-slip inden hyttens
75 års jubilæum til næste år. Dette, så flere
patruljer får mod på at anvende det dejlige
område.
Ved en tilfældighed mødte vores hyttevagt
ved en familiefrokost en tidligere gul spejder.

Under snakken om spejderaktiviteter siger
denne: „Ja, jeg var jo hyttevagt i den tropshytte, som vi byggede på Hestetangsvej ved Farum. „Gennemskuret“ hed hytten efter den
tidligere bygning ,vi havde (så utæt at vinden
peb gennem skuret). Vi havde mange murere
i troppen, så det blev et muret hus med gule
sten og tegltag på en lille høj i mosen. Her
havde vi skodder med gennemgående bolte.“
Det var Valhal, så nu kender vi så den første
hyttevagt og har fra ham modtaget billeder
fra byggeriet i 1938.

Kong Valdemars Trop
Næste projekt kom lidt uventet, endnu før
byggeriet for Frederiksborg Trop var fuldendt. Da kommunalreformen medførte, at
Gørløse kom under Hillerød kommune, var
der en reportage om denne nye hillerødbydel
i Hillerød Posten. En lille spejdergruppe med
egen hytte søgte nye kræfter. Det kan da ikke
være rigtigt, at de ikke er flere i så stor en børneby, mente klanlederen, så han tog en del

møder med gruppen. Roverklanen kan ikke
drive spejderarbejde i en hytte med Ikea-reoler, farvede plastikkasser, videomaskine og et
spisebord i midten. Det skal alt sammen ud
i containeren, og så skal vi have birkestammer på vægen, små ulveborde med bænke og
kortlamper.
Resultatet blev, at vi købte hytten og så til
gengæld lovede at lave rammer for spejderarbejde for byens børn. Hytten blev renoveret
og fem små gammelmandsbålsteder blev muret op. Så var vi klar til endnu et oprettelsesarrangement. Knap så besøgt, men til gengæld
boede DDS’ lokale divisionschef i nabolaget
med børn i ulvealderen. Morten Batting skiftede hurtigt uniform og blev assistent hos
Poul, der også her blev udnævnt til ulveleder.
Morten har nu samlet en lille gruppe nye ledere, der energisk bygger Kong Valdemars
Trop op.

Ravnetroppen
Endnu et projekt dukkede noget uventet op.
Sct. Georgs Gilderne fra Helsingør henvendte
sig med beskeden: Vi har i området et rigtigt
spændende skovløberhus, som bare ligger øde
hen. Hvis der er nogen, der har mulighed for
at bruge den til noget, så må det være Klokkekilde Roverklan. Ja, har vi et hus, så kan
vi lige så godt have en trop, var klanlederens
svar, så Poul blev hurtigt flokleder endnu i
endnu en flok. Hytten, vi fik lejemål på, lå
på Ravnebakken, hvorfor troppen fik navnet
Ravnetroppen. Huset var imidlertid i så dårlig stand, at skoven fortrød aftalen og i stedet
tilbød, at vi kunne flytte til et nyere hus med
direkte adgang til Nyrup Hegn.
Her var der alene tale om indvendig indretning udover udvendig vedligeholdelse, så det
var en lettere optage at gå til. Her holder nu
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en lille flok til. Claus og Anja med ledererfaring fra Helsingør meldte sig på banen og
leder i dag den lille flok. Et fantastisk sted til
spejderarbejde, så vi håber, gruppen nu vil
vokse godt.
		

Kong Hardeknuds Trop

Vores næste projekt er en spejdertrop ved
Salpetermosen i Hillerød. Roverklanen har
netop købt en 10.000 m2 stor grund af kommunen. Vi vil nu søge at skabe økonomiske
muligheder for at opføre vores første lavenergi-spejderhytte med lerklinede halmvægge,
isolering af blåmuslinger og tomme vinflasker
og naturligvis med solceller på taget. Det bliver spændende at følge de næste år. Samtidig
arbejder vi med planer for nye troppe i Allerød, Helsinge og Helsingør. Det er jo ikke
sikkert, at alt bliver til noget, det afhænger
alene af vort engagement.

Klokkedam
Klokkedam er en lille patruljebjælkehytte nær
Slagslunde. Hytten blev bygget i 1950’erne af

1. Absalon. For mange af de yngre er hytten
kendt fra TV-serien „Johanne i Troldeskoven“. Også denne hytte er med gammeldags
lokum og i meget dårlig stand, så den tidligere ejer har ønsket at afhænde hytten til roverklanen i håb om, at vi har bedre mulighed for
at søge økonomi til og gennemføre en total
renovering af hytten. Derfor har vi her i 2012
endnu en gammel spejderhytte i roverklanen.

De Gule Spejderes Musuem
Roverklanens fokusering på det traditionelle
spejderarbejde i kombination med en fantastisk spejderatmosfære i hytten bevirkede, at
en del ældre spejdere fandt, at deres gamle
spejderklenodier burde høre hjemme hos os
i klanen. På denne måde tog vort museum
langsomt form. Da vi ydermere lavede reklame for museet i forbindelse med laksesalget
på kræmmermarkedet, kom der gennem disse
år så mange effekter, at vi måtte indrette et
rum til museet. Ideen var et atmosfærefyldt
bibliotek med bord- og bænkesæt, hvor en
patrulje eller patruljeledelse kunne få tid til

Ole viser korpsets formand, Jørn Harmeyer, udstillingen i museumsvognen
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kortlampe. Udvendig blev den forsynet med
helsides fotostater af spejderarbejder. Den
rullende udstilling har nu været i brug ved
flere lejligheder, bl.a. 1. Næstveds 100 års jubilæum.
Seneste tiltag fra museet er en hjemmeside
www.de-gule-spejderes-musuem.dk. I modsætning til en del andre spejdermuseer, der
bruger hjemmesider til at reklamere for et besøg på deres museum, så vil vi forsøge at lave
museet tilgængeligt fra hjemmesiden. Her
håber vi at kunne vise en større mængde effekter, bringe de gode beretninger og have en
samling spejderblade tilgængelige. Her skal
lederen kunne finde inspiration til gode patruljeopgaver og lære om de fejl, andre har begået med spejderarbejdet, så vi ikke behøver
gentage dem. Her skal patruljelederne finde
inspiration til mødet og inspiration til pionerarbejder og forklaring om ritualer og meget, meget mere. Lad os se, hvad vi formår at
fylde på de næste år.

Heimdal Skibslaug

at lade sig inspirere og fordybe i tekniske spejderemner. Men tilgangen til museet var hurtigt så stor, at lokalet blev fyldt med kasser og
nærmest ufremkommeligt. Her kom så ideen
med i stedet at indrette et rullende museum
til fremvisning af alle klenodierne i tillæg til
arbejdslokalet. Vi fik indkøbt en brugt skurvogn, som blev renoveret, fik trægulv, birkestammer på væggene, bord- og bænkesæt med

Roverklanen har også tid til andet end hytteprojekter, vi har også en søaktivitet. Enhver
pioner kender den herlige fornemmelse, når
man i få hug flækker en stor trækævle til nying. Tænk da på den oplevelse, det vil være,
at kløve hele egestammer og med nyslebne
skarøkser hugge dem til skibsplanker. Det
vil fascinere enhver frisk dreng og pige. Derfor skal vi bygge et vikingeskib. De tre nordsjællandske roverklaner har derfor dannet et
skibslaug, og dette har allerede fået sin første
lille skude – dog uden et eneste økseslag. En
professionelt bygget færøbåd – en firmanyafar
– er nu ved at blive sat i stand til prøvesejlads
her til sommer. Udover sejlerfaringen forberedes skibsbyggeriet med smedning af værktøj.
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Wagadugoløb
Når vi voksne spejdere husker tilbage på ungdomsårene, er nogle af største oplevelser, man
har haft med sin patrulje, ofte enten fra udlandsture eller de store iscenesatte patruljedyste. Det er f.eks. lyden fra smuglernes fiskekutter, der går mod land i morgendisen, det
er oplevelsen af røvere, der jages ad ukendte
skovstier, det er de uventede, store og ualmindelige oplevelser. I samarbejde med roverne
fra 1. Næstved, har vi skabt en fantastisk patruljedyst for spejderkorpset: Wagadugoløbet.

Start af Wagadugo på Fredensborg Slot

Buemageri

Wagadugo trofæet
Vi har haft samme tema for alle disse løb, en
gangsterjagt i 1930’er stil, så alle efterhånden
er godt inde i stemningen og historien - og
kulisserne har kunnet udbygges år efter år.
Her har spejderne gennem 8 år dystet mod
de samme gangstere med indsættelse af fly,
færge, flådefartøj, ubåd og pansrede køretøjer. Det er lykkedes at låne helt specielle lokaliteter som Sorø Akademi, Kronborg, et
søfort, fængsler, kaserner og lagerbygninger.
Og et vartegn for løbet er store selvkonstruerede kulisser. Hvem husker ikke et stort søjlebærende tempel i Sorø, en flydende raketstation i Dødemandsbugten ved Nødebo osv.
Ualmindelig stemningsfyldt var en løbsstart
på Amalienborg Slotsplads og et andet år, da
HKH Prins Henrik åbnede løbet på Fredensborg Slot. Mange nye oplevelser er i vente.
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En af de nyere aktiviteter, som hurtigt er blevet endda meget populær i roverklanen, er
bygning og skydning med langbuer. Under
Jims kyndige ledelse arbejdes der flittigt i vinterhalvåret med snitning af buer. Målet er, at
hver rover på længere sigt har egen taksbue,
samt en tradition for et årligt bueskydningsmesterskab over to dage med skydning efter
bevægelige mål såvel som skydning i bevægelse. En herlig aktivitet Jim har fået introduceret.
Det, som Klokkekilde Roverklan har udrettet
for spejderarbejdet gennem 12 år, er en helt
enestående bedrift i den nyere, danske spejderhistorie. Det er vi alle stolte over at være
en del af. På fornemste vis illustreres BadenPowells motto om at klø på og vise andre, at
u’et fra umuligt kan sparkes væk, hvis du blot
tror på det! Lad os til sidst sende en tanke til
de fire af vore aktive rovervenner i klanen,
som ikke er her mere: Eivind Nielsen, Torben
Karlsson, Finn Zørn og Torben Tolstrup
Med løftet tveje.

