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Den historie om Peder Skrams Trap, som 
kan lreses i delle jubilreumsskrift, skal ag 
kan ikke vrere hele histarien am spej
derne i 0stbirk. AIle de, der har gjart en 
stor indsats for spejderarbejdet i byen, 
bliver ikke nrevnt - det er def for mange 
til. Alt hvad spejdere, ulve, ravere og 
skovmrend igennem tiden har bedrevet, 
kan slet ikke rummes indenfor rammerne 
at delle skrift. 

I stedet Jigger vregten po den tidJigste 
tid at trappens histarie, hvar mange at de 
traditioner, def siden har prreget Peder 
Skrams Trop, blev grundlagt. Det er 
blandt andet spejderfesterne, spejder
bladet ag b0ffelturneringerne. Der skal 
berettes om spejderlivet, som det formede 
sig de f0rste af, hvor det pa nogle punkter 
adskilte sig fra vare dages. Endvidere skal 
troppens forskellige tilhaldssteder, opret
telsen af ulveflokken ag mange andre ting 
behandles - far slet ikke at tale om pige
spejderne, som nu er sluttet sammen med 
drengene. Den tid, de bia pigespejdere var 
i byen, villigeledes indga som en naturlig 
del af spejderlivets forel0big 50-arige hi
storie i 0stbirk. 
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Oprettelsen afPeder Skrams Trop 
den 1. november 1938 

Det var en gammel spejderbeva::gelsc, 
som PedeI' Skrams Trap ved stiftelsen 
blev en del af. Siden 1910 havde Det 
Danske Spejderkorps som det f0rste spej
derkorps i Danmark holdt sommerlejre, 
lavet spejderblade ag uddannet led ere. 
Kun ganske kort tid efter dannedes 
KFUM-spejderne, s0spejderne ag pige
spejderne, som dog aUe i begyndelsen var 
medlemmer al Det Danske Spejderkarps. 
Kun s0spejderne haldt ved i det lange 10b 
- de andre Iavede selvstrendige korps. 

I 1938 havde Det Danske Spejder
kOfpS omkring 7000 medlcmmer, sa man 
kan roligt sige at spejderideen var slaet an. 
Hvorfor skulle der sa ga nresten 30 ar, f0r 
spejderbevregelsen kam til 0stbirk? 
Sp0fgsmaIet er vanskeligt at besvare, men 
en del af forklaringen kan findes i en om
lregning af spejderarbejdet i Det Danske 
Spejderkarps. I 10bet af 1930'erne var det 
mere og mere patruijearbejdet, def kom 
til at sta i centrum i de fOfskellige divisio
nero Det er derfor ikke utrenkeligt, at divi
sionerne pa den baggrund kom med mere 
fristende tilbud til drengene. 

Der var spejdere i 0stbirk 
allerede i 1937 
Nar aprettelsen af Peder Skrams Trop bli
ver angivet till. november 1938, er det 
dag ikke helt karrekt. Far po det tids
punkt var der allerede ta patruljer i 0st
birk; Egern ag Falke. De havde blat ikke 
deres egen trap i byen, men var tilknyttet 

1. Brredstrup tmp. Bnedstrup-spejderne 
kom ind i billedet pa den made, at b0f
nene matte til Brredstrup, hvis de skulle i 
mellemskolen. Her gik blandt andre Knud 
Christiansen, og han var en af dem, der 
var med, da den f0rste patrulje blev opret
tet i 1937. 

Blandt Knud Chlistiansens skolekam
meratcr fra Brredstrup var der nogle, som 
var blevet spejdere, og de fortalte om 
spejderlivet. lnteressen blev vakt blandt 
Knud Christiansen og hans kammerater i 

0stbirk, og Iederne i Bnedstrup-trappen 
fik nys om 0stbirk-drengenes spejderin
teresse. Beredvilligt rykkede troppen ud 
far at hjrelpe med at fa oprettet en trap i 
0stbirk. 

Med det farmM blev der i slutningen af 
december 1937 a!holdt en spejderfest pa 
0stbirk Hatel. Dagen beb'Yndte med ap
tog gennem byen, ledsaget af trommer og 
horn. Det Iokale orkester med Musikdi
rekt0r P. B0tkef i spidsen var engageret til 
at spille til festen. Den 0vrige underhald
ning stod Brredstrup-spejdenle seiv for. 

Nogle af de ferste spejdere i Peder Skrams Trap omkring 1941. Kursen er lag! mod vest, og endemalet 
er sandsynligvis Moshytten i Vissinggiird Skov - et yndet opholdsstedJor patruijerne til en week-end 
tur. Ved Ostbirk Hotel kan man se den gamle rejsestald der springer jrem fra husrcekken. Den er nu 
nedrevet, men brugtes i en iirrcekke som gednings- og foderstofforretning. 
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Den gik ikke i forste omgang 
Planerne om at oprettc en trop i 0stbirk 
kunne imidlertid ikke genncmf0res. I 
stedet blev det til en enkelt patlUlje. Pa
truljef0reren blev den 18-iirige Ole Y ding! 
kommis hos k0bmand C. M. Rasmussen. 
Ole Y ding havde tidligere haft med spej
derarbejdet at g0re i Hornsyld, hvor han 
korn fra, og blev derfor den naturlige le
der af patruljen. 

Spejderbevregelsen var nu ikke det 
store samtaleemne blandt folk i 0stbirk 
den januar 1938. I stedet var det en anden 
bevregelse, der pnegede debatten - Af
holdsbevregelsen. 0stbirk Hotel havde 
faet ny vrert, og han s0gte sogneradet i 
0stbirk-Y ding kommune om tilladelse til 
at srelge spiritus. Siden 1. verdenskrig 
havde def nemlig vreret forbud mod at 
udskrenke alkohol i hele kommunen. Sog
nenidet var nu indstillet pa at rendre si
tuationen og give den emskede ti11adelse. 

Afholdsfolkene var af en anden opfat
telse. De sammenkaldte til et m0de for at 
dmfte situationen, hvor det blev vedtaget 
at krreve folkeafstemning om sp0rgsmalet. 
Afstemningen fandt sted midt i februor og 
lik 101gende resultat: 203 stemte lor alko
holbevilling - 382 hnod. 0stbirk-Y ding 
kommune var stadig t0rlagt og forblev det 
helt til efter 2. verdenskrig. 

Om det nu var de rene) alkoholfri idea
ler, def gjorcle det, er uvist, men spejderli
vet faengede blaudt drengene i 0stbirk. Pit 
det tidspunkt hvor alkoholalstemningen 
fandt sted, var def sa mange spejdere, at 
def kunne laves to patruljer; Egern og 
Falke. Hvordau tilvrerelsen formede sig i 
de to 0stbirk-patruljer lortre]]er Knud 
Christiansen om: 
- Patruljem0der afholdtes pit skilt hos lor
reldrene, som for manges vedkommende 
syntes, det var noget sprendende nyt, def 
var kommet til byen. Tropsarrangementer 
landt for det meste sted i Brredstrup. Men 
dengang regnede vi det ikke lor noget 

4 

4 ra~'ke spejdere. If@rsterrekketiLvenstreerdetSvendD. Christiansen og bag hamKnud B. Pedersen, 
forrest til h@jre er det Vagn B@ttern og bag ham Anders Glavind. Billedet er taget i garden hos post 
Thomasen pa Storegade. 

srerligt at cylde derover, selv om det nres
ten kun var grusveje. Desuden havde vi jo 
dengang ogsa Bryrup-Jens. 

Efterhanden voksede 12msket om en 
selvstrendig trop i 0stbirk, og den fmste 
november 1938 tog forreldre og spejdere 
skridtet. Tropsl0rer blev Ole Y ding med 
Vagner B0tker som tropsassistent. 

Egne lokaler, 
telte og trompeter 
Situationen med at holde m0derne 
hjemme hos forreldrene var efterhanden 
blevet uholdbar. En stor del allormalet 
med spejderbevregelsen var og er at 
slippe ud at forreldrenes s0gelys. At stit pa 
egne ben og mrerke frihedens milde 
vinde. Sa et tropslokale stod Ewerst pa 0n-

skesedlen. P:i Storegade 44 boede den
gang rutebilejer Frits Jensen, og han le
jede et stort krelderloka1e med egen ind
gang ud til Peder Skrams Trop. Lejen var 
fire kroner om maned en, hvad der maske 
ikke lyder af sa meget, men det var dog 
knap halvdelen al den manedlige kontin
gentindtregt, der var 50 me pro medlem. 
Spejderne lavede med nog1e forreldres 
hjrelp selv inventaret i lokalet. Udgifterne 
til materialer l0b op i 3 kroner og 96 me. 

Troppen havdeimidlertid ogsa andre 
og ligesa n0dvendige udgilter. Noget af 
det f0rste, der blev k0bt ind, var to signal
horn, uniformer, to telte og kogegrej. Nu 
var alt klart til at komme hjemmelra og 
vrere sammen med kammeraterne - enten 
i tropslokalet eller pa lrengere eller kor
tere ture. 

En ordentlig trop 
kan ikke undvrere en ulveflok 

- Det er ikke til at forsta, at vares lille trop 
skulle besta sa lrenge, inden vi blev kIar 
over, at en ordentlig trap ikke kan und
vrere en »ulveflok«, dvs. drenge fra 8 til 12 
ars-alderen under ledelse af en flakferer -
Akela den gamIe ulv. 

Denne sretning indleder Peder Skrams 
Floks dagbog i marts 1942, og viser pit en 
gang, hvor ambiti0st spejderne i 0stbirk 
lagde deres arbejde an, og hvor seri0st de 
Imste spejdere tog pit opgaven. Ret beset 
gik der blot W, ar, inden flokken blev op
rettet, hvilket ikke kan siges at vrere 
lrenge, nar man trenker pa, at alle spej
derne var nye i tropsarbejdet. 

Oprettelsen af ulveflokken blev beslut
tet pa et stabsm0de onsdag den 18. fe
bruar - pa Nydamsgard for at vrere helt 
n0jagtig - og den made, de nye ulve blev 
hvervet pa, fortjener en omtale. Vagner 
B0tker og Knud Christiansen gik rundt til 
nogle forreldre for at fa dem gjort interes
seret i at sende deres drenge til det f0rste 
m0de s0ndag den 1. marts. 

Otte drenge m0dte frem, og Knud 
Christiansen var for troppen udpeget til at 
vrere flokf0rer. Uniformsbluser havde 
troppen endnu ikke faet fremskaffet, de 
kom f0rst midt i april maned, men det 
hindrede ikke, at !lokken gik igang med 
leg og opgaver. En af de yndede opgaver 
var Hvem-Ved-Hvad, og et af Sp0rgSma
lene l0d: Hvor har en haue !lest fjer? Svar: 
Pa ydersiden! Der var dog ogsa mere se
ri0se sp0rgsmal, som kunne underst0tte 

de nye ulves f0rste pr0ve: 0rnfodsrnrer
ket. F0fSt nar dette var bestaet, fik ulvene 
ret til at baere korpsmaerket. 

Antallet af ulve voksede stabilt de f0r
ste af. I april var der ti, og ulvene deltes i 
to bander - gul og md, og allerede hen pa 
efteraret var der sa mange, at yderligere to 
bander blev oprettet - gmn og bla. Frem
gangen fortsatte, og et ar efter oprettelsen 
var antallet steget til 20 og endnu et ar se
nere til 23. 

Forreldrenes bekymringer 
En af de ting, som optog Knud Christian
sen, var fon.eldrenes holdning til ulvear
bejdet. Havde de tillid til, at han og trops
assistenten Kaj Bigum kunne styre ul
vene? Det var jo noget helt nyt for force1-
drene at sende deres b0nl afsted pa tur, 
uden garanti for om vejret artede sig. 

Den f0rste tur med overnatning skulle 
finde sted i pinsen 1942. Da plejede trop
pen at indlede sommerens lejrliv med at 
tage et par dage til Yrenge S0, hvor der 
dengang var et lille lystanlreg med lejr
plads og badehuse. 
- I aften skulIe jeg sa have at vide hvem af 
ulvene, der matte komme med. Jeg blev 
glredelig overrasket, da det viste sig, at der 
kom ni ulve med. Til at begynde med var 
der kun fa, der matte, fordi deres far og 
mor mente, det var for koldt endnu. Men 
de fik dog heldigvis snart den opfatlelse, 
at deres dreng ogsa kunne have godt af at 
pf0ve at komme ud pa egen hand, skrev 
Knud Christiansen i flokdagbogen. 

Var hum0ret h0jt i pinsen, dalede det 
betragteligt, da tilmeldingen til sommer
lejren landt sted. Kun tre af !lokkens tret
ten ulve matte komme med. 
- Det kan ikke nregtes, at vi var meget 
skuffede, skrev Knud Christiansen. 

Men tingene rendrede sig. Forreldrene 
fandt efterhanden ud af, at de store 
drenge, der ledede flokken, kunne ordne 
de sma. Situationen fra sommerlejren 
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1942 gentog sig aldrig. For efterliden var 
det altid flertallet af ulve, der kom med pa 
lejre og smature. 

Bungarernes hrevn 
Ulvene m0dtes seles gange hver maned de 
f""Iste af, ganske som ulveloven foreskrev. 
Fire gange gik med 0velser i Iokalet pa 
Storegade 44 - blandt ulvene kaldet Hu
len. De 0vrige samlinger foregik i skoven 
- lung/en - hvor det faste tilholdssted var 
Radsklippen. Her var trevee1Vclser en po
pulrer beskreftigelse, som gay drengene 
mulighed for at fit afl0b for deres krrefter 
og fantasi. Skal man d01nrne efter den ODl
tale, som treveewelseme far i R0d bandes 
dagbog i forhold til omtalen af m0derne i 
hulen, vaT det disse Jungleture, det for al
vor fascinerede drengene. 

Et typisk referat af et flokm0de lyder 
silledes: 
- S0ndag den 4. marts havde vi flokm0de i 
hulen, hver vi fik noget host op at en bog. 
Til slut sang vi en sang. 

Til sarnrnenligning et lille udpluk fra en 
beretning fra en tre-veeveIse, skrevet af 
dagbogsf0reren fra R0d bande. 
- Vi listede as sit lydl0st som muligt gen
nem skoven til elfenbensdepotet. Da vi 
havde vreret der, listede vi os lrengere ned 
for at opdage fjendens boplads. Hver 
gang det puslede lidt i krattet, gay det et 
sret i as. 

Vi fulgte nogle menneskespor ned til en 
brek, hvor de var hoppet over. Vi sprang 
ogsa over og fandt igen sporene. Da vi 
havde gaet lidt ind i skoven, standsede vi 

Fysiske udfoldelser i det fri har altid vreret en 
vresentlig del af ulveungernes tilvcerelse i Peder 

Skrams Flok. Denne pyramide blev stillet op en 
pinse i begyndelsen af 1940'erne, hvor flokken 

var po tur til Vcenge S(l} sammen med spejderne. 
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Spamdende og i ulvenes (l}jne ogso farlige lob 
hGrte ligeledes til udfordringerne. 

pluctselig og lagde as ned. Vi havde set 
nogle fjender nrerme sig, og vi la lige sa 
stille som mus, indtil fjenderne var borte. 
Sa rejste vi os op og 10b, aIt hvad vi kUlllle 
hjemad til bopladsen. 

Pa vejen hjem m0dte vi nogle fjender. 
Der var fire, og vi var lige ved at blive 
bange. Men sa gjorde vi, som om vi stor
mede dem, og sit 10b fjenderne alt lwad de 
kunne, mens vi stolte gik hjemad. 

Da vi kom hjem, sa vi til vor forfrer
delse, at bopladsen var borte. Vi var grre
def!erdige. Airgerlige og ligegyldige sla
skede vi ned mod det sted, hvor vi skulle 
samles. Da vi havde gaet et HUe stykke, sa 
vi os tilbage. Da lyste det op i os. Der stod 
de jo og vinkede. De havde altsit kun flyt
tet bopladsen. 

Treve0velsen endte i en vild kamp, men 

da Knuds fl0jte lad, var 0velsen slut »og 
geovarerne og bungarerne blev straks 
gode venner som f0r«. 

Peder Skrams Trop og Flok 
Troppen og flokken har altid vreret to si
der af samme sag. Sornmerlejre, spejder
fester, fastelavnsarrangernenter, Set. 
Georgsdag og papirindsamling er blot no
gle af de f!elles bermingsflader, der har 
vreret ulve og spejdere imellem. 

Spejderne hjalp i begyndelsen ulvene 
pit deres sornrnerlejre, og tog ofte afsted et 
par dage fm ulvene for at g0re klar og 
stille op. I 10bet af tre-fire ar begyndte ul
vene dog at holde sommerlejre i hytter i 
stedet for telte, og sa deltog spejderne pa 
en helt anden led. 

I sommeren 1965 val' ulveflokken pa 
sommerlejr i Temnreshytten, og en nat 
trrengte et par spejdere ind pa sovesalen, 
der snart udviklede sig til den rene vand
pantomime, hvor brandspnajter og vaske
fade blev brugt som angrebsvaben i en 
drabelig buksevandskamp. Aret efter 
havde floklederne Marie Andersen og 
Gunhild Ellegaard et frygteligt mas med 
at fa ulvene til at falde til 1'0 om aftenen. 
De havde taget badebukser med pit sove
salen: »For hvis nu spejderne kommer .,,« 
- hvad de selvf01gelig gjorde. 

Kampene meUem ulve og spejdere 
fandt ogsit sted ved den itrlige fastelavns
fest med t0ndeslagning i Julianelyst skov. 
Pa vejen ned i skoven fik ulvene bundet en 
bomuldssnor om den ene arm, og sa 
skulle spejderne se, hvor mange snore de 
kUl1l1e samle pa vejen fra 0stbirk til sko
Yen. 

Sammenhrengen mellem spejdere og 
ulve har Jigeledes udm0ntet sig derved, at 
de fleste spejdere f0rst har vreret ulve. I 
sidste halvdel at 1940'erne var der sit 
mange spejdere i troppen, at det var n0d
vendigt med fire patruljer, og det til trods 
for, at troppen i 1944 havde manglet spej
dere. Der er ingen tvivl om, at denne stig
ning i spejderantallet skyldtes oprykning 
fra ulveflokken. Et par tal kan illustrere 
det. I slulningen af februar 1944 havde 
Peder Skrams Flok 23 medlemmer og i 
oktober 1947 var der 10 Iilbage. 

Peder Skrams Flok 
var noget for sig selv 
Sk0nt der i lovene for Det Danske Spej
derkorps dengang stod, at en flokf0rer 
bade kunne vrere en mand og en kvinde, 
var det mest almindelige, at det var kvin
der der ledede korpsets yngste medlem
mer. I Peder Skrams Flok var det som 
nrevnt Knud Christiansen og Kaj Bigum, 
der i begyndelsen var flokledere. Flokken 

~d forskellige 1Gb og turneringer aret rundt blev 
de fcerdigheder, som var @vet i flokkens lokaler, 
ajpr@vet. En af de ting der lregges vregt pa er, at 
ulvene skat hjadpe hinanden. 

viste sig pa den tid at vrere noget for sig 
selv, idet det var den eneste flok i Horsens 
kolonllen med mandlige ledere. Ganske 
vist havde det siden oprettelsen af flokken 

vreret det store 0nske at fa kvindeJige le
dere, og knap et ars tid senere lyldcedes 
det. 

Esther Nielsen og Rigmor Andersen 
blev de f0rste kvindelige flokf0rere i Pe
der Skrams Floks historie. Uden noget 
kendskab til spejderbev!egelsen gik de ind 
i arbejdet, som mange efter dem har gjort. 
De var dermed de f01'ste reprresentanter 
for det, derfra midten af 1950'erne blev 
almindeligt i flokken - at det val' store pi
ger og kvinder, de .. tog sig af ulvearbejdet. 

M!endene blev dog ved at have med ul
vearbejdet at gere. Om det nu var fordi 
det ikke kunne lade sig g0re at skaffe 
kvindelige ledere, er forel0big et abent 
sp0rgsmill. Et faktum er det dog, at Sm"en 
og Ole Glavind samt Henning Rasmussen 
aUe havde med ulvene at g0re frem til 
mid ten af 1950'erne. Da overtog Ditte 
Kristiansen de kommende spejdere og ef
ter hende fulgte udelukkende kvindelige 
flokf0rere. 

I 1960'erne val' et fast indslagpo mange uive-sommerlejre en dyst i forskellige sportsdisipliner som 
lob, lcengdespring og lign. Dette billede stammer fra sommerlejren 1966, hvor de fire bander er fdar til 
indmarch pa »Det Olympiske Stadion«, som grresplamen ved Temnceshytten det ar var omdebt til. 
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Patruljearbejdet 
i begyndelsen af 1940'erne 

Patruljearbejdet var ved oprettelsen af Pe
der Skrams Trop ikke sa ilde stedt, 80m 

hvis ane spejderne havde v",ret helt 
ukendte med spejdertanken, men de 
havde ~lVet sig i et ars tid som selvstren
dige patruljer under 1. Br",dstrup trop. 
Arbejdet i de to patruljer foregik bade i 
lokalet pa Storegade og pa ture ud i fred
relande!. 

Et yndet m,ll for en week-endtur vaT 
Moshytten i Vissinggard skov. Den til
heTte illgeni0f O. E. Andersen, Vissing
gard. Han vaf en ivrig spejdertilhrenger, 
og havde j en periode vreret divisionschef. 
Turen foregik pa eykel, og mir 110glen var 
hentet hos O. E., gik man i gang med at 
trende op i pejsen. 
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- Det kW111e godt knibe lidt med at fa pej
sen til at brrende ordentligt, ismr mh TIa
gen havde drekket skorstellshullet til, for
t",ner Knud Christiansen. 

At domme efter Falkepatruljens dag
bog, som er den eneste, del' er bevaret til
bage fra 1941, vaT den helt store interesse 
pa turene: maden. Pa patruljem0cierne in
den turen til Moshytten blev menuen be
stemt - eller som det hedder i et referat fra 
et patruijem0de: 
- I aften bestemte vi, hvad vi skulle have at 
rede pit Blokhusturen den kommende 
s"mciag. 

Patruljedagb@gerne indeholder ikke kun ord, del' 
fortceller am live! sam spejder. Billedel; tegninger 
og andre vidnesbyrd am arbejdet finder i star stit 
vej til siderne. Denne tegning stammer fra Faikes 
dagbog, oktaber 1954. 

Uden mad og drikke 
du'r helten ikke 
For drengene i Peder Skrams Trop val' det 
itbenbart noget helt nyt og sprendende at 
pmve at jonglere med gryder og pander. 
F01gende beretning, der stammer fra Fal
kes dagbog, fra eftenhsferien 1941 om en 
tur til Moshytten viser hvor stor vc.egt, der 
blev lagt pit mad og madlavning. Over 
halvdelen af referatet handler om mad. 
- Vi var fern mand, og vi startede fra 
tropslokalet kl. ea. tre og ankom dertil ved 

En star del af tiden pa turene og iejrene gik med 
at lave og spise mad ~ og patruljedagbggerne 
indeholder mange beretninger om disse eksperi~ 
menter. Her er (fra venstre) Knud B. Pedersen, 
Vagner BfJtker, Knud D. Christiansen, S@ren 
Glavind ag Kaj Bigum Nielsen (bag Soren 
Glavind) igang med resultatet af anstrengelserne 
ved gryder ag pander. Maltidet blev indtaget pa 
en tur til Vissinggard i 1942. 

fire-tiden. Vi begyndte straks at samle 
brrende. Sa spistc vi de medbl'agte Idem
mer. Derefter fik vi madrasserne ned, men 
den ene af clem val' helt i stykker, sa vi val' 
lige ved at drukne i savsmuld. Derefter 
sad vi rundt am balet og gik til kojs klok
ken ti, men vi havde b:llvagter allesam
men. 

Da klokken var 8.30 stod vi op, det vii 
sige undtagen Soren (Glavin d), ham fik vi 
f0rst ud af soveposen, da vi havcle truet, 
bedt og tortureret ham i 10 minutter. Der
efter var aile mand ude at samle brrend
sel, og bagefter trendte vi op og lavede 
havregr0d, som dog val' en smule tyk. 

Derefter ryddede vi op og vaskede gry
del' og sa atter ud at samle bnendsel til 
middagsmaden. Sa var vi rundt og bese en 
del af Vissinggard, men det matte ikke 
tage ret lang tid. thi vi skulle hjem og lave 
middagsmad. 

Vi lavede f0rst budding, som val' vel
Iykket - men der var for lidt. Bagefter la
vede vi pandekager, som val' meget mis
lykkede - isrer i formen. Men ned korn de, 
med det s0rgelige resuttat at ingen blev 
mret. Efter middagen, som sluttede klok-

ken ca. 13.15, vaskede vi grydernc af, sa 
rneget vi kunne. Resten lod vi sidde. 

Derefter havde vi en slags terrrenleg, 
som blev vundet af S0ren Glavind og 
Emil Christiansen. Klokken 3 pakkedc vi 
smnmen og k0rte derefter til Voervads
bro, hvor vi val' inde hos fru M011er og 
k0be wicnerbr0d. Vi vat' hjemme klokken 
4 og sluttede af hos dyrl"'ge Glavind efter 
en begivenhedsrig tur. 

Pengene skulle tjenes 
ved eget arbejde 
Ind mellem turene til Moshytten val' akti
viteterne henlagt til almindeligt patrulje
arbejde i lokalet pa Storegade. Et par 
gange om maneden gik patruljen eller 
hele troppen en tur i skoven, hvor en del 
af spejder0ve1serne fandt sted. Det meste 
af tiden blev brugt pa at samle point til 2 
klasses pr0ven. AUe drengene i Falke 
havde aflagt rekrutpr0ven, som det med 
slet skjult henvisning til spejderbevregel
sens militc.ere udgangspunkt hed i bestem
melserne, og de havde dermed ret til at 

Pa de hyppige patruljeture til Moshytten i Vis~ 
singgdrd skov kunne det godt give problemer at 
tamde op i pejsen. Arsagen skulle som regel sflJges 
i tappen af skorstenen, hvor ukendte gernings~ 
mrend havde stoppel hullet eller drekket det til. 

brere korpsmcerket. En af rekrutpr0verne 
var at ga ti kilometer pa to timer og ti mi
nutter »uden at vrere overtn:et«. 

2. klasses pf0ven val' temmelig omfat
tende, og bestod blandt andet af knobbin
ding, morsekendskab, nodhjrelp og af
standsmftling. En af bestemmelserne om
handlede praktisk kunnen, og for at opnit 
denne pr0ve skulle spejderen have mindst 
halvtreds 0re i spareb0ssen. Og pengene 
skulle vrere tjent ved eget arbejde. I dag
bogen for den 2. december 1941 kunne 
dagbogsf0reren i Falke notere: 
- Det var en stor aften for patruljen, thi 
den aften tog tre af patruljens medlemmer 
2. klasses pr0ven, nemlig Ole (Glavind), 
Emil (Christiansen) og Leif (Olsen). 
Skont det kneb for dem s",rlig i nodhjrelp 
bestod aile. Nu er aile 2. klasses spejdere. 

Noget af det f{}rste sam PedeI' Skrams Trap salle 
penge i val' signa/horn og telte. Sa kunne spej
derne komme afsted hjemmefra i samvrer med 
kammeraterne. Teltene val' dengang ikke forsy~ 
net med oversejl, overligger eller andre moderne 
bekvemmeligheder. Men de kunne tage den 
vcerste regn, hvis der kom en byge. 
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Opgange og nedgange 

Ole Y ding fik kun et par itr sam tropsl0-
rer i 0stbirk. I 1940 rejste han tilbage til 
Bniskov, hvor hans far havde en k0b
mandsforretning. Vagner B0tker overtog 
tropsf0rerhvervet rued Knurl Christiansen 
og Johannes Hansen som assistenter. 

De omkring tolv spejdere, det blev 
medlemmer ved oprette1sen af troppen, 
voksede hurtigt, og i 1942-43 blev det 
n0dvendigt at danne en ny patrulje, da det 
hed i Det Danske Spejderkorps' bestem
meIser, at patruljerne skulle besta af 6-8 
spejdere. Den nyc patrulje fik navnet 
Skjoldungerne, og den bestod helt frem til 
1959. PO det tidspunkt var Falkepatruljen 
smuldret hen, og Skjoldungerne rendrede 
navnet til Falke. Som ved opreUelsen be
stod troppen nu af Egem og Falke patrul
jer. I mellerntiden havde def i slutningen 
af 1940'erne vreret endnu en patruljc, def 
sa vidt vides hed Hjorte-patruljen. 

Den antalsmressige fremgang fortsatte 
op gennem 50'eroe, blandt andet pa 
grund af det solide arbejde i !lokken, der 
til stadighed var leveringsdygtig i nye spej
dere. Mod slutningen af artiet laldt antal
let, og det lortsaUe det med i 10bet af 
1960'erne. Denne udvikling var ikke 
enestaende for Peder Skrams Trap. Pa 
landsplan kulminerede mange:irs med
lemslrafald i 1973, da Det Danske Spej
derkorps og Det Danske Pigespejder
korps blev sluUet sammen. 
Troppens st0rrelse og oprettelsen af en 
ulve!lok i 1942 gjorde, at der blev behov 
for et blad til at orientere spejdere og for
reldre. Det f0rste nummer af Signa/hornet 
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kom til verden i 1944 og udkom sidenhen 
fire gange arligt. En af bladets redakt0rer 
var Anders Glavind, og han fortreller, at 
det ikke var den letteste sag i verden at 
lave blad under krigen: 
- Der var jo ikke mange skrivemaskiner i 
0stbirk pa den tid. De havde en darlig 
maskine hos Lenler. Hakon Olesen, der 
var amtsnidsmedlem og sognenidsmed
lem, havde ogsa en, og sa stod der en me
get god maskine pa mejeriet. Men vi 
matte jo mermest gil tiggergang lor at lit 
lov til at lane demo Trykningen foregik pit 
en gammel, handdrevet duplikator i Sat
trup Brugsforening, og papir var en ud
prreget mangelvare mod slutningen af kri
gen. Vi kaldte da ogsa det 10rste nummer 
af bladet Forsoget po grnnd al de store 
forhindringer, der knyUede sig til udgivel
sen. 

Fra 1947 sprang man over skrivema
skineproblememe ved at lade Steffensens 
Afskrivningsbureau, Harsens, klare den 
side af sagen. 

Kammeratskabet 
Hvad lavede de sa i Peder Skrams Trop? 
Tiden gik lor en stor dels vedkommende 
med at tage de lorskellige pf0ver og due
lighedstegn. Et par gange om maneden 
gik turen ned i Julianelyst skov, til Vrenge 
S0 pa pinsetur, til Moshytten eHer et andet 
sted i omegnen. Men spejderlivet er mere 
end det. 

Kammeratskab og sarnvrer uden lre
re1'e, fo1'reldre og andre voksnes indblan
ding og opsyn er en vresentlig side - ma
ske i virkeligheden den allervresentligste. 
Kun enkelte steder i dagb0gerne findes 
der vidnesbyrd om den side al spejderar
bejdet. 

11945 holdt Falke m0de den 20. le
bruar, og efter alt at d0mme stad der ikke 
spejde1'aktivitete1' pa programmet, snare1'e 
almindelig drengesnak. Ole Glavind be
sk1'ev det sadan i dagbagen: 
- M0deprocent var 100. Vi lavede rerlig 
talt ingenting. 

Ni ar senere kan man lrese f01gende i 
den samIne dagbog: 
- Da vi fmst var kommet til at snakke, gik 
tiden hurtigt, og vi kom ikke til andet den 
aften. 

Sommerlejrene 

Arets ubestridte h0jdepunkt i tilvrerelsen 
som spejder var sommeriejren. Her blev 
hentet nrering, ideer og overskud til resten 
af aret. Til hver enkelt sonuneriejr i trop
pens og flokkens historie knytter sig et 
utal af oplevelser og minder. Hver enkelt 
spejder e11er ulveunge har faet oplevelser 
far livet, og de er med garanti forskellige 
fra person til person. Det er derfor hals10s 
gerning at fors0ge sig rued at fortrelle om 
sommerlejrene. 

En ting er imidlertid universel for aIle 
sommeriejre og spejderture i det hele ta
get: lejrbalet. Med en egen magi og fasci
nation kan et flammende bill og vel isrer 
g10dernes ulmende varme tryUebinde en
hver, der sidder omkring det. Lad derfor 
denne beretning om sommeriejrene (som 
i parantes bemrerket ikke blev nogen be
retning) slutte med et citat Ira Peder 
Skrams Floks dagbog, skrevet al Knud 
Christiansen i 1942: 

- Da aftenen havde sreoket sig stille og 
mild, trendte vi vort flarnmende bat og 
der ved den blussende, bragende ild sam
ledes vi sa - bade spejdere og ulve - lor at 
synge vore sange og more os over den ud
mrerkede underholdning, der blev lavel. 

Et lejrbill kan ikke beskrives, det skal 
opleves, da det er den eneste made, 
hvorpa man kan srette sig ind i hvor stem
ningsfuldt det er, at sidde og se ind i billets 
stille gl0der en mild sommeraften. 
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Tilholdsstederne 

F0r trappen blev oprettet i 1938 holdt pa
truljerne m0der pa skif! hjemme hos for
reldrene, men aIlerede en maneds tid efter 
oprettelsen fik troppen eget lokale hos ru
tebilejer Frits Jensen, Storegade. Spej
deme fik omkring 1942 endnu et tilholds
sted - Skramsbo - der la nede i JuJianelyst 
skov. H ytten blev aldrig rigtig frerdig, men 
den kunne yde Ire og Iy, nar vejret drillede 
pa de irevnJige ture til skoven. Ulvene 
brugte i begyndelsen Skramsbo indtil 
marts 1943, hvor bagermester Nielsen 
forrerede flokken en hytte, der blev stillet 
op i nrerheden af spejdernes. 

Efterhanden blev pladsen imidlertid 
for tfang bade pa Storegade og i ulvenes 
skovhytte. De 23 ulve, der i 1944 var med 

i flokken, matte pa det nrermeste sidde la
rene af hinanden til IDederne. Og da sa en 
masse ulve rykkede op i troppen, samtidig 
med en £ortsat tilgang til flokken, matte 
del' g0res noget ved sagen. 

Det andet Skramsbo 
I 1949 blev det besluttet, at overskuddet 
fra arets spejderfest skul1e brnges til at er
hverve egne lokaler. Samtidig holdtes ba
zar i forbindelse med spejderfesten. Over
skuddet blev ca. 1500 kroner, og det var 
akkurat lige nok til at k0be en trrebarak 
fra den nedlagte Ry Flyveplads - den ko
stede 1440 kroner. 

Storegade '!'od fJst i 1940'erne. Forrest til h@jreses nummer 44, hvor Peder Skrams Trap havde sit !fJr
sle lokale 1 kcdderen. Ud over dette lokale havde {rappen ogflokken en tille, ut{f!t hytle i Julianelyst 
skov. Skramsbo blev hytten kaldt og kom derved til at lcegge navn til aile troppens senere tilholds
steder. 
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Barakken blev hurtigt d"bt Skramsbo 
og blev placeret nrer 0stbirk-Y ding kom
munes tromiehus ved Sattrupvejen. Del' 
hvor 0stbirkhallen Jigger idag. Selv om 
hytten allerede fra begyndelsen havde faet 
navnl val' det f0'rst i 19551 det kunne ses af 
udenforstaende. Pit det tidspunkt skrev 
Falkepatruljen navnet med birkegrene 
udenpa hytten. 

I 1960 blev Skramsbo revet ned for at 
give plads til en udvidelse af sports
pladsen og Peder Skrams Trop stod i bog
staveligste forstand uden tage over hove
det. Konsekvenserne for spejderne kan 
man I",se i Falkes dagbog: 
- Vi bygger en hytte i de her dage, vi har 
nemlig intet samiingssted, for den gamle 
hytte er bnekket ned. Nu m'ir vinteren 
kommer, far vi ikke bygget noget, men vi 
haber at fortstette til foraret igen. 

Patruljen besluttede at holde m0der 
hjemme has patmljef0rer Finn Wissen
berg, og Peder Skrams Trap var den vin
ter i realiteten tilbage i samme situation 
sam ved stiftelsen. Der var dog en v~sent
lig forskel. 0stbirk-Y ding kommune 
havde lovet at betale den byggegrund, 
hvor trappen ville opf0re afl0seren for 
Skramsbo, og fremtiden sa derfor ikke 
helt sa sort ud, som Falkes dagbog anty
der. 

Hvor nu 0stebirkhallen ligger i al sin magt og 
vee/de, /a frem til 1960 spejdernes tilhaldssted. En 
lille [reebarak, sam ud over ~pejderaktiviteterne 
ogsa var rammen om fester og andre forn@jelige 
sammenkomstel: Barakken var k@btfra den ned
lagte Ry Flyveplads elter krigen for 1440 kroner. 

Fra byggeriet af den nuveerende spejderhytte -
Skramsbo efteraret 1960. Grunden, der blev be-

talt af@stbirk-Yding kommune, blev under 
troppens midlertidige nedleeggelse fra 1971-1973 
gj?rt be~deligt mindre. Divisionen disponerede 
po det tldspunkt over troppens aktiver, og solgte 

en del of grunden til @stbirkBygningsindustri. 

Det tredie Skramsbo 
Gr~nden blev k0bt i foraret 1960, og ma
tenalerne anskaffet i 10bet af sommeren 
og det blev en stor udgift for troppen. S~lv 
am kommunen betalte grunden, arbejdet 
blev lavet af frivillig arbejdskraft, og den 
gamle hytte solgt for 300 kroner, matte 
trapskassen ryste op med omkring 3000 
kroner til materialer. De mange frivillige 
forreldre og spejdere, der muredel t0m
rede og gik til Mnde, havde hytten frerdig 
Jige f0rst pa aret 1961. 
- Selv om vi faktisk havde en del penge i 
tropskassen, fors0gte vi med held at fa 
materialer og lignende foneret. Hedesel
skabet betalte beplantningen udenom, 
0stbirk Bygningsindustri gay en del mate
rialer, og det grus, vi skulle bruge til 8tl'
bearbejdet, hentede vi i Sattrup Grusgrav, 
fortreller Johnny Kristiansen, der var 
trapsf0'rer, da byggeriet stod pa. 

Hytten blev imidlertid hurtigt for Iille. 
De 3? ulveunger, der pa det tidspunkt var 
med 1 Peder Skrams Flok, behavede noget 
mer~ plad~. I sonnneren 1967 b1ev hytten 
udvldet, sa arealet i det store samlingslo
kale fordobledes. Ogsa i denne forbin
delse Iykkedes det at fa andre til at betale 
en stor del af udgifterne til arbejdet. Et 
overslag over prisen blev udarbejdet til 
sogn~radet i 0stbirk-Y ding kommune, 
der t!lbad at betale halvdelen. Men da 
materialerne blev k0bt, var det med bety
delige rabatter, sa de samlede udgifter 
nresten kunne drekkes af det kommunale 
tilskud. 
. Navnet Skramsbo, som hytten kaldes 
ldag, er dukket op i forbindelse med, at 
Peder Skrams Trap er genopstaet sam Pe
der Skrams Gruppe. 
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Spejderfesterne 

Peder Skrams Trop kom til verden ved en 
spejderfest, nemlig den 1. Bnedstrup trop 
arrangerecie i december 1937 for at op
rette en tmp i 0stbirk. Og spejdcrfesterne 
har vreret ot af troppens vresentligste ken
dctcgn gennem arene. Det vaT her, man 
for alvor skilte sig ud fra mrengden. 
Kunne patruljer og bander maske ikke 
g0re sig sa godt greldende indenfor de tra
ditionelle spejderciiscipliner, sa vaT def in
gen, def kunne hamle op med clem, nar 
det gjaldt spejderfester. 

Aile de, def husker noget fra troppens 
f0Iste aI, tillregger en enkelt manel en me-
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get sior del af rerell fOf, at spejderfestcrne 
blev de dundrende succescr, som de blev: 
Vagner B0tker. Sk0nt det at fit en spejder
fest til at ldappe og fungerc i h0j grad er et 
holdarbejde, vaT det Vagner B0tker, del' 
som utrrettelig inspirator og indpisker gay 
sit vresentlige bidrag til festen. Et nok sa 
vEesentligt og fast indslag val' orkestret un
der led else af Vagner B0tkers far, musik
direkt0r P. B0tker. 

Vagner Botkers indsats rrekker i reali
teten langt ud over den tid, han var trops
f0rer fra 1940-1945. I de or blev der lagt 
et niveau for festerne, som karn til at 
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holde sig de mestc mange .\r. Nogle af de 
personer, del' huskes, som senere stad for 
festerne, er Preben Findal og JoluillY 
Kristiansen. 

I dagbogen for Peder Skrams Flok 
1943 beskriver flokf0fer Knud Christian
sell den tidlige udvikling i spejderfesterne 
pa denne made: 
- Bemrerkelsesvrerdigt er det, at for hvert 
af del' gar, far vi storre og stmre publikum 
til yore fester, hvad vi jo naturligvis er me
get glade for, da det viser, at spejder- og 
ulvebevregelsen ogsa har interesse uden
for dem, def direkte har Doget at gore 
med den. 

Festerne havde ud over denne moral
ske opbakning ogsa en mere kontant be
tydning for trappen og flokken. 11940 
gay festen et overskud pa 640 kroner, 
mens den i 1945 slrebte 1541 kroner hjem 
til tropskassen - en stigning pa 141 %. 

Musikdirektor P Botker er igang med at skrive 
nader til sit orkester. P. Bmker var sammen med 
sit orkester fast musiker til :,pejderfesterne. Og 
de kunne lid! at hvert dengang. F@lgende fekst 
stammer fra P. Bmkers annonce i 0stbirk Avis, 
december 1938: 
leg madtager bestilling pd musik af enhver art. 
Blrese- og stlygemusik, koncet- ag balmusik. 
Moderne eller gammeldags musik - sma savel 
som store bescetninger. A/tid sidste nyheder -
moderne bescetninger efter emske: Harmonika, 
saxofoner, jazztrompet, trcekbasun ogjanitshar 
med refrainanlreg. 

';;3" 
Her er la?t op til en tra4i~ionel spejdersketch omkring 1960. To mand sidder stille og roUgt pa hver sin 
stol, og river 1en ene Vlttlghed afefter den anden. Nar de la. var j'cerdige, gik turen ned i kcelderen un
der scenen pa hotellet. Del medf@rte, at de [leste akterere sfceldent sa noget af forestillingen. Pd bille
det ses bl.a. Finn Wissenberg i midten. 

Peder Sklams Tlops BOltlodning 1947 

LODSEDDEL N'.' 0730 
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Folkobl.d 0" 110".'" Soci.ldcmokrot somt fl.t~ITk Avi. !'.odag dcn ~1.1.n"ar. 

- S" J)Q:gmd .... -

Spejderfesterne gav det@konomiskegrundlagfor 
troppens ogflokkens arbejde. En vigdg side af sa
gen var salget af lodsedler, der tegnede sigfor ho
vedparten af indtcegten. Men det var agsa store 
prremier der kunne vindes - hvad med en vand
spand i aluminiumfeks. 

I samme periode steg det almindelige 
prisniveau i samfundet kun med 25%. Sa 
der var en god klat penge til spejderarbej
det, nar festen var forbi. Op gennem 
1950'erne bet0d overskuddet fra festerne, 
at trappen i modsretning til mange andre 
havde en temmelig god 0konomi. 

At det blev en succes 
er mesten unudvendigt at skrive 
Selv om Vagner B0tker rejste fra byeo i 
1945, blev han dog ved med at f0lge med i 
spejderfesterne, hvad f01gende beretning 
om festen i 1948 viser. Den stammer fra 
Falkes dagbog og fartreller samtidig om, 
hvordan festerne forl0b: 
- Spejderfesten 48 var ikke blot en ganske 
almindelig spejderfest - den var et jubi
lreuffi, idet det i ar var 10. gang i trrek, den 
afholdtes. 

At det blev en succes er nresten un0d
vendigt at skrive. Allerede klokken 7 var 
Salell fyldt til tnengse1, og klokken 10 
havde 5-600 mennesker betalt entre - og 
mange sm~d sig indo 

Selve gangen i underholdningen var, 
som det ses af programmet, lig de forega
ende ars. Efter at B0tkers orkester havde 
spillet den traditionelle ouverture, gik 
treppet op for indmarchen - og spillet var 
gaende - det vil sige, det var det nu ikke 
straks, for Vagner, der passede treppet, 
var for ivrig i tjenesten, og snoren satte sig 
fast og forarsagdede en meget uhe1dig 
pause. No, folk tog det selvf01gelig mod 
godt hum0r, og resten af underholdningen 
fOrl0b nogenlunde efter programmet. 

I mflllederne op til spejderfesterne i ja
nuar la alt andet spejderarbejde pa det 
mermeste stille. AI tiden gik med at 0ve 
sange og sketches samt at fare land og by 
rundt for at sccJge lodsedler, der var en 
vresentlig kilde til festens overskud. Og 
nar sa dagen endelig oprandt, var der 
mesten ingen spejdere og ulve, der kunne 
se resultatet af anstrengelserne. Den tid, 
man ikke stod pa hote11ets scene, blev til
bragt i den kolde krelder under scenen. 
Og som det blev bemrerket af Marie An
dersen, der i 1965 for f0rste gang var med 
til en spejderfest som flokf0rer: 
- Jeg har aldrig set sa lidt af en spejderfest 
somi ar. 
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BofIelturneringen 

I omkring 20 af var Baffelturneringen i 
slutningen af oktober en af de store {ufige 
spejdermressige h0jdepunkter. Den be
stod for spejdernes vedkommende i bade 
etoat- og et dag10b, mens ulveungerne 
m'jedes med et dagl0b. Thrneringen gjaldt 
for spejderne kampen om nogle b0ffel
horn og for ulvene kampen om kalvehorn. 
I nrestcn ane arcne var det troppene og 
flokkene fra Hovedgard, Brredstrup og 
0stbirk, som dystede. Og det var lidt af en 
tilf"'ldighed, det blev sactan. 

Indenfor Det Danske Spejderkorps 
havder der efterhaneden udviklet sig den 
tradition, at trappe og f10kke s",rligt i by-' 
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erne samledes til en turnering en gang ar
Jig!. Ledelsen af Peder Skrams Trap ville 
ikke sta tilbage for byspejderne, og blev i 
oktober maned enige med Hovedgard
troppen om at arrangere en turnering, def 
skulle v",re arJigt tilbagevendende. Horn
syld- og Iuelsminde-trapperne blev ind
budt til at deltage i turneringen, der pi 
grund af pr",mien blev d0bt B0ffelkam
pen og senere Baffelturneringen. 

Hornsyld og Iuelsminde dukkede imid
lertid ikke op til den fmste kamp, der 
fandt sted i Hovedgard i 1942. Udfaldet 
af turneringcn blev, at Peder Skrams Trop 
10b med b0ffelhornene, mens flokken 

matte se sig besejret af Hovedgard-ulvene. 
Pi det tidspunkt havde ulvearbejdet i Pe
der Skrams Flok dog hel1er ikke mere end 
godt et haIvt ar pi bagen. 

Aret elter var Hornsyld og Iuelsminde 
igen inviteret til turneringen, der skulle 
holdes i 0stbirk. De meldte sam aret f0r 
afbud. men til gengreld kom 1. Br",dstrup 
trap, sam havde faet tilbud am at deltage. 
Nu viste ulvene fra 0stbirk, at de ikke 
havde savet tiden vrek siden sidste turne
ring. De vandt kalvehornene. Hvem, del' 
vandt spej dernes prremie, star hen i det 
uvisse. 

Grundlaget for et traditionsrigt sam
kvem de tre trappe imellem var blevet 
lag!. En tradition, der holdt sig indtil be
gyndelsen af 1960'erne, hvor Brredstrup
ug Hovedgard-tropperne ikke havde den 
sarnrne styrke som tidligere. 

Boifelkampen blceses igang foran det andet 
Skramsbo 1952. To ar senere foregik lobet i Ho
vedgdrd, sam dog ikke kunne leve op til Peder 
Skrarn'ernesjorventninger. Ijolge Falkes dagbog 
var det et ja?vnt kedeligt lob, som havde alt for 
fa poster »Det var ncesten kJb det hele ll• Falke fik 
samrne pointtal sam en Brcedstrup-patrulje og 
tabte ved lodtrcekningen om forstepladsen. 

Fort Pembroke 

De b0ffelturneringer, der blev holdt i 0st
bidc, udviklcde sig efterhanden til at were 
noget af et udstyrsstykke. Omkring 1950 
var Ole Glavind, Preben Findal og Ib Bi
gum de drivende krrefter i troppens ar
bejde, og de skabte en r",kke 10b, der 
kom til at danne forbillede for en lang 
rrekke troppe i omegnen. Hvad, der ta bag 
denne entusiasme, er ikke helt klart, men 
maske kan f0lgende citat fra Falkes dag
bog 10fte lidt af sl0re!. Ole Glavind var 
abenlyst irriteret over det dilettantiske ni
veau i Beffelturneringen i 1947: 

S0ndag den 19. oktober: Kampen om 
beffelhornene a!holdtes i Brredstrup og 
vandt uden tvivl prisen for arets darligste 
turnering. Det hele varede kun fa timer og 
bestod af et »orienteringsleb« om formid
dagen, indkvartering til middag (det 
eneste, der fortjener ros) samt parade og 
prremieuddeling am eftermiddagen. 
Brredstrup tog hornene, og vi tog som 
sredvanlig pladen for bedste patrulje. 
Dermed vrere alt sagt. 

Sa var der i 1950'erne helt anderledes 
stiI over det, nar Peder Skrams Trop stod 
for arrangementet. Skramsbo blev om
d0bt til Fort Pembroke, og herfra blev 
deltagerne pa forskellig vis sendt ud i nat
ten for sam regel at opklare forskellige 
forbrydelser. Turen kunne vrere ret dra-

Alt dnder fred og idyl ved paraden iforbindelse 
med B@ifelkampen 1952. Men sddan var det 
ikke altid. Drabelige lob, hvor spejderne fra 

Bra?dstrup, Hovedgdrd og (2)stbirk blev sendt ud 
pa mange kilometers vandring, kendetegnede 

mange afb@jfelkampeneideomkring18tir, de 
sfod pd. Under et lob i Hovedgdrd i begyndelsen 
af 1940'erne var et over/aid sa realistisk lave!, at 

spejderne ncesten troede pd det. 

matisk, og f01te a1" og til spejderne ud pa 
lange spadsereture i omegnen. Et referat 
afkampen i 1959 kan give et lille indtryk 
af stemningen: 

Alle patruljerne er indkaldt til at 
hjrelpe obersten pi Fort Pembroke. Gen
nem radioen herer de, at der er stjalet pa
pirer fra Pembrokes raketbase. Afsted til 
basen, hvor en mystisk udseende mand 
bliver kropsvisiteret og et brev dukker 
frem med teksten: Med os ved Waterto
wer. Her finder spejderne nogle tilskade
komne, som de behandler med f0rste
hjrelp, inden tlll'en gar videre til Bear 
Lake (Vestbirk-seerne), hvor de rna 
bjrerge en bact ind til bredden for at finde 
det brev, der er skjult i baden. 

Efter et par mindre forhindringer nar 
spejderne frem til et lejrbal med the og 
snobr0dsdej, sam omsrettes til rygende 

varm snobf0d. Frem til klokken halv fire 
om natten krydser spejderne om i Juliane
lyst skov, indtil de finder nattelogi pi en 
»farm« i nrerheden. 

Nreste morgen fortsatte lebet efter 
morgenmad i Fort Pembroke, og da ind
gik en mishandlet dreng, en spion samt et 
mord i de hal'l'ejsende opgaver, spejderne 
kom ud for. 
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Pigespejderne i 0stbirk 

- Tropsradet ventede pa, der skulle 
komme nogle egnede f0reremner til byen. 

Sadan slutter tropsdagbogen for BIsebe 
Krabbes Trap i 0stbirk, sommeren 1970, 
hvor der kun var en enkelt patrulje og 
nogle blamejser tilbage, Der kom aben
bart aId rig nogle f~Heremner, for troppen 
gik sammen med drengespejderne i hi, for 
tre ar sencre i frellesskab at genopsta som 
Peder Skrams Gruppe. 

Sretningen i dagbogen saUe punktum 
for omkring 30 ars selvstrendigt pigespej-
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derliv i 0stbirk. For selv om trappen fmst 
formelt blev oprettet den 12. januar 1960, 
havde def siden slutningen af 1940'erne 
ViEret flere patndjer med pigespejdere. 
Ligesom drengene var pigerne i begyndel
sen tilsluttet Bncdstrup-spejderne, men i 
lebet af 1950'erne steg tilgangen afpiger 
sa soorkt, at 0stbirk-spejderne i 1960 ud
gjorde omkring halvdelen af Brredstrup
troppen. Og da vaT det tid at danne en 
selvstrendig trop i 0stbirk. 

Lokaler 
Som det var tilfreldet for drengene, var pi~ 
gernes h0jeste 0nske at fa selvstrendige lo~ 
kaler. Et lokale var stillet i udsigt pi 0st
birk Skole, def netop var blevet udvidet, 
men tilsagnet svigtede. I stedet !ejede 
trappen et lokale hos manufakturhandler 
Sterndorlf pa hjernet af Storegade og 
Torpvej for 25 kr. om maneden - inklusiv 
lys og varme. De fmste par ar val' det 
tropskassen, del' matte betale, indtil sog
nerMet i 0stbirk-Y ding kommune i 1962 
tegnede sig for udgiften. 

Lokalet hos Sterndorlf beholdt trap
pen til begyndelsen af 1966, hvor indret
ningen af det gande frysehus ved siden af 
biografen var f",rdig. Troppen havde for 
3000 kroner kebt frysehuset i efteraret 
1965. Huset var blevet til salg, da hjem
mefrysernes fremmarch f0rte til nedlEeg
gelse af den forening, som stod bag den 
frelles frostbox. 

Med den nye placering i gadebilledet 
begyndte en praksis, sam kom til at holde 
sig helt til troppens nedlreggelse. Hvert ar 
den sidste s0nctag f0r jul solgte pigerne 
varme vafler fra huset, cler senere er ble
vet kaldt Hyldehuset. 

Pige5pejdemes mangearige og ihcerdige f@rerfru 
Pelitiche viser sin afl@ser Rita Jensen, hvordan 
man binder knob. Fru Peuliche blev aldrig kaldt 
andet end Zitt, sam var hendes spejdemavn. 

Patruljearbejdet 
Aktiviteterne i en pigepatrulje adskillcr 
sig i bund og grund ikke mevnevrerdigt fra 
en drengepatrulje. Oet vresentlige er at 
vrere sammon med kammerater pa egen 
hand. Mod hensyn til de konkrete aktivi
teter ligger v"'gten dog helt klart forske1-
lig!. Mens drengenes dagb0ger i vid ud
stnckning indeholder beretninger om 
dra~elige turneringer og sprendende 10b, 
er plgernes mere koncentreret om de 
m~re huslige sysler i spejderhytten og pi 
leJrene. Det herte til sj",lderulederne, at 
plgerne blev forstyrret i deres arbejde, 
men det skete i januar 1967. F01gende ci
tat fra Stampes patruljedagbog viser hvor
for: 
- Kirsten tog nogle preyer med Lilly, 
Beothe, Birthe, Bente og Susamle. Bagef
ter fik vi aile prever for, og cia vi var frer
dige med det, kunne vi ikke finde pa 110-

get. Sa tog vi to kroner af patruljekassen 
og k0hte lakrids for demo Desuden val" vi 
sa urolige, fordi def val" sol dater i byen, og 
vi skulle heIst ud og vinke til dem, hver 
gang def vaf nogle, def k0rte forbi - men 
til sidst sang vi Tablo og gik hjern. 

Fra pigespejder 
til Elsebe Krabbes Trop 
I november 1960 holdt trappen den fmste 
spejderfest. Noget helt nyt var det ikke, 
for pigerne havde gennem mange ar vreret 
med til at arrangcrc spcjdcrfesternc i 
Br",dstrup. Til geng",ld kunne de nu selv 

Pigespejderne pa tur i slutningen af 1960'erne. 
Bagest Lis Paske, forrest fra venstre Judith 

Bach, Kirsten Jensen og Lis Jacobsen. 

stryge hele det prone overskud, cler i f0f

ste nekke sImile bruges til at forbedre 10-
kalerne has Sterlldorff. 

Ferste januar 1962 tiltritdte Grete Peii
Hehe Nielsen som tropsf0rer. Nresten 
mere end nogen anden blev det hende 
del' kom til at tegne troppen i de 10 ar: 
den eksisterede. FlU Peliliche havde sam
tidig forbindelse til KFUK-Spejderne og 
fik pa den made udvirket, at 0stbirk-Spej
derne kom med pa KFUKs landslcjr i 
sommeren 1962. De f0rste ar blev spej
derlejrene altid holdt sammen med andre 
troppe og divisioner. Blamejserne kom 
ferst med pa lejr i 1963 (da var der om
kring 40 spejdere og blimejser), hvor det 
blev til fern dage ved Nakskov fjord. 

I 1968 begyndte der at melde sig pro
blemer pa ledersiden. Fru Peliliche var 
blevet divisionschef og kunne ikke fort
s",tle som trapsf0rer. Spejderarbejdet 
fungerede ellers fint, og en helt ny stribe 

Spirer stod klar til at rykke op som spej
derc, efter de havde faet alderen og havde 
pr0vet at save i telt. 

Lederproblemerne blev 10st, men aret 
efter var antallet af spejdere vigende, og 
trappen indledte et samarbejde med 
drengespejderne, der ligeledes klllme 
konstatere en nedgang i medlemstaI1et, 
om f",lles blad og avisindsamling. Samti
dig tog troppen navneforandring fra det 
ret anonyme De BHi Pigespejdere, 0stbirk 
Trop, til det mere frengende BIscbe Krab
bes Trap. Blsebe var i sin tid (1500-tallet) 
gIft med Peder Skram. En af trappens pa
truljer havde tidligere heddet Blsebe 
Krabbe, men den var i mellemtiden blevet 
nedlagt, da pigerne efterhanden var gaet 
ud. 

Nedgangen i medlemstallet fortsatte, sa 
der efter sommerferien 1970 kun var en 
enkelt patrulje og nogle fa blamejser til
bage, og trappen gik i hi. 

21 



Forenede anstrengelser 
Peder Skrams Gruppe 73-88 

~ 
Spejdhe, 

I :I~ ~!!~s~e~::i:r,~!:o~J derea IOJ~ldre 
. Indbydes hi ",nde 

/l4"ReEII~o." oJiNdug d. Ii. Hept. kl. 19,80 
j @s(bi,kh.llcns cafdcda 0111 gClloptettcise ;If spejdN"rbcjdet 
Oamlc spejde,e vII redeg-are lor ;otbejdel i Imp og fir:>k. 
Divisio".cheferne Anti" Wig OJ( Svcnd [)0birl~ vii v""c til slede, 
og bcsvare eventuelle 5p"'gsm~l. 
is"" indbytlc! Ucll'lgerc teder." spcjdcle og "lIdre, de, kUDo. t",ok. gig 
;11 vrere med i ",bejdeL 
De, kall k~bes Ic.ffc, the og sod.wand m. b,~d i col"leric!. 
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Peder Skrams Gruppe blev en af de fmste 
blandede grupper i landet, elter at de to 
spejderkorps, Det Danske Spejderkorps 
og Det Danske Pigespejderkorps, var ble
vet sammenlagt Ira 1. januar 1973. Andre 
steder kunne det tage tlere ar, inden den 
cndelige sammenslutning af pige- og 
drengespejdere landt sted. I Skanderborg 
skete det f0fst i 1975, cfter et afs frieri fra 
drengespejderne til pigerne. 

Nar det gik sa hurtigt i 0stbirk, hang 
det sammen med, at spejderarbejdet be
gyndte Ira en absolut nulstilling. Da 
korpsene blev sammenlag! 1. januar 1973, 
var der ingen spejdere i 0stbirk. Siden 
1970 havde pigespejderne ligget stille, 
drengene siden 1971. 

I l0bet af sommeren 1973 udfoldedes 
der en vis aktivitet blandt gamle spejdere 
lor at fa gang i arbejdet igen. Det f0rste til 
et orienteringsm0de den 5. september 
1973 i 0stbirk Hallen, hvor Peder Skrams 
Gruppe blev opretle!. 

Ophavsmanden til sommeraktiviteten 
var nu afd0de overbetjent 1. C. Christen
sen. Han var, som den sidste formand i pi
gespejdernes tropsrad, klar over reglerne j 
pigespejderkorpset. De bestemte, at nar 
en trop havde ligget stille i tre ar, sa skulle 
dens vrerdier overga til divisionen. Og det 
ville 1. C. lorhindre. Han henvendte sig da 
til nogle tidligere spejdededere for at 
srette skub i arbejdet, der 10rte frem til 
m0det i 0stbirk Hallen. 

Antallet af spejdere voksede hastigt i 
den 10rste tid efter genoprettelsen. To pa
truljer blev i begyndelsen af 1974 til fire, 

og samtidig oprettedes en spirepatrulje. 
Hos ulvene var der tre bander. I 10het af et 
par ;ir 0ges antallet sa meget, at det blev 
ll0dvendigt med en udvidelse af 
Skramsbo. Den fandt sted i efteraret 
1977. Pit det tidspunkt var der fern spej
derpatruljer, fire spiI'epatruljer og fire 
bander, eller omkring 120 spejdere. 

For piger og drenge 
Sk0nt troppen nu var lor bade piger og 
drenge, bestod de to farste patruljer 
Egern og Falke al henholdsvis piger og 
drenge. Fmst i 1980 blev der etableret 
blandede patruljer, dog med den mulig
hed, at piger og drenge kunne fa hvert sit 
sovetelt pa tm'ene, hvis en af parterne 0n
skede det. 

Troppens genoprettelse sam blandet 
gruppe bet0d, at forskellige traditione, Ira 
pige- og drengespejderne blev indl0ft i 
gruppen. De mindste medlemmer hed 
som hos Det Danske Spejderkorps ulve
unger - pigespejderkorpsets blamejser var 
helt forsvundet. Hos pigespejderne havde 
man siden 1966 haft spirer, og da der i fe
bruar 1974 var sa mange bern mellem 10-
12 ar i 0stbirk, der gerne ville vrere spej
dere, oprettedes en spirepatrulje. 

Drengespejdernes traditionsrige spej
derfester blev forts at, men nu om efter
aret, hvor pigespejderne hidtil havde 
holdt deres. De to tidligere troppes til
holdssteder; det gamle Irysehus og hytten 
pa Ryvej, kaldet Skramsbo, blev nu frelles 

ejendom. I frysehuset fik senlorspejderne 
hurtigt fast tilholdssted. Betegnelsen seni
arspejdere var som huset avertaget fra pi
gespejderne. 

Spejderarbejdet 
var noget helt nyt 
Spejderarbejdet begyndte pit helt bar 
bund i 1973. Kun lederne havde erlarin
ger med arbejde!. Ejvind J0rgensen hus
ker den f0rste tid efter genoprettelsen: 
- I begyndelsen holdt vi ingen patruljem0-
der, kun tropsm0der. Aile spejderne vaf 
nye, og de havde ingen begreb om spej
derarbejdet. Det samme gjaldt for eksem
pel opfattelsen af et lejrbal. Vi gamle 
kendte den vidunderlige 10lelse at sidde 
og stirre ind i bal eller glader, den fornem
melse kendte de nye slet ikke. Men de 
lrerte det hurtigt. 

Patruljem0derne kom i l0bet af 1974 i 
faste rammer, og patruljeture uden delta
gelse af tropsledelsen blev ogsa arrange
ret. Patruljeturene har dog aldrig naet det 
omfang, som i den tid Peder Skrams Trop 
eksisterede, i stedet blev samlede trops
ture den mest almindelige form far spej
derture. I 1979 blev mange af spejderne 
saledes helt lorvirrede, da en planlagt pa
truljetu, skulle finde sted. De troede nres
ten ikke pa, at det kunne vrere legalt at 
tage afsted pa en week-end uden tropsle
delsen skulle med. 

Baggnmden for denne forskel mellem 
det tidligste patruljearbejde og det senere 

Medfemmer af Peder Skrams Gruppe 1977. 
Bade piger og drenge er med - et resultat af sam
menfregning af Det Danske Spejderkorps og Det 

Danske Pigespejderkorps 1973, Grunden til 
sammenlregningen var en nedgang i spejdertal

let, sam man ogsa kunne mmrke i ()stbirk, hvor 
bade piger og drenge fa stille i et par ar efter 

1970. 

ligger maske i den made, Peder Skrams 
Trop og Peder Skrams Gruppe blev op
rettet pa. Troppen blev oprettet al drenge, 
som til at begynde med dannede to pa
truljer i 0stbirk, inden der overhovedet 
var en trop. Gruppen er oprettet den an
den vej rundt. F0rst blev de overordnede 
retningslinier lagt last i gruppen, derpa 
kom patruljerne til. 

Fremtiden 
De sidste godt otte ar har Peder Skrams 
Gruppe lagt flere arrangementer tilrette, 
som inddrager forreldrene i en del af spej
derlivet. Ferste arrangement var i maj 
1979, hvor der blev arrangeret en lamilie
travetur. Senere er det blevet til MOSS0-
nes i privatbiler. Baggrunden for denne 
udvikling er maske, at mange familier le
ver en splittet dagligdag, hvor lorreldre og 
b0rn ikke ser sa meget til hinanden. Frel-

les oplevelser i fritiden bliver derfor mere 
vresentlige. Pa den baggrund rna ideen om 
frelles arrangementer hilses velkommen. 

Men her til sidst skal der dryppes lidt 
malurt i bregeret. For hvad er det spejder
livet kan tilbyde b0rn og unge i yore dage? 
F0rst og fremmest oplevelser pa egen 
himd. I en tid hvor b0rn i meget stor ud
strrekrdng er nnder opsyn og kontrol i 
daginstitutioner, sport'sklubber, skole og i 
hjemmet, reprresenterer spejderlivet en 
helt anden mulighed - et liv uden opsyn 
og kontrol i en stor del af tiden. 

Lad for altid patruljearbejdet, med m0-
der og ture uden vresentlig indblanding al 
voksne, blive det brerende i spejderarbej
det. Det vil vrere med til at give kom
mende generationer af danskere en god 
opdragelse til det, der i spejderloven er 
formuleret s:lledes: at here andres menin
ger og danne sine egne, samt at tage med
ansvar i familie og samfund, 

23 



AIle kunne vrere med 

Hvem var det, initiativtagerne ti1 Peder 
Skrams Trop ville have med i spejderbe
vregelsen i 0stbirk? I de storre bye!' hen
vendte de forskelJige korps sig til forskel
Jige grene af samfundet. FDF og KFUM 
havde fra begyndelsen isrer lagt vregt pa at 
organisere drenge fra den laveste del af 
samfundet, mens Det Danske Spejder
korps henvendte sig til "bedre folks 
b0rn«. Kontingentet var betydeligt st0rre i 
Det Danske Spejderkorps end de 0vrige 
forbund. 

Men situationen var anderledes pa lan
det, hvor som regel kun et enkelt korps 
var reprresenteret, og her er 0stbirk spej
defne et godt eksempel. Ganske vist 
havde man fra begyndelsen sikret sig, at 
lrerer Augustensen og hans kone ville 
vrere med i tropsradet, for at signalere at 
det var en ordentlig organisation, def blev 
stifte!. Det ovrige tropsrad bestod af selv
strendige handvrerkere og handlende, 
hvad der dog ikke bet0d, at troppen og 
flokken var forbeholdt bornene fra denne 
del af det Jille samfund i 0stbirk. 

Et eksempel kan vrere oprettelsen at 
flokken i 1942, hvor tropsfefcr Vagner 
Betker og tropsassistent Knud Christian
sen gik rundt til nogle forreldre for at fa 
nogle drenge med i arbejdet. Sammensret
ningen af den forste ulveflok var meget 
blandet og bestod af tre drenge, hvis far 
var gardejer, to seillner at arbejdsmrend, 
en t0mrermesters0n, en der var S0n af en 
gartneriejer samt musikdirekt0ren8 800, 
Vagner B0tkers lillebror. 

Gennem aIle arene har der imidlertid 
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vceret en tydelig tendens til, at det var S0ll
ner afhandlende, selvstrendige hand
vcerkere, lrerere eller andre med en h0jere 
uddannelse, der var drivende og kreative i 
arbejdet. Og skant der uden tvivl gennem 
aile arene har vreret kliker, og nogle man 
foretrak frem for andre, sa har Peder 
Skrams Trop altid vreret "ben for alle -
aile kunne vrere med. 

Ellers havde Peder Skrams Trop vel 
llreppe overlevet i 50 ar. 
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