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Stenlændernes Spejdermuseum 

 

Kære alle.  

 

Igen mødes vi til hyggeligt og udbytterigt samvær. I Stenløse 
ser vi hvert år frem til denne weekend, der på alle møder er gi-
vende og motiverende for resten af årets museumsarbejde. 

Siden sidste museumskonference har vi i Stenlændernes Spej-
dermuseum arbejdet stille og støt med fortsat registrering og ar-
kivering. 

Årets store særudstilling var en udstilling om Spejdergården 
Maglevad, hvor museet har til huse. Anledningen var en lokal-
plan, hvor Spejdergården blev karakteriseret som 
"bevaringsværdig". I sig selv måske ikke noget revolutioneren-
de, men da Stenlænderne overtog gården i 1972 var der afsat en 
større sum penge til nedrivning, da store dele af udlængerne var 
livsfarlige at opholde sig i. I stedet for nedrivning - der ville 
være den lette løsning - besluttede et hold forældre sig for at in-
vestere adskillige frivillige arbejdstimer i renovering. Og små 
40 år senere gav det altså bonus i form af offentlig anerkendel-
se. 

Selve udstillingen havde åbning til Julemarkedet og var en stor 
succes med mange besøgende, der lige skulle tjekke om alt var i 
orden og korrekt. 

Ellers arbejder vi videre med vores ide om video-optagelse af 
historiske spejder-personligheder. Dels for at få fikseret histori-
en og historierne, dels for at få udstillingsmateriale, der kan 
peppe vores forskellige udstillinger op. Indtil videre har det dog 
haft en begrænset succes, da "personlighederne" indtil videre er 
sprunget fra i sidste øjeblik. Men vi har fortsat tiltro til ideen og 
planer for nye interview-ofre og glæder os til at kunne berette 
om det senere. 



 

  

 

Vi arbejder ligeledes videre med planerne om at lave et digitalt 
katalog over DDS/DDP mærker og uniformer. Vi er begyndt så 
småt med vores speciale - duelighedstegn. I den forbindelse vil 
vi gerne trække på jer andre, og bede om at få jeres mærker i 
indscannet form. Helst i en god opløsning (300 dpi) og også 
gerne med oplysninger om format/størrelse og alder mv.  

Hvis I ikke selv magter opgaven vil vi gerne scanne mærkerne 
for jer. Send dem blot med posten til mig, eller mail til mig på 
county4x4@gmail.com. På forhånd mange tak. 

Dette års beretning er om handicap-arbejdet i DDS. Som det 
også fremgår af artiklen er det et arbejdsområde, der ligefor ti-
den kører på lavt blus, men som tidligere har bragt megen glæ-
de til en udsat gruppe.  

 

Med håb om et godt årsmøde. 

 

Med Spejderhilsen 

Morten Frederiksen, september 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Handicap-arbejde i DDS 

Kilder: Rikke Grubert og Thor Gregersen A-HA, Døvehistorisk selskab 

Tilbage i 1950 begyndte Det Danske Pigespejderkorps at lave spejder-
arbejde for kronisk syge og invalide børn. De blev kaldt "kløver-
spejdere". Det var vurderingen at de pga. deres handicaps ikke kunne 
være med i en almindelig trop og blev derfor enten samlet i særlige 
troppe eller også var de brevspejdere. Det var således lagt an på, at 
spejderne kunne aflægge prøver mv. skriftligt. 

I 1965 var arbejdet så formaliseret, at det af uniformsreglementet 
fremgik, at kløver-spejdernes arbejdsgren-farve var blå og at der var 
distinktioner med blåt underlag for førere, der lavede handicap-
arbejde. 

Det Danske Pigespejderkorps’ gruppe for døve piger hed Kastelstrop-
pen og lå på Østerbro i København. Den blev dannet i 1954 med 7 
piger og med lærer Inge Larsen i spidsen. I 1956 kom der også en 
gruppe blåmejser til. Fra midten af 1960’erne kørte arbejdet på våge-
blus. 

For drengenes vedkommende startedes 8. Østerbro Castberg trop i 
1954 af lærer Jens Lundberg. I 1971 blev Jørgen Jørgensen tropsle-
der, en post han stadigvæk bestrider.   
I 1973 blev de to grupper slået sammen til 8. Østerbro Castberg 
Gruppe. Spejderarbejdet foregår fortsat i kælderen på Døveskolen på 
Kastelsvej. Gruppen har siden 1970'erne arrangeret sommerlejre for 
såvel døve som hørende spejdere. 

På korpslejren Spejd-80 var der på lejren i Stevninghus en 
"integrationslejr" med svært handicappede. Der var omkring 90 delta-
gere i lejren. 

I slutningen af 80'erne blev I-lejrene oprettet som sommerlejre. I-lejr 
var en forkortelse for integrationslejr. Det var en spejderlejr for både 
handicappede og ikke-handicappede børn og unge. Lejren havde til for-
mål at vise, at det godt kan lade sig gøre at være spejder, selvom man 
har et handicap. 

I modsætning til DDP's Kløverarbejde forsøgtes de handicappede inte-
greret i de lokale grupper efter lejren. Der var både fysik og psykisk 
handicappede med på lejrene, men der var som minimumskrav, at man 



 

  

 

kan kommunikere og gøre sig forståeligt. Dette for at der ikke skulle 
ske misforståelser om helt basale ting som fx sult og toiletbesøg. 

I forbindelse med I-lejrene nedsatte DDS "Arbejdsgruppen for Handi-
capArbejde" (A-HA), som dels stod for afvikling af lejrene, dels for at 
søge at få information og støtte ud til de spejdergrupper, der valgte at 
kaste sig over den arbejdsopgave det er at integrere handicappede i 
"almindeligt" spejderarbejde. 

I 1990 var der ca. 25 deltagere på I-lejren, og i 1991 og 92 foregik lej-
rene på Hylkedam. I samme forbindelse blev der lavet T-shirts til delta-
gerne. 

I 1993 blev I-lejren flyttet til efterårsferien. Årets efter kom det første I-
lejr mærke. Det var et stort rundt mærke med en kørestol og årstal. Det 
var dog for stort og uhandy, hvorfor man allerede året efter lavede det 
viste mærke. Omkring 2000 blev der endvidere indført en hvid stribe 
med årstal (fx "I-lejr 2001"), som deltagerne kan sætte rundt om selve 
lejr-mærket. 

Deltagerantallet steg op igennem 90'erne støt og havde i 2001 ca. 90 
deltagere. I løbet af det seneste ti-år fik lejren imidlertid stor konkur-
rence fra de mange andre tilbud som de handicappede fik fra kommune 
mv. Sidste I-lejr var således i 2009, hvor interessen for at deltage som 
handicappet var meget begrænset.  

I 2010 forsøgte man så at arrangere lejren som et PLAN-kursus, men 
det blev aflyst pga. af for få handicappede tilmeldte deltagere. 

I 2007 blev A-HA slået sammen med tre andre udvalg (integration af 
indvandrere, socialt udsatte og Børns Vilkår) i "De Blå Nuancer". Dette 
fælles udvalg havde som vision at samle de "skæve eksistenser" og ar-
bejde for rummeligheden i DDS og herunder at arrangere I-lejr mv. 

Samtidig blev der oprettet et korps af ressourcepersoner kaldet 
"grænsebryderne". Disse personer var tænkt som lokale ildsjæle, der 
kunne indgå i et netværk og være støtte til spejdergrupper og handicap-
pede, sådan at integrationen mellem disse blev bedst muligt. 

De sidste par år er der ikke blevet arbejdet med handicap-arbejde på 
korpsplan. De Blå Nuancer og A-HA blev nedlagt i 2009/2010, og 
for tiden er det alene lokale projekter, der fortsat arbejder med inte-
gration af handicappede i spejderarbejdet. Men viljen er der vist fort-
sat, og der et ønske om at få det gode arbejde op og køre igen. 



 

  

 

At det er en super ide, der er givende for alle parter vise følgende ud-
drag af en beretning. Den er sakset fra Muskelkraft nr 7, 1999, et 
blad for folk med muskelsvind. 

 
At være handicappet på spejderlejr 
Reportage fra Det Danske Spejderkorps I-lejr i Rold Skov 

Af Isak Kornerup Houe 

Skulle jeg på spejderlejr? Isak, hjemmemennesket, rodehovedet og - 
mindst foreneligt med spejderlejr, troede jeg - livsnyderen. Hvis det 
ikke var fordi, det var mit arbejde, var jeg aldrig kommet med på I-
lejr, men det kom jeg. 

Heldigvis! 

I-lejr står for Integrations-lejr, og det går ud på, at de handicappede, 
der er med - det er mest spastikere og psykisk handicappede, hvad jeg 
synes er sløvt af os svindlere! - skal væk fra kære mor og bryde nogle 
grænser. Samtidig lærer de ”normale”, at handicappede ikke er nogle 
grønsager, men nogle man kan stille krav til. 

Jeg begyndte så at tælle dagene og lede efter undskyldninger. Jeg var 
ikke særlig begejstret, og jeg havde derfor aftalt, at jeg kun skulle 
være der i tre dage. Så havde jeg da ikke ødelagt hele efterårsferien. 
Da dagen kom, det var den første lørdag i efterårsferien, pakkede jeg 
- eller rettere sagt min mor, for jeg havde travlt med at tage afsked 
med min computer - el-tandbørste, diktafon, dyne og lagener – det 
kunne jo ikke være rigtigt, at vi skulle sove i telt, når der var handi-
cappede med … jeg blev klogere. 

Så kom min hjælper Lars, og vi kørte af sted. Min fremragende brug 
af vores i øvrigt forældede landkort bragte os til Hobro, men derfra 
måtte vi køre mange omveje, før vi endelig fandt lejren. Det første, vi 
fik at vide, var, at vi skulle sove i telt. Min hjælper Lars, som er end-
nu mere bymenneske end jeg, fortalte senere, at han ville have fundet 
en dårlig undskyldning for at tage hjem så hurtigt som muligt, hvis 
han ikke havde fået lov til at sove i hytten. 

Så blev vi indkvarteret, Lars i hytten og jeg i telt. Natten blev meget 
interessant… 



 

  

 

På ét punkt blev jeg glædeligt overrasket: Jeg frøs næsten ikke. Meget 
søvn fik jeg nu ikke, for da vi skulle til at begynde at sove, var der en 
dreng med et psykisk handicap, der begyndte at græde, og han ville 
ikke stoppe. Samtidig begyndte en pige, der var spastisk, at fortælle 
første del – jeg fik flere – af sin livshistorie. Meget søvn fik jeg ikke 
første nat, men det var en oplevelse. 

Den næste morgen var, heldigvis, ikke så slem, som jeg havde regnet 
med: Jeg havde ikke fået nok søvn til, at jeg kunne være rigtig træt! 
Jeg kom med Lars’ hjælp i tøjet. Morgenmaden var en glædelig over-
raskelse, vi spiste den ude foran teltet, og der var morgenbrød! For-
middagen brugte jeg på at slæbe rafter – lange tynde træstammer – 
bag Mini-Crosseren og hente brænde, som jeg havde på trinbrættet. 
Imens prøvede de andre at tænde det bål, vi skulle lave aftensmad på. 
Det gik ikke særlig godt, for brændet var vådt, og det endte med, at 
vi måtte ”låne” nogle glødende brændestykker af de andre. Men ma-
den blev lavet, den smagte godt, og vi var sultne. 

Efter frokosten spillede vi Levende Stratego, men midt i første runde 
løb min Mini-Crosser tør for strøm. Da jeg havde fået Crosseren op 
til opladning og var på vej ned i lejren, faldt jeg og forstuvede mit 
venstre ben. I den næste runde Stratego måtte jeg så ”dele og her-
ske”, det vil sige fordele kortene, og det er jeg god til. 

Under aftensmaden brød jeg en grænse - det blev ikke den første. Vi 
skulle have rugbrød med forskellige former for pålæg, og jeg har al-
drig kunnet lide rugbrød, men jeg spiste det! Bagefter skulle vi lave 
postkort, men vi blev afbrudt af en af de ”voksne” klædt ud som en 
middelaldersoldat - middelalderen er årets tema for I-lejren - som op-
lyste, at ”den skønne prinsesse Lola” var blevet bortført af ”Dragen 
Didrik”. Vi skulle ud og redde hende. Vi skulle altså på natløb. 

Vi skulle først ind i cirkusteltet, der var slået op på pladsen. Derinde 
var en spåkone, og hos hende skulle vi drikke en trylledrik – grøn so-
davand – som ville gøre os evigt unge. Vi fik at vide, at vi skulle over 
til troldmanden, som havde indrettet et værksted i hytten. Hans værk-
sted var virkelig godt lavet. 

Midt på bordet stak et hoved op, som spillede skak med troldmanden. 
Hos troldmanden skulle vi svare på tre gåder for at få de hemmelige 
trylleord, der kunne fælde dragen: ”Skrid Didrik din skidrik”. 



 

  

 

Vi skulle nu videre til en smedje, men på vejen gik min kørestol fast 
med et bump, og jeg lå i græsset. Jeg havde lånt en kørestol, der var 
for lille og såre ustabil. Da vi så endelig kom til smedjen - et bål ind-
kredset af rafter - forlangte de, at vi skulle stille med en modig kri-
ger, det blev mig, der skulle brændemærkes. Brændemærkningen fo-
regik ved, at de varmede et brændejern, gav mig bind for øjnene og 
så tog et andet jern, de havde i en spand isvand og satte det på min 
hånd. Imens de satte det varme jern i et stykke kød, så det rigtig sy-
dede og lugtede! 

Jeg sov godt den nat, for jeg bad de andre om at ”dæmpe sig”, og det 
hjalp. 

Mandag morgen forløb som den forrige. Men så skete der noget sær-
ligt, for anden gang brød jeg en grænse: Jeg blev sat til at save bræn-
de! Jeg må have set helt forkert ud i hovedet, og jeg kom med mange 
indvendinger, men det lykkedes mig at save et stykke igennem. Bag-
efter overraskede jeg de voksne – i hvert fald Lars – med, at jeg ville 
hugge brænde. Det lykkedes! 

Over aftensmaden begyndte de voksne og de andre at prøve at overta-
le mig til at blive, i hvert fald til om tirsdagen, og jeg kunne – heldig-
vis – ikke rigtig sige nej. Det lykkedes også Lars at overtale mig til at 
blive resten af ugen. 

Denne her lejr har betydet meget for mig. Jeg har fundet ud af, at de 
fysiske grænser ikke bare ligger, hvor det gør ondt; jeg er blevet bed-
re til at være vågen og give en hånd med – selv om jeg har muskel-
svind. Og jeg har fundet ud af, at jeg kan andet end at sidde med næ-
sen i en bog. Jeg synes, at de, der laver Muskelsvindfondens sommer-
lejr, skulle lære noget af denne her lejr. Og for det andet synes jeg 
godt, at man også på svindlernes sommerlejr kunne lukke nogle andre 
handicappede ind end svindlere, og måske også nogle såkaldte 
”normale”. 

Næste gang der er I-lejr, er jeg sikkert med, og jeg håber, at der så 
også kommer nogle andre svindlere med! 

 


