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Min (Ole Borch) spejdertid.

Jeg startede som ulveunge i det danske spejderkorps (DDS) i Nykøbing Falster i 1952. Vi var flyttet til
Enighedsvej i Nykøbing fra Holbæk omkring 1947. I 1949 boede vi i Højbrogade, hvor min bor Lars blev
hjemmefødt. Ved denne lejlighed var Niels og jeg i pleje og fik is fra en bager som havde brugt
fordærvede andeæg dertil. Vi fik begge paratyfus og lå på hospitalet med meget høj feber. Senere
flyttede vi til Hospitalsvej 5, hvor vi løb meget på rulleskøjter på den ny asfalterede vej – der var jo kun
få biler, og det var her vi begyndte som ulveunger med lokaler i Sydhavnsgade eller der i nærheden.

Figur 1 Niels(8) og Ole(9) som ulveunger 1952. Foto fra stuen på Hospitalsvej

I 1953 flyttede vi til Haslev og boede i Jernbanegade 17, indtil jeg sluttede som spejder (Rover og
tropsassistent) i 1963 - 20 år gammel.
Det har været i 1954, hvor vi var en lille gruppe drenge der (gen)startede de gule spejdere i Haslev –

Haslev Trop, Svend Gønge Division
. Leder var ejeren af et gartneri på Teestrupvej. Vi
cyklede derud til møder, men efter en hård vinter gav vi op – vi kunne ikke finde lokaler inde i byen. Man
skal huske på, at Haslev var indremissionsk og de gule spejder blev opfattet ugudelige. Der var rigtig
mange KFUM og KFUK spejdere samt FDF i hobetal. Endelig i foråret 1955 startede vi så igen med Ove
Kull som leder i et lille skur på Sofiendalsvej 1.

Figur 2 Tropslokale nummer to på Sofiendalsvej 1, Haslev

Her opbyggede vi troppen og lærte færdigheder samt fremstillet patrulje standere (en stav med bemalet
læderflag). Ved hvert møde skrev vi dagbog efterfølgende, og skriverierne gik på tur. Vi begyndte også at
tage på ture, men det var småt med penge til telte. De lykkedes at få et enkelt telt og så tog vi afsted
mange gange ud i de smukke omgivelser. Vi gik og cyklede – aldrig blev vi kørt af de få forældre som
havde bil. Nytårsdag gik vi i optog op ad Jernbanegade – naturligvis i korte bukser – sammen med de
andre spejdere. Vi var blot en lille flok bagerst i rækken. Da vi kom til kirken gik all ind undtagen os, vi
vendte om og gik hjem. Mi Mor var sekretær i troppen og styrede økonomien, som var meget sparsom.
Der blev således sparet sammen til en spade, så vi kunne lave en bålplads. Men i Haslev skulle Mor ikke

fortælle noget om hendes aktivitet, det kunne gå ud over sparekassen hvor min Far var direktør. Vi
havde også en lille tropsrådet med en herreekviperingshandler som medlem. Han måtte trække sig efter
at hans butik var blevet boykottet på grund af arbejdet med ’de ukristelige’ spejdere.
Troppen voksede og på et tidspunkt var vi 3 patruljer. Vi var på mange ture i weekenden, som typisk
startede efter skoletid lørdag over middag. Vi gik nemlig i skole til kl. 12 om middagen. Vi fik ofte
pandekager lørdag kl. 12, og så op på cyklerne og afsted på løb som sluttede i en skov, hvor vi slog lejer.
Det var svære tider, så vi fik ikke altid kød med til at stege på bålet, men snobrød var altid godt. Vi
lavede også ovn under jorden og bagte sandkage og brød. I skoven øvede vi os i at bygge lejerting, som
borde, bålplads, tårne og latrin. Vi var også på løb med andre troppe- typisk også i weekenden og som
cykel natløb. Vi skulle f.eks. bygge en bro over Tryggevælde å og få alle tørskoet over på den anden side.
Det er rimelig svært at få første og sidste mand over. Vi skulle også engang skifte hjul på en stor lastbil
midt om natten.
På mange af tuerne overnattede vi i halmen i laden på gårde. Vi blev altid rigtig godt modtaget overalt
på omegnens gårde, og det var lækkert at sove i soveposen i en bunke halm.
Vor tredje ’klubhus’ var i et lille lokale hos Boserup på Sofiendalsvej 28 (den gamle husholdningsskole).
Her var der kamin, så vi ikke frøs ved møderne om vinteren. Vi brugte megen tid på at tage
duelighedstegn.
Det 4. klubhus var et baghus i Vestergade 5?. Det var gode store lokaler på 1. sal over et lager. Vi var nu
efterhånden blevet store, og engang imellem havde vi ædegilder, hvor vi mødte op med al mulig mad og
spiste til vi næsten var døden nær og kunne springe i luften. Det har været i 1959-1960.
1959 var det så 50 året for starten på spejderbevægelsen, som Baden Powell stod for, og vi drog afsted
med tog og færge fra Kalundborg til Århus og tog fra Århus til Ebeltoft. Derfra vandrede vi til Ahl Hage,
hvor mange hundrede spejdere var til jubi-lejer. Pigespejderne havde samtidig sommerlejer på Samsø,
og vi tænkte at lave en båd og sejle derover, men det blev ved tanken. Hele lejeren havde en opgave at
bygge høfder ved stranden med hænder og spader – en kæmpe opgave, men der var jo også mange
hænder. Lejerpladserne var flot opbyggede med portaler, borde, skjul m.m. En dag var der besøgsdag og
flere fra slægten i Jylland kom på besøg.

Figur 3 Haslev trop jubi lejer 1959. Øverst til venstre tror jeg det er Agnete og øverst til højre: MIG !

I 1961 fik vi så vort eget klubhus – nummer 5 i rækken. Vi fik skænket en gammel passagervogn, som vi
begyndte at sætte i stand – et kæmpe arbejde. Først blev ’indmad’ taget ud og her var ædle metaller
som vi solgte. Skiltene af messing med teksten ’Læn Dem ikke ud’ blev solgt til produkthandleren i
Ringsted. Vognen blev beklædt med rafter og vi tiltuskede os til linoleum på gulvene og meget mere.

Figur 4 Patrulje i sving ved møde. Bemærk stander til venstre og totempælskamler lavet af stumper af elmaster. Jens Falck,
Erik og Ole

Vi var efterhånden store spejdere. Lars var med, Niels var væbner og jeg var skovmand og senere rover.

Figur 5 1961 Ole, Lars, Niels 1961 ved indkørslen til Haslev Sparekasse

Figure 6 Avisudklip 1/2

Figur 7 Avisudklip 2/2

I 1961 var vi på cykeltur til Hadsund på sommerlejer – en meget god tur. Vi sejlede i små både lavet af
kviste og ponchoer som vi havde fået af hjemmeværnet.

Figur 8 Sommerlejer Hadsund 1961. Ved fanen ses Ole og tropsføre Steen Løth. Forest i cykelrækken og ved bålet ses Lars
Borch

9/2 1963 drog vi på ’spejdertur’ til en gård mellem Ringsted og Haslev og gjorde klar til overnatning i
laden, men vi tog også det fine spejdertøj på og gik op til Haslev Ringsted vejen og to bussen til Ringsted.
Der var nemlig spejderbal på Hotel Casino, hvor Bentes Far var tjener. Efter optræden på scenen var der
bal til levende musik, og her mødte jeg Bente som var fyldt 17 år 13/12/1962. Hvordan jeg kom tilbage
til gården og det videre forløb hos spejderne husker jeg ikke. Fra den dag havde jeg nok tankerne andet
steds og forlod jeg mistede forbindelsen til spejderne. Det var også det år jeg blev student og tog til
København for at studere. Det var det efterår jeg boede på et værelse hos Tante Nete i Rosenørns Alle
og Kenney blev myrdet.
Siden har jeg forsøgt at opspore dagbøger, standere m.m. men indtil nu uden resultat.

Henvendelse modtages gerne mail@oleborch.dk
Note1: Sven Løth havde 3 børn (Steen, Birthe, Gorm). Steen døde som 49 årig af en hjerneblødning, og
hans kone er nu bosiddende i CH. Steens to drenge (Jesper – bor i Polen, ?). Gorm bor i Hamburg. Birthe
er død (83 år?) og var gift Liedecke. Datter Hanne Liedecke er gift med Poul Dissing og bor i Haslev.

