Spejdernes egne fortællinger – uddrag fra spejder-dagbøgerne
Der har været Ulf Jarl spejdere i Brøndby i 75 år. Hvad lavede man som spejder da det hele startede op i
byen og hvad har de mange piger og drenge der har været gennem gruppen i årene bedrevet.
Vi er så heldige, at rigtig mange ting er blevet gemt og passet godt på gennem årene. Blandt andet var det i
mange år tradition af spejder patruljerne skrev dagbog. De skrev om hvad de lavede på deres møder, på
weekendture og på sommerlejre. Selvom spejderne blev ældre og rykkede op til ældre aldersklasser, fulgte
dagbogen patruljen og de skiftende spejdere der var i patruljen gennem årende. Vi har været i arkiverne
og læst i de gamle dagbøger.
Vi kan se en rød tråd gennem alle årene: det handler om at lære at klare sig selv (i de tidlige år i form af
prøver i forskellige færdigheder, senere hedder det duelighedstegn), lave aktiviteter med fokus på at
hjælpe andre, tage på weekend ture, patruljeturneringer og sommerlejre – men vigtigst at alt have det
sjovt og få et godt sammenhold i patruljen (da man jo ikke vinder en patruljeturnering alene – det kræver
samarbejde og sammenhold).
Vi bringer her et uddrag fra nogle af de dagbøger vi har fra de forskellige grupper, der i dag er Ulf Jarl
spejderne.

Spejder i 1950’erne
Dådyrene fra 1. Ulf Jarl Trop startede deres dagbog den 17/1 1950.
Den 10/2 1951 skriver de: ”Ja spejderfesten har stået for døren de sidste par uger, vi har haft så meget at
bestille. Sidste tropsmøde fik vi at vide hvad vi skulle lave til festen og det var meget interessant, for vi
fik at vide at der skulle være en patrulje konkurrence”
Patruljemøde 13/5 1959: ” Vi stillede ved Hallen
kl. 7.00. Vi skulle på et løb Herman og H.C.
havde lavet. Alle posterne var med morse.
Bagefter gik vi tilbage til Hallen, trådte af og
gik hjem. ”
Patruljetur 19-20/5 1956 til Egemosen:”…vi var
dødsulte så vi skyndte os at lave mad. Så skete
det! Da vi skulle vaske op sejlede en gryde fra
os, det var nemlig en sump vi vaskede op i, så
kastede Jan en pind ud efter den, men den
ramte ved en fejltagelse lige midt i gryden så at
den sank. Vi vadede rundt i den sump i
halvanden time. Jan have udlovet en dusør på
25 øre til den der fandt den og det gjorde jeg
selvfølgelig. Klokken 4 kørte vi hjem og vi var
enlige om at det havde været en dejlig tur.
Spejderhilsen Spætte.”
Korpslejr – Bjerringbro Jubilæumslejren 1959: ” 3. juli – Vi lavede først havregrød og vaskede op og
derefter begyndte vi vores lejrarbejder…vi lavede en flot indgangsportal. Efterhånden som formiddagen
skred frem hævede flagstænger o.a. sig i læssevis overalt. Pludselig så jeg over mod Søspejderne. De var
ved at rejse en kæmpemæssig sibsmast som dominerede hele Stokkebjerglejren. Skråt over for

Stokkebjerglejren blev stegt en hel okse på spid. Det var en mand der have været nogle gange i Afrika og
vidste hvorledes den skulle steges. Han have ganske vist aldrig stegt en hel okse men han havde da
steget et får, et hoved o.l. Den skulle stege 7-8½ time og der skulle bruges 1 kg. salt og 1 kg. peber til at
stege den i. Kl. 11 begyndte vi at lave mad. Vi skulle have Stegt flæsk med persille sovs og kartofler,
Kærnemælkskoldskål med tvebakker. ”

Falke patruljen er en drengepatrulje i Ulf Jarl og i deres dagbog ”Falke patruljens krønnike” kan vi følge
patruljens aktiviteter fra 3/3 1954 til ¼ 1962.
9/3 1954: I Kjelds kælder. Mødet begyndte
kl. 19 alle mødte op, så snart vi kom
begyndte vi med prøverne. Det var Paw og
Ørn det gjaldt. Det var spejderprøven. Det
var knob, pudse sko, hvad spejderliljen
symbolisere, hemmelige tegn, patruljeråb:
Vi vi falke, vi vil frem, vi vil have
den næste rem til at hænge på vor stander
menes de andre står og bander, uhu-uhu,
uhu uhu ”
”Den 5. maj 1954: Vi var mødt alle sammen.
Vi tog prøver og det gik helt godt. Saa
snakkede vi om weekenden. Vi skulle ud på
vores grund for at lære nogle lejerarbejder.
Kl. 20.30 hørte vi særudsendelse fra London, det var nemlig 5. maj, Danmarks befrielsesdag.”

Daadyr patruljen er en pigepatrulje i Urse. Deres dagbog starter med at fortælle om etableringen af Urse
pigespejdertrop den 19. november 1946 og fortsætter:
3-13 juli 1951 – Korpslejr Paa Rohden (pris 40 kr.): Vi kom i øsende regnvejr til Daugaard St. med tog.
Så soppede vi til en mark hvor vi afleverede vores rygsæk. Der skulle Grete Olford tage imod os, men
hun var der ikke af en fejltagelse, så vi stillede bagagen. Derefter sejlede vi videre imellem bakkerne til
Rohden….Søndag den 8 var der forældredag. Vi ventede ikke mange gæster da der jo var langt over til
os, men nogle kom der dog. De skulle spise hos os, men da vi var forsinkede med maden blev den slugt i
den mægtig fart, fordi vi skulle til parade kl. 1.”
Sommerlejr 1953 i Skåne: Torsdag den 23/7 – Det daglige arbejde bliver lavet hver dag. Om
eftermiddagen havde vi olympiade med forskellige øvelser. Om aftenen havde vi friaften. Lørdag den
25/7: Om eftermiddagen var vi på sporing i omegnen. Til lejrbålet havde vi inviteret Hr. og Fru Bek til
lejrbål og snobrød. Hvert hold havde hver en halv time til de kunne underholde.

Spejder i 1960’erne
Hos Køver patruljen fra Urses trop kan vi læse hvordan de holdt julemøde i december 1966: ”Vi
mødte kl. 7. Alle var til stede fra vores patrulje. Vi sang først en julesamle. Derefter råbte Janne os op.
Hvert medlem havde en lille pakke til en krones penge med. Mona råbte hvem pakkerne skulle gives til
efter hånden som Janne holdt den i vejret. Der var mange flotte pakker” ”vi sluttede af med en julesang.
Wilma og Janne kørte over på alderdomshjemmet med juledekorationer fra patruljerne.”

Ulve flokken hos Ulf Jarl skrev også dagbog: – Søndag den 15/9 1968 – ”Kuba løbet.
Kl.8.15 mødes vi på Nordgården og kl. 8.40 gik vi ned til Vestvolden. Vi startede kl. 9.50 på løbet.
Der var 20 poster. Der var mange sjove poster, men den sjoveste var der hvor vi tage tøjet af og lægge
det i en række og få så mange point som muligt. ”

Ulf Jarls gruppe i 1960’erne

Ulvemøde den 22/4 1969: ”Vi startede med at spille rundbold. Bagefter skulle vi have kimsleg. De fik lov
til at se på tingene i 5 minutter. Så skulle bandeføren spørge sine bandemedlemmer om hvad de havde
set. Så tegnede Sheeta på gulvet hvordan Korpset var opbygget. Så fik vi en leg mere. Sheeta læste
Junglebogen. Mødet sluttede med ulvehyl. Med ulvehilsen Bingo.”
Egern patruljen i Ulf Jarl blev stiftet den 1/3 1967 – og deres råb er: Først som sidst i sluttet trop,
Egern glad tager kampen op, Egern, Egern, Egern
Tropsmøde den 8/1 1968: Vi begyndte med duelighedstegnet Falk og om midt i arbejdet med det tændte
førerne ild i et par gamle klude der lå i en skraldespand, og vi måtte ud af galvvinduet hvor der var en
stige. Vi måtte også forbinde der have ”brækket” et ben.
Patruljemøde 27/3 1969: I dag malede vi vores skab. Det fik den samme farve som væggen, nemlig
rustrød. Desuden lavede vi besnøringer på blomsterpinde med sytråd. Da Robert havde fået en ny
knallert fik vi hver en tur bagpå. Derefter legede vi cykel-tagfat og til slut fik vi the med kage.

Spejder i 1970’erne
Flammerne er en patrulje i 2. Brøndbyøster Trop og flok og den 6/1 1971 skriver de: Vi startede
mødet med at snakke om vores tur i påskeferien hvor vi skal på kærrehejk til Sejerø (hvis vi ellers får
lov). Kvik og Flopper kan ikke komme med da de skal til Ålborg og besøge noget familie….. til sidst
klippede vi tøj ud af nogle blade til duelighedstegnet Ung i dag. Så blev der sunget tapto og vi kig hjem.
Den 10/3 1975: Da vi
kom ned i lokalet, viste
det sig at vi skulle have
Handicap med
Marianne. Hun startede
med at fortælle os om
blinde, der var
forskellige lege til dette.
Senere så vi lysbilleder
og til sidst diskuterede
vi frem og tilbage, om
handicappede og deres
mulig- og umuligheder.
Det var virkelig godt
lavet.

Patrulje Gløderne (en pigepatulje) blev oprettet 23/4 1970. 11/4 1971 er de på weekend tur og
skriver blandt andet ”Vi gik først ud for at hejse flaget men opdagede at der hang en latrinespand i
flagstangen. Vi fik den så ned og hejste flaget”

