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HISTORIEN OM EBBE SKJALMSSØN 

Ebbe Skjalmssøn er af Hvideslægten, som ejede store dele af jordegodset på Sjælland, og som har leveret 

mange fremtrædende historiske skikkelser. Absalon er én af dem, og hans betydning for København er vel 

kendt af alle. Esbern Snares navn kendes også af mange. Han er bror til Absalon, og som denne tillægges han 

også at have grundlagt en by, nemlig Kalundborg. Ebbe Skjalmssøn var storebror til Absalons og Esberns 

far, Asser Rig, og søn af Skjalm Hvide. Heraf betegnelsen Hvideslægten. 

Skjalm Hvide, jarl af Sjælland, var en magtfuld skikkelse i en urolig tid. Han dukker første gang op i 

Danmarkshistorien i slaget ved Niså i 1062. Oplysningerne om ham er sparsomme, men vi ved, at han har 

over 50 virksomme år, hvor han opnår at samle store jordegodser på Midtsjælland - og bl.a. også her på 

egnen. Han bliver høvedsmand over Sjælland og Rügen - og når endelig at virke under seks konger, inden 

han afgår ved døden ca. 1114, efter datiden som en tussegammel olding. 

Skjalm Hvide fik sønnerne Toke Skjalmssøn, Ebbe Skjalmssøn, Asser Rig, Sune Skjalmssøn, og døtrene 

Cecilie, Mogga og Margrethe.  

Ebbe Skjalmssøn kom til verden omkring år 1085 og døde i år 1151. Ebbe Skjalmssøn og hustruen Regnild 

fik tre børn: Gythe Magrethe, Toke og Sune. 

Hvide-slægten havde en aktiv rolle i byggeriet af landsbykirker og klostre. I perioden fra slutningen af det 

11. til slutningen af det 12. århundrede blev der bygget mellem femten og sytten hundrede landsbykirker 

samt en mængde klostre i Danmark. Således er Stenløse, Slagslunde og Ganløse kirker bygget i denne 

periode. Hviderne deltog meget aktivt i byggeriet. Sammen med sine brødre Asser Rig og Toke stiftede S. i 

begyndelsen af 1140'erne benediktinerklosteret i Sorø, den spæde begyndelse til Hvideslægtens mægtige 

cistercienserstiftelse der særligt voksede under Absalons beskyttelse. Ebbe Skjalmssøn og hans hustru 

Regnild påbegyndte bygningen af Bjernede rundkirke, som kan ses den dag i dag, og som færdigbyggedes af 

deres søn Sune.  

Ebbe Skjalmssøn støttede Svend i striden mellem Svend, Knud og Valdemar omkring år 1140. Svend lod sig 

opstille på Sjælland og blev valgt til konge med Hvidernes støtte. Ebbe Skjalmssøn fik en vigtig rolle som 

Svends rådgiver.  Svend befæstede Roskilde og satte Ebbe Skjalmssøn til at passe på byen, mens han selv 

tog til Skåne. Roskilde blev dog indtaget af Knud, som også afbrændte Ebbe Skjalmssøns gård. Ebbe 

Skjalmssøn måtte derefter flygte over til Svend i Skåne. Han vendte tilbage omkring år 1148 og flyttede ind 

på Knardrupgård – eller Knarretop, som det hed dengang. Den nuværende Knardrupgård er bygget ovenpå 

ruinerne af Ebbe Skjalmssøns borg.  

Kilder: Uddrag fra Bjarne Hoffmans beskrivelse af historien om Ebbe Skjalmssøn (findes på hjemmesiden 

www.ebbeskjalmssoen.dk) samt Dansk Biografisk leksikon og Wikipedia. 
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Ebbe Skjalmssøn Gruppens historie: 

Årstal Beskrivelse Navne 
1959/1960 (evt. 
lidt tidligere) 

En gruppe spejdere under Claus Nar starter med at 
holde spejdermøder i Ganløse – i kartoffelkælderen 
under Jagtgården (kun drengespejdere) 

Svend Baumann 
Anders Dyrfjeld 
Palle Kjeldsen 

1963 (23. okt.) Ganløse Flok oprettes  
 
Tørklæder: de samme som Claus Nar 

Flokfører Doris Jacobsen (Ibex) 
Puk 

1964 Ganløse Flok, Frederiksborg Division 
 

Flokfører: Margrethe Baumann 
Flokassistent: Doris Jacobsen 

1964/1965 ca. Flokken får (foræret?) en hytte fra Claus Nar Trop. 
Hytten køres til Ganløse, og stilles op ved 
Mølleparken. Den restaureres og udvides. 

Flokfører: Inge Landrup 

 1965 Ebbe Skjalmssøn Flok og Trop, Ravnsholt Division. 
 
Der oprettes en trop i Ganløse, og gruppen skifter 
navn fra Ganløse Flok til Ebbe Skjalmssøn Flok og 
Trop. Troppen startes af Peder Vilholm fra 
Roverklanen i Lillerød (som halvårs-tjenesteopgave)  
og Kjeld Johansen, der var tropsassistent i 1. 
Lillerød. Den første patrulje, som hed Panterne, 
bestod af en Claus Nar-patrulje, der alle var fra 
Ganløse.  Første møde i troppen afholdes 29. sep. 
1965 
 
Bladet ”Skjalm” starter.   

Tropsfører: Peder Vilholm 
Tropsassistent: Kjeld Johansen 
Flokfører: Inge Landrup 

1966 Ebbe Skjalmssøn Flok og Trop, Ravnsholt Division 
 
 Oprettelse af en ny patrulje, så der dermed er to 
patruljer: 
 
Panterpatruljen 
Jaguarpatruljen  
Fire bander i flokken (grøn, rød, gul, blå). 
 
Inge Landrup modtager Ravnsholt Divisionens 
hæderstegn ”Sølvravnen”. 
 
Byens ”ungdom” inviteres til tøndeslagning for at få 
tilgang til den endnu ret lille Trop. 
 
Sct. Georgs dag (23. april) i korte bukser 
 
Sommerlejr: Himmelbjerget og omegn. Pris: 80 kr. 
  
Beskrivelse af ulveuniform: se Skjalm april 1966 
 
Ingen cowboybukser (!) 

Rådsformand: Sven Karlo 
Jensen/Hr. Henningsen 
Flokfører: Inge Landrup 
Tropsfører: Peder Vilholm 
Tropsassistent: Kjeld Johansen  
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1971 Iflg. beretning fra Peter Stougaard i Skjalm, marts 
1991 bestod EBS i 1971 kun af to spejdere, efter at 
tropslederen var afgået ved døden. De to spejdere 
var Peter Stougaard og Jens Præst Nielsen.  
Hvervning af nye medlemmer og oprettelse af 
Panter-patruljen og Bæver-patruljen. Fik tilbudt at 
overtage Svinestalden på Liselund. Jens og Peter 
blev tropsledere. Valg af bestyrelse og oprettelse af 
en ulveafdeling.  

 

1972 Gruppen hører under Frederiksborg Division  
1972 (marts) Nedsættelse af byggeudvalg, som skal planlægge 

indretningen af ”svinestalden” på Liselund 
 

1973 Arbejdsmøder med indretning af Liselund hver 
tirsdag. 
 
Oprettelse af to flokke, fordi antallet af ulve er 
stigende.  
Tropspatruljer: 
Kimbrer 
Panter 
Bæver 
 
Energikrise! Der må ikke være varmt i hytten. Luk 
ikke vinduer op før til sommer. 
Træbygningen på Hestbæk rives ned i april – træet 
skal bruges til skillevægge på Liselund 
 
Jan. 1973: Sammenlægning af korpsene DDP (det 
danske pigespejderkorps) og DDS (det danske 
spejderkorps) til DDS. Maj 1973: Piger bydes 
velkommen i Ebbe Skjalmssøn Trop og Flok. 

Flokfører: Margit og Lone 

1974 Indvielse af spejderlokaler på Liselund 
(stueetagen), 2. feb. 1974 
 
Ca. 18 ulve i flokken. 
Juniorspejdere optræder som selvstændig gren 
(spirerne). 
 
Korpslejr i Hvalpsund 

Grupperådsformand: Kurt Delvig  
 
Flokførerer: Inger Herskind og Eli 
Mogensen 
Juniorledere: Ole og Lone Olsen 
Tropsledere: Jens Nielsen; Harry 
Wellejus, Peter Stougård, Stig 
Bentsen 

1975 Avisindsamlinger starter. Indtjening 745 kr. for en 
avisindsamling.  
Landslejr i Hvalpsund. 
 
Besøg af borgmester Knud Bro på Liselund den 18. 
jan. 1975. 
 
Ca. 20 juniorspejdere. Lone og Ole stopper som 
ledere. Margit, Connie og Annie overtager i sep. 
1975. 
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1979 Frederiksborg Division nedlægges og Ege Division 
grundlægges 
 
Gruppen består af: 
 
En seniorklan (15-23år) 
En spejdertrop (12-15 år) 
En juniorflok (10-12 år) 
En ulveflok (2 års ulve) 
En ulveflok med 1. års-ulve – 8 år). 

Gruppestyrelsesformand: Harry 
Wellejus 
Gruppeleder: John Henriksen 
Juniorleder: Leif Fynbo (1976-
1982) 

Ca. 1980: Førstesalen på Liselund (th). ombygges til 
spejderne 

Grupperådsformand: Henning  
Christensen (1980-1986) 
Juniorleder: Leif Fynbo 

1984 Troppen: 6 patruljer med i alt ca. 35 spejdere. 
Oprettelse af en klan 

Grupperådsformand: Henning 
Christensen 
Gruppeleder: John Henriksen 
(stopper i slutningen af 1984) 
Tropsleder: Jørgen Gottwald 
Juniorleder: Marianne Buchholtz 
Ulveleder: Ulla-Brit Petersen 
Klanleder: Claus Schrøder 
 

1985 Blå Sommer, Haderslev - meget våd lejr! 
 
Alle soveposerne blev våde, så de blev kørt på 
sygehusets vaskeri for at blive tørret. Da de kom 
tilbage, manglede der navne i alle soveposer! 

Grupperådsformand: Henning 
Christensen 
Gruppeleder Jørgen Gottwald 
Tropsleder: Elsebeth Preuthun 
Juniorleder: Søren Meldgård 
Ulveleder: Ulla-Brit Petersen 
Klanleder: Claus Schrøder 
 

1986 Gruppesommerlejr ved Gislaved i Sverige. Ca. 70 
deltagere. 
 
Førstesalen tv. ombygges til spejderne 

Grupperådsformand: Ole Balle 
Gruppeleder Jørgen Gottwald 
Tropsleder: Elsebeth Preuthun 
Juniorleder: Søren Meldgård 
Ulveleder: Ulla-Brit Petersen 
Klanleder: Claus Schrøder 

1987 Ca. 70 spejdere (ca. 15 ulve, 20 juniorer, 25 
storspejdere, 9 klanmedlemmer) 
 
Dannelsen af EGV (Ebbes gamle venner) 

Grupperådsformand: Ole Balle 
Gruppeleder: John Henriksen 
Tropsleder: Erling Jørgensen 
Juniorleder: Tove Døssing 
Ulveleder: Søren Meldgaard 
Klanleder: Claus Schrøder 

1988 Kontingent: 90 kr. pr. kvartal. 
Gruppens 25-års jubilæum. 

Grupperådsformand: Ole Balle 
Gruppeleder: Svend E. Møller 
Jensen 
Tropsleder: Erling Jørgensen 
Juniorleder: Tove Døssing 
Ulveleder: Søren Meldgaard 
Klanleder: Claus Schrøder 
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1989 Blå sommer Gruppeleder: Søren 
Meldgaard/John Henriksen 
Tropsleder: Claus Schrøder/Ulla-
Brit Pedersen 
Juniorleder: Tove Døssing 
Ulveleder: Søren Meldgaard/Nils 
Wodschow 
Klanleder: Claus Schrøder 

1990 Ca. 20 juniorer (tre patruljer) Grupperådsformand: Leif 
Petersen 
Gruppeleder: John Henriksen 
Tropsleder: Ulla-Brit 
Pedersen/Bente Hansen 
Juniorleder: Tove Døssing/Ragna 
Ulveleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Lisbeth Skjæran 

1991 26 ulve, 9 juniorer, 23 storspejdere 
 
Gruppesommerlejr på Bornholm med ca. 40 
deltagere 
Klansommerlejr tre uger  i Vancouver, Canada 
Deltagelse i Mølleå-sejladsen 
 

Grupperådsformand: Leif 
Petersen 
Gruppeleder: Marianne 
Buchholtz 
Tropsleder: Bente Hansen 
Juniorleder: Ragna Benzon 
Ulveleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Lisbeth Skjæran, 
Morten Sørensen/Sven Sørensen, 
Camila Hofmann 

1992 I alt ca. 80-90 spejdere  
Ny klan (Klan Vildmule) oprettes (udover den 
eksisterende ”Hagar”)  

Grupperådsformand: Leif 
Petersen 
Gruppeleder: Marianne 
Buchholtz 
Tropsleder: Bente Hansen/Ronald 
Svendsen/John Henriksen 
Juniorleder: Ragna Benzon/Bente 
Hansen 
Ulveleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Sven Sørensen, Pernille 
Mikkelsen, Michael  Meldgaard, 
Kirsten Laursen 

1993 Ca. 75 spejdere 
 
 
Juniorerne betegnes første gang (?) som Muler 
Gruppesommerlejr ved Gislaved  i Sverige 
 
Ulvene skifter navn til Bjørnene 
 
Beskrivelse af gruppens tørklædes historie: Skjalm, 
sep. 1993 

Grupperådsformand: Leif P. 
Gruppeleder: Marianne 
Buchholtz 
Tropsleder: John 
Henriksen/Erasmus Svart/Erik 
Preuthun 
Muleleder: Bente Hansen 
Bjørneleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Sven Sørensen, Pernille 
Mikkelsen, Michael Meldgaard, 
Kirsten Laursen 
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1994 28 bjørne, 9 muler, 16 trosspejdere, 9 vildmuler 
og14 hagar-medlemmer (20-25 år). 
 
Blå sommer på Stevninghus v. Åbenrå med i alt 
23.000 spejdere, heraf 65 spejdere/ledere fra EBS. 

Grupperådsformand: Leif 
Petersen 
Gruppeleder: Marianne 
Buchholtz 
Tropsleder: Erik Preuthun 
Muleleder: Bente Hansen 
Bjørneleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Boye v. Benzon, 
Pernille Mikkelsen, Michael 
Meldgaard, Kirsten Laursen 

1995 Ca. 85 spejdere + ledere. Grupperådsformand: Leif 
Petersen 
Gruppeleder: Marianne 
Buchholtz 
Tropsleder: Erik Preuthun 
Muleleder: Bente Hansen 
Bjørneleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Boye v. Benzon, 
Pernille Mikkelsen, Patrich Hayes, 
Kirsten Laursen 

1996 God økonomi, primært pga. avisindsamlingerne 
(gav 100.000 kr. i 1996 mod normalt ca. 50.000 kr.). 
Kontingent 480 kr. årligt.  
 
I alt 105 medlemmer – den største gruppe i Ege 
Division. Herudover 25 nye spejdere ved Spejd for 
en dag 
Mindre ombygning på Liselund – ekstra 
patruljerum. 
Gruppe-sommerlejr ved Næsbycentret, Sorø. 

Grupperådsformand: Lars Nielsen 
Gruppeleder: Simon Greve 
Tropsleder: Erik Preuthun 
Muleleder: Bente Hansen 
Bjørneleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Boye v. Benzon, 
Pernille Mikkelsen, Patrich Hayes, 
Kirsten Laursen 

1997 Mikrogren (Musene) oprettes. 25 mus og 5 ledere. 
Ca. 155 spejdere (fordobling på fire år). 
Fortsat ombygning af Liselund for at få mere plads 
Divisions-sommerlejr ved Vordingborg 

Grupperådsformand: Lars Nielsen 
Gruppeleder: Simon Greve/Bente 
Hansen 
Tropsleder: Erik Preuthun 
Muleleder: Bente Hansen/Jesper 
Andersen 
Bjørneleder: Nils 
Wodschow/Maria Fynbo 
Museleder: Lene Larsen 
Klanleder: Boye v. Benzon, Klaus 
Jørgensen 

1998 Ca. 150 spejdere. 
Oprettelse af forældrepatrulje: Skjalm Hvide 
Individuelle gren-sommerlejre. 

Grupperådsformand: Lars Nielsen 
Gruppeleder: Bente Hansen 
Tropsleder: Erik Preuthun 
Muleleder: Jesper Andersen 
Bjørneleder: Arne Raaschou 
Museleder: Lene Larsen 
Klanleder: Boye v. Benzon, Klaus 
Jørgensen 
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1999 Blå sommer v ed Stevninghus. Ca. 115 deltagere fra 
EBS. 
The Gathering” Klanens vandretur fra Liselund til 
Stevninghus  
 
Hjemmesiden www.ebbeskjalmssoen.dk oprettes. 
Vedligeholdes af Klan Vildmuler. 
 
ES overtager lokalet på 1. sal på Liselund fra Lions 
Club (lokalet t.h for trappen). 

Grupperådsformand: Lars Nielsen 
Gruppeleder: Bente Hansen 
Tropsleder: Kirsten Laursen 
Muleleder: Ole Dalskov 
Bjørneleder: Arne Raaschou 
Museleder: Lene Larsen/Merethe 
Kjeldsen 
Klanleder: Boye v. Benzon, 
Rasmus Udsholt, Astrid 
Wodschow 

2000 Individuelle gren-sommerlejre 
 
Alle tiders aften for ledere og medlemmer af 
gruppestyrelsen ”Ebbefest” i det vilde Vesten. 
 
Ved Spejd for en Dag var alle klar til det store 
pølsebord. Det er længe siden, at der er blevet spist 
så mange pølser (cirka 200 stk.) på så kort tid – 
måske vi skulle søge optagelse i Guiness 
rekordbog!? 

Grupperådsformand: Lars Nielsen 
Gruppeleder:Bente Hansen/ 
Claus Møller Jensen 
Tropsleder: Kirsten Laursen 
Muleleder: Ole Dalskov 
Bjørneleder: Arne Raaschou 
Museleder: Lene Larsen/Merethe 
Kjeldsen 
Klanleder: Boye v. Benzon, 
Rasmus Udsholt, Astrid 
Wodschow/Katrine Greve 

2001 Få din egen spejder-mail. Allerede dengang var 
gruppen på forkant med udviklingen. 
 
Dette års topscorere i undskyldninger for at deltage 
i avisindsamlingerne har været børnefødselsdage 
og fodbold. 

Grupperådsformand: Lotte 
Mikkelsen 
Gruppeleder: Bente Hansen 
Tropsleder: Ole Dalskov 
Muleleder: Elisabeth Starling 
Bjørneleder: Liselotte Reinholt 
Museleder: Merethe Kjeldsen 
Klanleder: Katrine Greve, Jan 
Madsen 

2002 Lederbegejstring med besøg på spejdermuseet på 
DDS-Holmen og vidunderlig aften i vores shelter. 

Grupperådsformand: Svend 
Baumann 
Gruppeleder: Bente Hansen 
Museleder: Tina Rasmussen 

Bjørneleder: Liselotte Reinholt 

Muleleder: Elisabeth Starling 

Tropsleder: Nils Wodschow 

Klanleder: Rasmus Udsholt, 

Karsten Daugaard 
2003 40 års jubilæum.  100 spejdere og 15 ledere.  

 
Oak City Rally 
Forældrevognen(e) "Det lille tog" var et syn for 
guder: 2 sæbekassebiler efter hinanden, hvor den 
ene var camoufleret som damplokomotiv og den 
anden som passagervogn med både 1. og 2. klasses 
afdeling. 

Grupperådsformand: Svend 
Baumann 
Gruppeleder: Bente Hansen, Ole 
Dalskov 
Museleder: Tina Rasmussen 
Bjørneleder: Liselotte Reinholt 
Muleleder: Elisabeth Starling 
Tropsleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Rasmus Udsholt, 
Karsten Daugaard 
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2004 Klanlokalet brandsikres og den fælles nødudgang 
med klubben etableres. 
 
Ny struktur i ledelsen, følgende udvalg blev 
oprettet: Liselund-, avis-, arrangements- og 
PR/hjemmesideudvalg. 
 
"Stenløseordningen" hvor gruppen afregnes pr. 
registeret aktivitetstime indføres. 
 

Grupperådsformand: Finn Staal 
Hansen 
Gruppeleder: Ole Dalskov 
Museleder: Tina Rasmussen 
Bjørneleder: Liselotte Reinholt 
Muleleder: Elisabeth Starling 
Tropsleder: Nils Wodschow 
Klanleder: Rasmus Udsholt, 
Karsten Daugaard 

2005  
Heldigvis blev kommunens planer om at inddrage 
Liselund som en del af Assergårdens omlægning/-
bygning ikke gennemført. Vi kunne nøjes med at 
afgive en mindre del af haven. 
 
Brandsikringen af Liselund afsluttes. 

 
Grupperådsformand: Finn Staal 
Hansen 
Gruppeleder: Ole Dalskov 
Museleder: Tina Rasmussen 
Bjørneleder: Liselotte Reinholt 
Muleleder: Elisabeth Starling 
Tropsleder: Benjamin Starling 
Klanleder: Astrid Wodschow, 
Karsten Daugaard 

2006 Gruppeweekenden blev afholdt på Colleruphus ved 
Gl. Holte med temaet "besættelsen" . 
Arrangementet var en fantastisk succes.  
 
Nyt køkken i stueetagen. 
 
Spejd for en Dag ændres til én dag og der laves 
fælles oprykningsweekend. 

Grupperådsformand: Finn Staal 
Hansen 
Gruppeleder: Ole Dalskov 
Museleder: Tina Rasmussen 
Bjørneleder: Nina Petersen 
Muleleder: Elisabeth Starling 
Tropsleder: Liselotte Reinholt 
Klanleder: Astrid Wodschow, 
Karsten Daugaard 
 

2007 Meget aktivt år med fælles arrangementer som 
Divisionssommerlejr på Getnögård og Reload i 
Roskilde p.g.a. spejderbevægelsens 100-års 
jubilæum. 
 
Sidste gang gruppen afviklede Sankt Hans aften. 
 
Ny og simplere aktivitetstilskudsordning indføres 
efter kommunesammenlægningen. 

Grupperådsformand: Birthe 
Diemar 
Gruppeleder: Ole Dalskov 
Museleder: Tina Rasmussen 
Bjørneleder: Tina Rasmussen 
Muleleder: Michael Diemar 
Tropsleder: Liselotte Reinholt 
Klanleder: Astrid Wodschow, 
Karsten Daugaard 
 

2008 Gruppen deltager fra starten i Ganløse by Night og 
som følgeraf dette arrangement lukkes "Spejd for 
en Dag". 
 
Ved divisionsturneringen "Robin Hood" i Skibby 
vinder Mus og Trop 1. plads, Bjørne 2.plads og 
Muler 3. plads. 

Grupperådsformand: Birthe 
Diemar 
Gruppeleder: Ole Dalskov 
Museleder: Tina Rasmussen 
Bjørneleder: Tina Rasmussen 
Muleleder: Michael Diemar 
Tropsleder: Liselotte Reinholt 
Klanleder: Jannie Priskorn, 
Karsten Daugaard 
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2009 Blå sommer, Stevninghus. 
 
Efter 34 år må vi desværre give afkald på 
avisindsamlingen. 
Salg af Lillebrorlodder startes. 
 
Endelig blev arealerne om Liselund inkl. raftestativ 
og skur reetableret efter ombygning af 
Assergaarden.  
147 medlemmer 

Grupperådsformand: Birthe 
Diemar 
Gruppeleder: Ole Dalskov, Tina 
Rasmussen 
Museleder: Gitte Lammers 
Bjørneleder: Mikael Hammer 
Muleleder: Michael Diemar 
Tropsleder: Astrid Wodschow 
Klanleder: Gudrun Wodschow, 
Karsten Daugaard 

2010 Gruppen deltog for 1. gang i forårets 
kræmmermarked og omsatte for ca. 4.000,- kroner. 
 
Gruppeweekenden blev for en gang s skyld afholdt i 
lokalområdet i Polarhytten med temaet ”Pirates of 
the Ganløsian” , hvor alle som sædvanlig levede sig 
godt ind i rollerne.   

Grupperådsformand: Sonny 
Andersen 
Gruppeleder: Ole Dalskov, Tina 
Rasmussen 
Museleder: Gitte H. Nielsen 
Bjørneleder: Mikael Hammer 
Muleleder: Michael Diemar 
Tropsleder: Karsten Daugaard 
Klanleder: Gudrun Wodschow, 
Karsten Daugaard 

2011 Bålpladsen i haven ombygges. 
 
Kommunen raslede med sablerne om at nedlægge 
spejderhytterne. Men vi etableret en positiv dialog 
med kommunen, så Liselund er umiddelbart ikke i 
fare. Vi har fået nyt varmeanlæg og repareret 
dørene. 
 
 

Grupperådsformand: Sonny A. 
Gruppeleder: Ole Dalskov, Tina 
Rasmussen 
Museleder: Gorm Lunden 
Bjørneleder: Henrik Hjenner 
Muleleder: Tina Rasmussen 
Tropsleder: Arne Raaschou 
Klanleder: Angela Petersen, Signe 
Nielsen 

2012 Hvervningsarrangement med SFO'en for klasserne 
til og med 3. klasse. 
 
Spejdernes Lejr, Holstebro 
 
Som del af gruppens udviklingsplan etableres et 
udvalg til Fundraising, for at skabe et økonomisk 
godt grundlag.  
Ny hjemmeside introduceres. 

Grupperådsformand: Sonny A. 
Gruppeleder: Ole Dalskov, Tina 
Rasmussen 
Museleder: Gitte Lammers 
Bjørneleder: Gorm Lunden 
Muleleder: Tina Rasmussen 
Tropsleder: Arne Raaschou 
Klanleder: Angela Petersen, Signe 
Nielsen 

2013 Juleturen for trop og ledere blev afviklet af klanen, 
for 3. gang i nye tid med stor opbakning. 
 
50 års jubilæum 
 
Tur til Kandersteg /CH for trop, klan og ledere. 
 
108 medlemmer 
...... 

Grupperådsformand: Mette B. 
Gruppeleder: Ole Dalskov, Tina 
Rasmussen 
Museleder: Jacob Medonos 
Bjørneleder: Gorm Lunden 
Muleleder: Niels Fynbo 
Tropsleder: Ole Thomsen 
Klanleder: Angela Petersen og  
Maibritt Christensen 

Kilder:  Interviews med tidligere medlemmer, gruppens medlemsblad "Skjalm" (fra 1966), "Skjalms 

 Online" og referater fra Grupperådsmøder. 
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Bag Den Røde Dør 

Kære Liselund! 

 

Selv om jeg synes, at vi har en lang historie sammen os to, så ved jeg jo godt, at jeg bare er en dråbe i det 

hav af mennesker, der gennem årene har gået – og kommer til at gå – ind og ud af din massive, røde 

hoveddør. 

 

I 1986 mødtes vi for første gang. Det vil sige – jeg havde jo faktisk kigget på dig længe, for jeg havde gået i 

børnehave på nabogården Assergården, hvor vi plejede at fortælle hinanden skrækhistorier om spejderne, 

der boede ved siden af. Jeg kan ikke huske, hvorfor de dér spejdere egentlig var så farlige, men det grønne 

trådhegn imellem os gav i hvert fald en form for tryghed.  

Men denne sensommerdag var det anderledes. I dag skulle JEG være spejder. Otte år gammel var jeg – der 

fandtes ikke jo mikroer dengang, som du sikkert kan huske, så vi måtte vente lidt på hinanden – og på vej 

ind til noget, som ville forme mit liv meget mere, end jeg kunne ane. 

 

Du så meget anderledes ud dengang, end du gør i dag. Det vil nok ikke være så taktfuldt af mig at 

gennemgå alle de skønhedsoperationer, en dame som dig – i sin bedste alder – har været igennem takket 

være især hjælpsomme forældre, men det er nu sjovt at huske tilbage på al den gode plads, der var til at 

lege "Er du der Olsen?" (hvor lederne fik os til at banke hinanden i hovedet med hårdt sammenrullede 

aviser) på gulvet ovenpå, der hvor alle de aflukkede grenrum findes nu. Dit køkken og toiletrum var ganske 

spartansk indrettet og ruminddelingen i underetagen var helt anderledes, end den er i dag – men det 

virkede jo fint, og havde allerede gjort det i mange år. 

 

Jeg blev spejder, startede sammen med en masse fra min folkeskoleklasse hos Ulvene og havde nogle 

spændende aftener hver tirsdag. Vi fik bålkapper, og ulvemærket og knivbeviset kom snart på plads – og 

min kære mor syede trofast mærke efter mærke på den let blegede uniform, som vi havde købt brugt. Min 

første spejderlejr gik til Gislaved i Sverige sammen med hele gruppen – og selv om du, Liselund, var vores 

faste base, så var det nok sommerlejren, der gav smag for den aktive del af spejderlivet: Mad på bål, 

overnatning i telt og natløb med en sløv lommelygte var noget helt særligt. Årene fløj forbi og uniformen 

blev opgraderet til en ny og større – sommerlejrenes blanding af lokkende udlængsel og nagende hjemve 

bød på ture til Tåsinge, Blå Sommer i 89 og Enebær Odde – og vores faste holdepunkt var stadig de 

ugentlige møder med skiftende ledere. 

 

Men da jeg blev storspejder, skete der pludselig noget. Mens mange andre af kammeraterne fra ulvetiden 

stille og roligt havde fundet andre interesser end spejderiet, var vi en kerne, der holdt sammen gennem 

årene – og nu var du, Liselund, ikke længere bare et sted, vi kom to timer hver tirsdag... nu var du vores 

sted. Vi var i patruljer nu – små selvstændige enheder med verdens sejeste, store spejdere som ledere. 

Tænk pludselig at være på hold med dem, der kunne bygge kæmpe rafteprojekter, fortælle historier om de 

sejeste natløb – eller simpelthen bestemme, at vi trængte til nye lamper og hylder i patruljelokalet, og så 

bare tage en boremaskine med og sætte det op... uden at skulle spørge nogen. Patruljelivet er frihed – og 

når det fungerer, bliver det ikke meget bedre.  

    I patruljen Kongeørnene ændrede min – og vores – spejderstatus sig umærkeligt fra at "gå til spejder" til 
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at "være spejder". Vi planlagde vores egne ture, vi besluttede selv, hvad vi ville lave og vi havde vores egne 

regler, historier og indforståede snak. Selv om friheden var stor og vi selvfølgelig også udnyttede den til at 

lave masser af ballade (i dag kan jeg nogle gange undres over, at du står endnu), så var vi faktisk også 

ganske målrettede: Michael, vores patruljeleder, trænede os i knob, besnøringer, morse, båltænding, koder 

og meget andet, så vi kunne klare os godt i de løb og turneringer, vi selvfølgelig også stillede op i. Du husker 

sikkert, hvordan det på én aften lykkedes ham at banke morsealfabetet ind i hovedet på mig – og jeg kan 

det stadig udenad. I søvne. 

 

Efter et par år var det pludselig mig, der skulle lede Kongeørnene. Heldigvis sammen med Jan, som jeg 

havde været spejder sammen med tilbage fra ulvetiden – og selv om du uden tvivl indimellem har fået ondt 

helt ind i dit gamle træværk af at opleve vores ikke altid lige vellykkede forsøg på at udfylde lederrollen 

overfor de nye i patruljen, så havde vi nogle fantastiske år. Vi kæmpede – og lykkedes – med at få hevet alle 

gennem de benhårde Nathejk-løb, tog på vandreture på Söderåsen, kanoture og masser af weekendture. Vi 

var heldige at have fået en tropsleder, Erik, som både gav os udfordringer og ansvar, og jeg har nok lært 

mere om ledelse på vores løb og i dine små og rå patruljelokaler, end jeg i mit voksne liv har gjort på smarte 

konferencecentre til dyre lederkurser for erhvervslivet. 

 

Spejder og venskaber flød sammen, og mange af os i troppen – på tværs af aldersgrupper – var også 

sammen i de weekender, hvor der ikke lige var spejderi på tapetet. Næsten umærkeligt gled 

storspejderlivet over i klanen, og efter fem år i troppen var næste stop Klan Vildmule, som jeg jo vel sådan 

set teknisk stadig hører til, selv om det nu nok mindst er 3-4 år siden, jeg sidst har deltaget i et klanmøde.  

    I klanen blev vi voksne. Venskaberne stak dybt – og vi var sammen, fordi vi havde lyst til det. Ingen andre 

end os selv bestemte, hvad vi skulle. Vi tog på nogle fantastiske sommerlejre med vandring i Jotunheimen i 

Norge, kanotur i Sverige, til spejdercentret Kandersteg i Schweiz og meget andet – og begyndte at 

arrangere nogle forrygende løb med masser af udfordringer for deltagerne. I 1999 fik jeg sammen Klaus fra 

klanen også samlet en ganske pæn flok spejdere fra hele landet til en fælles, strabadserende vandretur fra 

Rådhuspladsen i København til Blå Sommer i Sønderjylland. Dét var en kæmpe oplevelse. 

 

Nogle kammerater faldt fra spejderarbejdet på grund af klanens løse struktur, nogle blev voksne hurtigere 

end andre – og manges liv og prioriteringer ændrede sig markant i klanårene på grund af uddannelse, lange 

udlandsrejser og kærester. Selv så jeg ikke meget til dig i de par år efter gymnasiet, hvor jeg flyttede til 

Århus for at læse på Journalisthøjskolen – men jeg tror dog ikke, at jeg gik glip af ret mange spejderture. 

Det var snarere reglen end undtagelsen, at jeg havde en pakket spejderrygsæk med på Journalisthøjskolen 

om fredagen for hurtigt at kunne stikke afsted efter sidste forelæsning.  

 

At blive spejder i Århus strejfede mig aldrig – for mig var du, Ebbe Skjalmssøn og klanen centrum for 

spejderarbejdet. Vi kunne grine sammen, feste sammen, dele røverhistorier, blive rasende på hinanden, 

forelskede i hinanden, skuffede over hinanden og først og fremmest stolte af de ting, som vi lavede 

sammen. For vi var – og er – en flok af vidt forskellige mennesker, som fandt et fællesskab. Alle kunne 

noget forskelligt, og der var plads til alle, og brug for alle, i de ting, vi lavede sammen. Min aktive tid i 

klanen bød på talrige oplevelser og situationer, som lærte mig meget om, hvem jeg er og hvad jeg er god til 

(og måske ikke er så god til) – og da vores ellers sammentømrede floks liv for alvor begyndte at bevæge sig i 

forskellige retninger med børn, karrierer, villaer, vovser og Volvoer efter godt 10 aktive år i klanen, var det 
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nok egentlig helt ok… selv om det selvfølgelig var svært at give slip. På dig og på dem. 

 

De fleste af os ses stadig ofte. Har børn, der leger sammen – karrierer, der fletter sig ind i hinanden – fester, 

hvor vi ender med at sidde og fortælle hinanden de samme gamle historier, som vi altid har gjort. Historier, 

der i øvrigt bare bliver bedre og bedre. Selv fandt jeg i løbet af spejdertiden ud af, at min største interesse 

er at planlægge store, udfordrende løb for andre – og derfor sidder jeg i dag mange aftener og weekender 

og planlægger Danmarks største spejderløb, Nathejk, sammen med en flok andre, gamle spejdere fra hele 

Sjælland. Spejdere, som jeg først har lært at kende i de seneste par år, men som lige som mig i hele deres 

ungdom har haft deres gang i hytter præcis som dig, Liselund... og nu har også fundet et sted, hvor de bedst 

kan give deres begejstring videre til andre og have det sjovt samtidig. 

 

Og så sidste sensommer, en dag hvor mirabellerne hang plukkemodne på de gamle træer i voldene ved 

Liselund, åbnede en ny rød dør sig for et spejderliv. Jeg havde egentlig længe forestillet mig, at Emilie (min 

ældste datter på nu syv år) skulle starte som mikro hos dig – men jo mere, jeg tænkte over det, desto 

mindre mening gav det. Du var det helt rigtige for MIG gennem årene, men spejderiet handler – med al 

respekt – ikke om hytter. Spejderlivet handler om mennesker. Om dem, man griner og græder med, prøver 

grænser sammen med, og finder sig selv og hinanden sammen med. Vi bor i Stenløse, hendes kommende 

spejderkammerater bor Stenløse og hendes base bliver selvfølgelig Stenløse-spejdergården Maglevad, hvis 

udseende, historie og spejderliv i øvrigt minder mig overraskende meget om dig. 

 

Hvis min datter får bare halvt så meget ud af sin tur ind gennem sin spejderhyttes rødmalede dør, som jeg 

har fået af min, så har hun rigtig meget godt i vente – og det samme gælder selvfølgelig for alle de nye 

Ganløse-spejdere, du tager imod i de kommende år. Pas godt på dem... og vær aldrig i tvivl om, at du gør en 

forskel i deres liv! 

 

med spejderhilsen 

Rasmus Udsholt 
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Lidt om da Ebbe Skjalmssøn Gruppe var med på Spejd 80 i Jægerspris. (15-

22. juli 1980). 

Der var tilmeldt ret mange spejdergrupper. Mange af spejderne fra Ganløse gik til Jægerspris. 

Deltagerantallet var på ca. 4.000 inclusive frivillige hjælpere. 

Sct. Georgs Gilderne i den vestlige del af Nordsjælland var blevet opfordret til at medvirke til afvikling af 

korpslejren ved Jægerspris. Der var mange opgaver der skulle løses. Alene udlevering af mad, var en stor 

opgave.  

I år 1980 var jeg formand for spejderne i Ganløse, så jeg var meget involveret. Jeg var desuden medlem af 

Sct. Georgsgildet i Ølstykke. 2 af vores 3 børn var spejdere, så det var meget naturligt at vi tog et nap med. 

Vi fik et job i den etablerede butik, det var en god tjans, især da det blev regnvejr, hvor næsten hele lejren var 

ved at drukne. 

Det var så slemt en nat, hvor der var et skybrud, selvom der var gravet grøfter omkring teltene, så kunne 

regnvandet ikke holdes ude. De stakkels børn fik alt tøjet vådt, men det værste var deres soveposer, det var 

svært at få det tørret, hele lejrområder måtte flytte , mange fik det tørret på vaskerier i Frederikssund. Store 

dele af lejrområdet blev omdannet til søer, så man måtte flytte teltene. 

Udenfor i lejren var det også tungt at komme igennem, selvom der både blev strøet sand og lagt halm ud, så 

var det meget mudret, støvlerne blev ofte stående i mudderet. 

Men selvom vejret ikke var det bedste de første dage var humøret hos de fleste højt, det hjalp så også at det 

blev strålende sol de sidste dage på lejren. 

Skrevet af Henning Christiansen 
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Om min tid i Ebbe Skjalmssøn Flok og Trop 

Den 27. oktober 1965 blev jeg af Ravnsholt Divisions daværende divisionschef, Torben Rechendorff, 

udnævnt til tropsassistent i den nystartede spejdertrop i Ganløse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden i hvert fald 1959/60 havde der været en ulveflok ved navn Ganløse Flok. En gruppe drenge i 

spejderalderen, hvoraf formentligt nogle havde været ulveunger, dannede en spejderpatrulje i Claus Nar Trop 

i Farum; men de havde ikke været nok, til at det gav mening at danne en selvstændig trop i Ganløse. 

En meget aktiv roverklan under 1. Lillerød Trop satte sig for som halvårsopgave at starte en trop i Ganløse 

baseret på den eksisterende patrulje i Claus Nar. Peder Vilholm fra klanen og jeg, som var tropsassistent i 1. 

Lillerød Trop, blev henholdsvis tropsfører og tropsassistent. 

I samråd med floklederne syntes vi, at navnet Ganløse Flok og Trop var lidt tamt, så vi søgte efter et navn 

med lidt mere ’power’ i, og som historisk kunne knyttes til egnen omkring Ganløse. Valget faldt, som I alle 

ved, på Ebbe Skjalmssøn. Godt nok pyntede vi lidt på stavemåden - vel bare for at signalere blikfang. (I 

henhold til Dansk Biografisk Leksikon staves det såmænd lige ud ad landevejen: Ebbe Skjalmsen) 

 

 

 

I Ravnekureren, som var Ravnsholt Divisions førerblad, fra oktober 1965 står følgende om troppens start og 

om Ebbe Skjalmssøn: 



 

 

 

Side 18 af 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine ’kvalifikationer’ til posten som tropsassistent var mine 12 foregående år som aktiv i Det Danske 

Spejderkorps. Jeg startede allerede som 8-årig som ulveunge i 2. Østerbro Flok i København, hvor jeg er født 

og voksede op. Derefter var jeg i 2 år ulveunge i Kong Eriks Flok i Helsingør og 1 år i Knud Den Stores flok 

i Aalborg, før jeg blev rykket op som spejder. Efter 7 år som spejder og skovmand i Aalborg kom jeg til 

Høvelte og senere til Blovstrød, og blev altså tropsassistent først i 1. Lillerød Trop og efter et par år i Ebbe 

Skjalmssøn Flok og Trop. I 1967 blev jeg gift og flyttede til Brøndbyøster. Da jeg samtidigt studerede til 

civilingeniør og fik barn kort efter, sluttede mit liv som aktiv spejder efter 15 år i uniformen. I øvrigt var 

både min kone og hendes familie alle aktive spejdere, så jeg er ’imprægneret’ med spejderånden. (Jeg 

skiftede efternavn, da jeg blev gift). 

Hele mit liv har været præget af den fremragende påvirkning, og jeg betragter mig stadig som spejder inderst 

inde (selv om jeg som dreng smilede overbærende, når nogen sagde: ’En gang spejder – altid spejder!’). En 

af mine bedste venner var jeg ulveunge sammen med i Helsingør for 58 år siden. Sidste år var jeg til træf i 

Aalborg sammen med spejdere, som jeg ikke havde set i 50 år – en fantastisk oplevelse. 

Jeg har desværre ikke billeder fra tiden i Ganløse; men jeg husker tydeligt både tøndeslagningen med byens 

drenge, førerpatruljen Sunesønnerne, bestående af PF, PA, TF og TA, en førerhejk med overnatning i bivuak, 

stemningen ved møderne i hytten og bøvlet med at lave bladet Skjalm. Det foregik på spritstencils og efter 

klippe- og klistremetoden, og min far fik det duplikeret på sin arbejdsplads. Stærkest i erindringen står dog 

nok samarbejdet med Peder – han var en ildsjæl langt ud over det normale. 

Jeg vil ønske alle nuværende og fremtidige medlemmer og deres forældre alt muligt held og lykke i 

fremtiden. Ebbe Skjalmssøn Gruppe forekommer mig at være meget livskraftig, så mon ikke den holder 

endnu 50 år? Jeg håber det. 

 

Kjeld Karbæk (tidl. Johansen) 
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Kontaktadresser      
 

 

Bestyrelsesformand: 
Mette Bergholdt, GBF  Østergade 47, Ganløse   2243 0612 
 

Gruppekasserer: 
Sonny Andersen, GK Dyrehavegårdsvej 8, Ganløse  2066 5806 
 

Gruppeledere: 
Ole Dalskov, GL  Sigersdalvej 6, Søsum – 3670 Veksø  4032 7728 
Tina Rasmussen, GL Knardrupgårds Allé 5, Knardrup  4129 2211 
 

Mikroleder (Musene, børnehaveklasse og 1. klasse): 
Jakub Medonos, MIKL Højgårdsparken 35, Ganløse  2113 0604 
 

Minileder (Bjørnene, 2. og 3. klasse): 
Gorm Lunden, ML Abildtoften 20, Ganløse   2126 8262 
 

Juniorleder (Mulerne, 4. og 5. klasse): 
Niels Fynbo, JL   Parkhøjvej 66, Ganløse   2843 9074 
 

Tropsleder (Troppen, 6. til og med 10. klasse): 
Ole Thomsen, TL  Bygaden 31A, Ganløse   6010 2528 

 

Seniorledere (Klan Vildmulerne, over 16 år): 
Angela H. Petersen, KL Korskær 13, Ganløse   2855 7850 
Maibritt Christensen, KL Abildtoften 6, Ganløse   3644 9610 

 

Spejderhuset: 
Liselund   Toftekildevej 2 - (Ingen postkasse)   
 
 

Hvor intet andet er påført skal adresserne tilføjes;  3660 Stenløse 
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Ebbe Skjamssøn støttes i jubilæumsåret af: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GANLØSE DYRLÆGEN 
 

 

STØT GANLØSE SPEJDERNE ALLEREDE I DAG 
 

Vi er taknemlige for den støtte som især Ganløse borgerne har ydet igennem tiden - 
ifm. indsamlinger, salg af Lillebror-lodder, juleneg m.m. 
 
I samarbejde med fonde, lokale erhvervsdrivende og ildsjæle m.m. ønsker vi nu at 
realiserer et internationalt spejderkursus i Kandersteg spejdercenter i Schweiz. Har 
du lyst til at støtte denne udviklingen af spejd i Ganløse, så kontakt os, eller få mere 
information om projektet via vores hjemmeside www.essg.dk 
 

 

 

 


