
 

 

DDP–DDS–DDS 

Kronologien i troppe og 

grupper 1909-2018 

Hvor kom de fra - hvor blev de af? 

Troppes og gruppers historie er samlet hist og her på tryk og især på diverse internetsider uden dog 

at være fuldstændige.  

Nu må fibrene samles til den røde tråd inden det er for sent. 

På DDS Stenlændernes Spejdermuseum (Stenløse) har vi siden efteråret 2016 arbejdet med 

kortlægning af DDS/DDP troppe/grupper/kolonner/divisioner/distrikter. Hvornår er de oprettet, 

opsplittet, sammenlagt og evt. nedlagt. I maj-juli 2017 har vi "pløjet" internettet (www) igennem 

(divisioner/grupper) efter at have været alle gamle spejderblade igennem.  

Efter at have fået gode oplysninger fra andre spejdermuseer er vi nu nået til den direkte kontakt til 

grupperne, Sct. Georgs gilderne og ikke mindst de mange lokal- og egnshistoriske arkiver hvortil 

mange spejderarkivalier er indleveret. 

Der er pr. november 2018 indsamlet ca. 44.500 linjer i et regneark om troppe/grupper og mere end 

5.300 linjer om divisioner. 

Det er ikke mange troppe/grupper vi ikke har hørt om – måske mindre end 5, men vi mangler stadig at 

knytte ca. 36% af linjerne sammen til start/sammenlagt/lukket datoer. 

 

Spejder- og nældekort (en helt anden historie) fra 1918 (DDS) og en grafisk præsentation af 

distrikter, divisioner og troppe i DDP i 1956. 



 

 

 

DDS har præsteret en plakat med distrikter og divisioner i 

1977 trykt i Broen over 4 gange og så den store farvelagte 

plakat fra 1995 (vist). 

I DDS arbejder vi meget med den røde tråd – på 

Stenlændernes Spejdermuseum prøver vi blot at holde styr 

på den historiske røde tråd uden at vi naturligvis skal hænge 

alt for meget fast i det der var. Vi er jo en bevægelse.  

Del din viden med os så vi kan få samlet alle trådene. 

Specielt perioden 1969-1986 er meget dårligt beskrevet. 

Måske har I et jubilæumsskrift vi kan få en kopi af? 

Oplysningerne sammenstilles af Nils Wodschow, 

Stenlændernes Spejdermuseum. 

Besøg vores hjemmeside { HYPERLINK 

"http://www.spejderstaven.dk" }, der viser lidt om vores 

aktiviteter. Vi har eksisteret som museum i mere end 25 år 

og er det eneste spejdermuseum i Danmark der er forankret 

i en aktiv spejdergruppe. 

Det er også os med periodemærket ”Dagbog”. Læs om det 

på facebook-gruppen Dagbog  

 

Besøg os på facebook-gruppen 

Stenlandernesspejdermuseum eller kom på besøg (efter 

aftale) på vores museum på Stenlændernes spejdergård 

Maglevad 

 

Dam Holme 4, 3660 Stenløse 

Tak til korpskontoret (Blåt Medlem) og de grupper vi allerede har været i kontakt med. Tak for 

opmuntring og ikke mindst tak for bidrag. 

Tak til Nordjysk Spejdermuseum  { HYPERLINK 

"http://spejdermuseum.jensbang.dk/spejdermuseum/" }  

Tak til Spejdermuseet Holmen  { HYPERLINK "https://dds.dk/artikel/spejdermuseet-holmen" 

}  

Tak til Spejdermuseet Aarhus  { HYPERLINK "http://www.spejdermuseetaarhus.dk/" }  

Tak til Lokalhistoriske arkiver der, som os, frivilligt har kopieret/scannet relevante oplysninger 
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Projektet er ikke slut – og slutter aldrig. Det der skete i går er historie i morgen !! 

 

Skriv jer ind i DDS-historien NU og send jeres 

oplysninger til 

 

{ HYPERLINK 

"mailto:spejdermuseet@stenlanderne.dk" } 
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