Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930)

Selv om der ingen dagbog findes, kender vi alligevel navnene på
de 14 drenge, der var de føste medlemmer. De fremgår af
kontingentindbetalinger og stambogskort - ført fra første dag!

Fra Væbneren november 1915, nr. 2, 4. årgang, side 6.
Et og andet
5te Frederiksberg Trop. Den 2den Oktober
fejrede denne Trop sin 5-aarige Stiftelsesfest i
Menighedshuset i Pilealléen. Festen indlededes
ved en Spejdermarch, spillet af Frederiksberg
Divisionens Musikforening, Dirigent Vald.
Christensen, og Tropfører Bærentz tog derefter
Ordet og fortalte i korte Træk Troppens Historie.
5te Frederiksberg Trop stiftedes den 1ste
Oktober 1910 og sammensluttedes kort efter
med 3die Vesterbro Trop, for hvilken Tropfører
Bærentz dengang var Tropfører. I Tidens Løb
har der i Troppen foruden de ugentlige
Patruljemøder og månedlige Tropmøder været
afholdt en Bazar, der har været Besøg af
svenske Spejdere fra Halmstad, og Troppen har
deltaget i Divisionens og Korpsets Ture og
Lejre. Troppen er i Tidens Løb fordoblet og
tæller nu 48 Spejdere.
En meget ung Bærentz

G.J.
--------------------------------------------------------------------------------------Lidt baggrund.
I efteråret 1911 blev alle de spejdertroppe, der var blevet startet
rundt om i de lokale KFUM-Afdelinger, optaget i det danske
Spejderkorps som en særlig KFUM-Division. Denne uhellige (sic!)
alliance blev sprængt i 1916, da KFUM-Divisionen brød ud og
dannede sit eget spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark.
Lige siden da har Vikingestammen ”boet” på Frederiksberg, selv
om vi fra 1924 til 1950 organisatorisk hørte til i KFUMs
Centralforening.
I 1950 blev gruppen fra Lindevang Kirke, hvor der havde været
spejderarbejde siden 1932, fusioneret med Vikingestammen.
Der var tale om en ligeværdig sammenslutning, hvor ledere og
spejdere fra begge sider videreførte de forskellige traditioner.

Nicolai Bærentz
Vi kan ikke skrive et festskrift, når
Vikingestammen fylder 100 år, uden at
give Bærentz en særlig plads.
Godt nok er han ikke gruppens stifter, men
han blev leder af troppen i 1912, da Peter
Andersen rejste til Haslev, og han var i
mange, mange år inspiratoren og den
drivende kraft bag gruppens arbejde.
Sammenlagt har han været gruppeleder i
over 20 år og blev senere udnævnt til
æresmedlem af grupperådet og førte i mange år blandt andet
gruppens medlemskartotek.
Vi har vældig mange regnskabsbøger, mødelister, dagbøger og
andre ting, hvori hans sirlige håndskrift tydeligt giver sig til kende.
Breve og meddelelser var ikke noget, man kasserede efter
læsningen. Det var noget, man arkiverede! Det var blandt andet
grunden til, at vi fandt en hilsen fra Baden-Powell, der havde
takket for en sommerlejrbillede, man havde sendt ham i 1932. BP´s hilsen til os er i dag indrammet og hænger i Vikingebo.
Så det er takket være Bærentz og hans gemmegen/arkiveringsgen, at vi i dag har så meget materiale liggende, at vi f.eks. kan
gå ind og finde ethvert medlems kartotekskort, se i mødelisterne,
hvornår han har været til møder, og se, hvilke lejre, han har
deltaget i!
Bærentz havde i sin ungdom været sømand og brandmand, men
senere blev han skolebetjent på Katrinedalskolen i Vanløse.
En tidligere elev (og spejder i troppen) har i sine erindringer fra
skoletiden i årene lige efter krigen fortalt, at Bærentz i sin kælder
havde troppens teltdepot, hvorfra man lånte telte, når man skulle
på weekendtur.

Vikingestammens høvdinge gennem årene!
Peter Andersen , Nicolai Bærentz, Poul Meyer, Tage W. Rohde,
Jørgen Fabricius, Aksel Skelbæk-Pedersen, Børge Neidel, Leif
Hansson, Gustav Bjerregaard og John Baasch.
Kun 10 gruppeførere/gruppeledere i de 100 år! Nogle har været i
spidsen for Vikingestammen i kort tid, andre i lang tid og nogle
endda i flere omgange!
---------------------------------------------------------------------------------------

Lurgjaldet
Det første nummer af gruppens blad, Lurgjaldet, udkom i
november 1932. Bladet har således nået den ærværdige alder af
78 år!
Lurgjaldet fra oktober 2010 er nummer 830 i rækken! Vi har
efterhånden over en hyldemeter Lurgjald med hvert eneste blad.
Bladet har siden sin start været et uundværligt bindeled mellem
gruppen og dens medlemmer. De forskellige redaktører har alle
sat deres præg på bladet, ligesom poetiske årer blandt lederne
har været flittige bidragydere.
Vi har set hexameterquad og som i nedenstående eksempel lyrik i
”ægte” sagastil!

Runer til Lurgjaldet
Somre er svundne
tifold siden;
Lurgjald end lyder
at vække de lade.
Kalder til kampen
kæmperne mange
melder om mangt
et dristigt mandsværk.

Lurgjald! I landet
du lyde med hæder!
Om gammel og grånet,
jeg mindes dig glad.
Riste en rune,
jeg vil til dit ry:
Hyldest og hilsen
I Danmarks have.
Torben Nielsen, 1942

Lejrgrunden i Torkilstrup
Vikingestammen ejer en dejlig lejrgrund ved Torkilstrup vest for
Roskilde. Jorden blev købt tilbage i 1962.
I tidens løb er der lagt et stort arbejde i forskellige
”bygningsarbejder”. I 1994 blev der lavet en stor bålplads, bygget
shelter og rejst en flagmast på 18 meter. Siden er der kommet et
stort rafteskjul til, og samtidig hermed har hver patrulje fået sin
egen lejrplads.
Der er også ført en vandledning på 1200 meter fra Torkilstrup
Vandværk ned til lejrgrunden, ligesom vi for nogle år siden fik lagt
el ind.
I de sidste år er der købt mere jord til, således at vi i dag råder
over ca. 18.000 kvm. I forbindelse med jordkøbet er der foretaget
en del nyplantninger.
I efteråret 2009 blev der bygget en materielbygning på 48 kvm. Vi
har haft professionel hjælp til støbning og el-arbejde, men resten
er bygget af ledere, forældre og gode venner på arbejdsweekender i løbet af august september.
Huset skal rumme havetraktor, motorsave og andre redskaber
samt lejrudstyr til brug for weekendlejre og sommerlejre.

I mangel af et forord!
I dette festskrift har det kun været muligt at bringe få nogle glimt
af gruppens lange og glorværdige historie.
På grund af den begrænsede plads har vi lagt mest vægt på at
fortælle om gruppens start, kort at berette om de vigtigste
begivenheder i gruppens 100-årige historie og fortælle om de
faciliteter, vi i dag råder over.
Men den rigtige historie ligger et andet sted, som Arne Jacobsen
skrev i jubilæumsskriftet i 1930:

