
Spejdere i Kastrup 
DDS - Kastrup Tårnby Trop – 1942 til sammenlægning med DDP Kastrup Trop i 1972 

DDP - Kastrup Trop – 1954 til sammenlægning med DDS Kastrup Tårnby Trop i 1972 

DDS – Kastrup Tårnby Gruppe – 1972 ved sammenlægning DDP- 0g DDS-troppene.  Lukket 1991 

DDS – Stifinderne – 1953  

DDS – Richard Løvehjerte Trop 

DDS - Kastrup Søspejder (Kastrup Søspejder Trop og Flok) – 1945 

DDP – Kastrup Søspejder – 1948 til 1951? 

KFUM – Kastrup Trop?  - 19??. Lukket 2019 

KFUK – Kastrup Trop? - 19??. Lukket 2010? 

KFUM – Tårnby – 

KFUK – Tårnby - 

 

DDP Kastrup Trop, DDS Kastrup Tårnby Trop og Kastrup Tårnby Gruppe 

https://drive.google.com/drive/folders/1dl_Ld4AVKk6MT_H6mgmooSj_TYFCShFs?usp=sharing 

Fra Jørgens beretning fra starten af Kastrup Søspejder i 75 års jubilæumsskriftet fremgår det, at Frank 
Holm, som står som stifter af Kastrup Søspejder, nogle år før startede en landspejdertrop, og siden fik lyst 
til at prøve søspejderlivet : 

Uddrag fra ”En beretning fra starten” af Jørgen Jensen 2015  
Grunden til at de ”gule spejdere” startede i Kastrup, var et øldepot på hjørnet af Cypres Alle og 
Saltværksvej, som blev købt at familien Holm fra Roskilde. Jeg boede på Cypres Alle nr. 26 sammen med 
mine forældre og en storesøster. Det var I begyndelsen af nittenhundredefyrrerne.  
Det var en stor familie, der flyttede ind. Den ældste dreng, Frank, var et par år ældre end mig. Den ældste 
hed Mogens. Frank kom i en af Korsvejens Skoles realklasser og Mogens i en klasse i fri mellem i samme 
klasse som mig. 
En dag, da Mogens og jeg fulgtes hjem fra skole, fortalte han, at Frank og han havde været spejdere i 
Roskilde, og at Frank havde en ide om, at det kunne de starte her. (Det blev til Kastrup Tårnby Trop) 
Det endte med et møde i familien Holms spisestue. Jeg nævner nogen, der var med fra klassen : Ole 
Wøldike, Bent Brigsted og naturligvis Mogens og undertegnede. Fra realklassen kom Ewald (skolens 
klogeste elev) plus et par andre. 
Det lykkedes. Frank kontaktede Det Danske Spejderkorps og fik grønt lys.  
Flere meldte sig til, lad mig blot nævne Aksel og Ludvig. 
Vi havde ingen ”spejderhytte”, så vi mødtes forskellige steder, hvor de gav os mulighed for at holde møder 
og få patruljer dannet. 
Under den tyske besættelse måtte vi ikke bære uniformer, men vi mødtes alligevel, vi holdt sammen 
 



Kastrup Tårnby Trop eller Kastrup Søspejder Trop ? Billedet er formentlig fra 1942-46 

Kastrup Tårnby Trop etablerede sig i lunden Kastrup Fremme. I første omgang i en mindre træhytte. I 1960 
var troppen etableret i en muret spejderhytte samme steds. Stifinderne overtog den gamle. 

DDP Kastrup Trop startede i 1954 og holdt til i et større kolonihavehus på stien fra Oberst Kochs Alle til 
Kastrup Lund omkring 50 m fra drengespejderne. 

Fra omkring 1970 var der meget tæt sammenarbejde mellem de 2 troppe og mange fælles ture. De 2 
troppe blev sammenlagt lidt før DDS og DDP blev sammenlagt i 1973 og kom til at hedde Kastrup Tårnby 
Gruppe – KT. Begge hytter blev beholdt – specielt DDP-hytten blev brugt meget til fester. 

Gruppen var meget aktiv og tog, foruden til korpslejre, på flere udenlandsture til blandt andet Skotland. 

I 70’er havde KT omkring 100 medlemmer, men medlemstallet faldt gennem 80’erne og i 1991 måtte 
gruppen lukke på grund af manglende lederkræfter.  

Begge hytter blev revet ned forbindelse med Øresundsforbindelsen. 

Kastrup Tårnby Trop havde et blad kaldet ”Mågeklatten” – Vi har et eksemplar fra 1965 
Kastrup Trop havde bladet ”Stafetten”, som vi har en del numre af fra omkring 1970 
Kastrup Tårnby Gruppe udgav ”Potten”, som vi har fra en periode i 80’erne 
 
 
 



DDS Stifinderne  

Uddrag fra Stifindernes hjemmeside : 

Under den 2. verdenskrig og årene umiddelbart derefter blev der født mange børn i Danmark. For at skaffe 
plads til de unge familier blev der bygget mange nye boliger blandt andet i Kastrup og Tårnby. Derfor steg 
antallet af børn og unge i Kastrup og i 1953 var der så mange spejdere i Kastrup-Tårnby Trop at man kunne 
starte en ny trop. Den nye trop kom til at hedde STIFINDERNE. 

Stifinderne boede de første år sammen med Kastrup-Tårnby Trop i deres hus i Anlægget Kastrup Fremme. 
Anlægget Kastrup Fremme er den lille lund, der ligger mellem Oberst Kochs alle og Th. Philipsensvej. 
Dengang var Lunden, som den også kaldtes meget større end den er i dag, så der var god plads til 
spejderarbejdet. 

Derefter havde Stifinderne i nogle år til huse i en lade på Nordmarksvej på hjørnet af Syrefabriksvej, der 
hvor Vægterparken ligger i dag. 

I slutningen af halvtredserne flyttede Stifinderne til deres eget hus i Lunden. Stifinderne var således i mange 
år naboer til Kastrup-Tårnby Trop. Det er måske lidt mærkeligt at tænke på at to spejderhuse lå sådan lige 
ved siden af hinanden, men sådan var det dengang og for det meste fungerede det ganske udmærket. I 
slutningen af tresserne skulle Lufthavnen (igen) udvide og Stifinderne stod nu og manglede et sted at bo. 
Som en slags held i uheld var Richard Løvehjerte Trop på Gl. Kirkevej tæt ved at lukke, så Stifinderne 
overtog resterne af Richard Løvehjerte Trop og flyttede til Gl. Kirkevej. 

 

DDS Richard Løvehjerte Trop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DDS Kastrup Søspejder Trop 

Kastrup Søspejder Trop startede i 1945 af udbrydere fra Kastrup Tårnby Trop og opstillede en gammel 
”tysker”-garage, som blev pillet ned på Nørrebro, ved vandet nær Syrebroen, hvor badeanstalten ”Sneglen” 
nu ligger. I 1956 flyttede troppen til den dengang nybyggede lystbådehavn ved Lufthavnen og byggede en 
hytte yderst på havnen. Der blev plads til 5 både i havnen. Hytten blev i 1966 flyttet længere ind på havnen 
overfor gården med optimistjollerne. I 1982 blev den revet ned og motorbådsklubbens hus, der lå hvor 
gården med optimistjollerne er, blev stillet til rådighed af kommunen. I 2014 blev huset revet ned og 
”Pynten” blev overtaget. 

 

DDP Kastrup Søspejder Trop 

Ved samme bådebro som Kastrup Søspejder Trop holdt til ved, havde nogle pigesøspejdere fra 1948 til 
1951 en båd liggende (vist nok forældreejet). Det var en åben 2-master, der hed Omiak, som sejlede med 
på ture sammen med Kastrup Sø. Hvad troppen hed er uklart, men den b lev startet af udbrydere fra 1. 
Sønderbro. 

Billedet ovenfor er klippet ud fra en bog med spejderhistorie og skulle vise de første pigesøspejdere fra 
Slagelse. Flere af pigerne er dog genkendt af tidligere spejderkammerater fra 1. Sønderbro, der godt kunne 
huske, at de blev søspejdere og dannede en ny trop. Så måske er Kastrups pigesøspejdere de første i 
Danmark ?  

I optegnelser fra Stenlændernes museum er 1948 anført som startår.  Kastrup Søspejder har dog billeder 
visende pigespejdernes båd fra før 1948 – formentlig fra 1946. 

 

 

 



KFUM 

I 60’erne hold KFUM-spejderne til på Nyhøj Alle i et ”cowboyderfort” med palisader, udkikstårn og det hele. 

Fortet lå på den forkerte side af Nyhøj Alle , som blev eksproprier til anlæg af banen og flyttede over på den 
anden side af vejen, hvor den store ”Jagthytten” blev bygget.  

Troppen blev nedlagt i 2019 og hytten overtaget af kommunen 

 

KFUK 

KFUK spejderne – De grønne Piger – havde hus lige ved siden af DDP i Kastrup Lund. 

Da Kastrup Lund blev meget indskrænket i forbindelse med byggeriet af Øresundsforbindelsen og området 
blev eksproprieret, flyttede spejderne til en villa på Nyhøj Alle – lige ved siden af KFUM hytten. 

Gruppen blev formentlig nedlagt omkring 2010, hvor villaen blev overtaget privat og renoveret. 

 

 

 


