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Endelig kom dagen alle spejdere har ventet på. Dagen hvor alle spejdere mødes på den største lejr i Danmark hid til. Busser og biler er 
i stor stil blevet benyttet til transport, men også DSB transporterer spejdere til lejren. 

DSB har afsat hele ni særtog kun til de friske spejdere, der nu skal tilbringe deres uge i Holstebro. I alle afkroge af landet mærkes 
humøret højt. Fra Holstebro banegård bliver spejderne sendt videre med bus ud til lejren. Stemningen bliver her ekstra høj, da 
spejderne kan se til den længeventede lejr. 

 

Friske og rene spejdere ankommer til lejren i busser fra Holstebro banegård 

 

  



En bus i minuttet - uden problemer 
Lørdag ankom hovedparten af de tusindvis af spejdere, der den næste uges tid skal være på spejderlejr i Holstebro. Selv om busserne 
til og fra lejren hele dagen har kørt i pendulfart, er det gået over al forventning. 

Tekst: Viktoria Lund Foto: Finn Strandby 

Det, der kunne have udviklet sig til et sandt trafikalt kaos, blev en stor succes. De mange hundrede busser, der er kørt i pendulfart til og 
fra Holstebro, er alle sammen ankommet rettidigt. 

Lene Due er Hovedudvalgsformand for Rejser og Indkøb på lejren, og har derfor en del af æren i, at det transporten til lejren er 
lykkedes. 

Hun fortæller, at det gået godt med planlægningen. Hun har været med til at planlægge bustransport til lejren og sikre, at der blandt 
andet har været togpladser nok til de glade spejdere, der skulle fragtes til Holstebro. 

 

Lene Due er glad for det gode resultat 

Lene Due har kunnet nyde en rolig dag i lejrens hovedkvarter, mens tusindvis af spejdere er ankommet 
rettidigt til lejren. 

38.000 tusinde spejdere blev hentet fra hele landet, og udlandet, og kørt til Holstebro. I alt var der cirka 600 busser til at få dem frem. 

Det lykkedes og spejderne nåede frem til lejropbygning. 

”Jeg blev spurgt tidligere, om jeg ville fejre succesen, fordi det var gået godt med de fleste af busserne, men jeg svarede nej, for jeg vil 
vente og se hvordan det går med resten af busserne! ” svarede Lene Due med et smil på læben.  

Senest opdateret21. juli 2012  

 
  



Det glæder de sig til 
21 juli 2012 

Ved ankomsten til Holstebro spurgte vi nogle 

få af de mange tusinde spejdere, hvad de bl.a. 
glæder sig til i Spejdernes Lejr 2012 

Anine Nikolajsen, Ishøj: 

- Jeg forestiller mig, at jeg får det rigtig sjovt og hyggeligt og møder en masse nye mennesker - også spejdere, 
som jeg kender fra tidligere lejre. Jeg glæder mig særlig meget til at se så mange tusinde spejdere samlet ét 
sted, og hvordan lejren bygges op. 

 

Andreas Tue Jacobsen, Vanløse: 

- Det er første gang, at jeg er på spejderlejr. Hvad jeg glæder mig mest til? Det ved jeg ikke, for jeg har jo 
aldrig været på lejr før. Men jeg glæder mig helt vildt. 



 

Mads Frederik Larsen, Gentofte: 

- Jeg glæder mig til at deltage i nogle spændende aktiviteter, møde en masse nye mennesker og til dejligt vejr. 
Allermest glæder jeg mig til at være sammen med min klan og skabe et endnu bedre sammenhold, end vi har i 
dag. 

 



Lars Mørk, vest for Oslo, Norge: 

- Jeg er i Holstebro med 36 spejdere fra min gruppe og knap 300 fra vores region i Norge. I har det noget 
blæsende her, men jeg glæder mig bl.a. til at møde udenlandske spejderledere - f.eks. danskere, der er 
hyggelige og imødekommende folk, og ledere fra Svejts, som jeg har mødt på tidligere lejre. 

 

Jasmin, Elias og Eik, Valby: 

- Vi er her bare for at hygge os med de andre og glæder os til alt muligt. 

 

Lotte Kofoed, Bornholm: 



- Hjemme på Bornholm er vi gode til at samarbejde på tværs af korpsene. Bortset fra at få noget aftensmad 
efter en lang rejsedag glæder jeg mig til at opleve dette samarbejde i en uge i stor skala - på tværs af korps, 
alder, køn og hudfarve. Vi får en oplevelse for livet. 

 

Jakob Jepsen, Uldum: 

- Jeg er med på lejren, fordi det altid er hyggeligt at være sammen med sine spejdervenner og møde nye 
mennesker. Jeg glæder mig mest til åbningsshowet og til at deltage i mange forskellige aktiviteter. 



 

Martha Riglund, Hedensted: 

- Det er sjovt at lave en masse ting i naturen sammen med sine venner. Jeg glæder mig til det hele, men mest 
til at være i så stor en lejr. Det har jeg aldrig prøvet før. 

 



 

 

  

http://www.holstebro.dk/


Lørdagen, hvor lyntoget fra 

København stoppede i Roskilde 
21 juli 2012 

Særtog med i alt 18 dobbeltdækker-vogne og 
438 busser fragtede spejdere til Holstebro 

Normalt stopper lyntoget fra København til Jylland ikke i Roskilde. Men det gjorde det lørdag den 21. juli 2012. 
Et bevis på, at det var en ganske særlig dag. Netop den dag, da tusindvis af spejdere fra København, fra alle 
andre dele af Danmark og fra over 35 andre lande i verden satte kursen mod Holstebro for at deltage i 
danmarkshistoriens største spejderlejr. 

Det første særtog med 600 spejdere afgik klokken 6.10 lørdag fra København. Kl. 13.25 modtog bl.a. 
borgmester H. C. Østerby de uniformsklædte passagerer på Holstebro Banegård. I løbet af lørdagen kom i alt 
knap 2.000 spejdere med særtog i dobbeltdækkere direkte til Holstebro, mens mange andre landede med tog i 
Fredericia og blev transporteret derfra til lejrpladsen ved Idrætscenter Vest i busser. 

 

Borgmester H. C. Østerby byder spejderne velkommen til Holstebro. 

10 kilometer busser 

Når man liner 438 busser op bag hinanden, fylder de i alt ca. 10 kilometer. Og 438 var netop det antal busser, 
der kørte spejdere fra hele landet til Holstebro denne lørdag. Jo, det er store tal, der regnes med, når knap 
35.000 spejdere samles. 



Kl. 16.32 samme lørdag, mens busserne stadig rullede ind, kunne en rimeligt afslappet Chr. Eggert Jørgensen, 
der er hovedansvarlig for rejse og indkøb i Spejdernes Lejr 2012, fortælle, at transporten af de mange spejdere 
til lejren i hvert fald indtil da var gået perfekt. 

- Lidt småforsinkelser vil der jo være, men der har ikke været problemer, der bekymrer os, fortalte Chr. Eggert 
Jørgensen. 

 

Der var trængsel, da spejderne ankom med særtog til Holstebro. 

God DSB-service 

Ud over, at DSB af hensyn til spejderne ekstraordinært lod lyntoget fra København standse i Roskilde, kunne 
rejseformand Eggert Jørgensen fortælle et andet godt eksempel på god service på dagen: 

- En far var kommet til at sætte sin søn i det forkerte særtog. Han skulle have ventet til en time senere. Men en 
DSB-kontrollør tog konsekvent hånd om drengen, stod ud sammen med ham på en station senere og fik ham 
med det rigtige tog. 



 

Chr. Eggert Jørgensen, der er hovedansvarlig for rejse og indkøb i Spejdernes 

Lejr 2012, kan sidst på lørdag eftermiddag tage sig en slapper og være glad 

over, at transporten af tusindvis af spejdere foreløbig er gået godt. 

Det glæder Eggert sig mest til 

Og hvad glæder du dig så mest til under Spejdernes Lejr 2012, Chr. Eggert? 

- At få lov til at stå på den store scene og være med til at synge med på lejrsangen ved åbningsfesten søndag 
aften. Jeg har gennem årene været med til et hav af spejderlejre. Men jeg har aldrig haft mulighed for at stå på 
den store scene og kigge ned på så mange tusinde mennesker. Det glæder jeg mig meget til. 

Vejrmæssigt viste Holstebro både typisk og atypisk vestjysk gæstfrihed ved modtagelsen. Typisk, fordi en 
kraftig vind fejede hen over pladsen. Atypisk for denne sommer, fordi det holdt tørvejr. Så spejdere og andet 
godtfolk kunne med håret flagrende bevæge sig tørskoede rundt i den endelige opbygning af 
danmarkshistoriens største spejderlejr. 

Herunder er der glimt fra spejdernes ankomst til Holstebro og deres travle gøremål med at slå lejr. 



 

Borgmester H. C Østerby siger velkommen. 

 

På vej fra særtoget til busserne. 



 

Sikken dejlig trængsel og alarm! 

 

Så skal der hentes rafter. 



 

Der skal både reb og kræfter til at slå lejr. 

 

Det internationale islæt fornægter sig ikke. 



 

Hvordan får vi styr på alt det reb!? 

 

Der bygges også i højden på Spejdernes Lejr 2012. 



 

Også flaget skal surres godt fast i den friske vind. 

 

Teamwork skal der til, når man slår lejr. 



 

Med smil han bærer sin byrde! 

 

 

http://www.holstebro.dk/

