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1000 spejdere vender ryggen til mobning

Nicolai Aagaard havde både børn, voksne og beredskabet til at gå med sig, da han gik 
baglæns på Spejdernes Lejr. Fotos: Kurt Stæcker Jensen og Jesper Broch

Baglæns-vandreren Nicolai Aagaard samlede onsdag over 1000 spejdere til fællesgang 
i bakgear. Hans projekt ”Vend ryggen til mobning” omfatter nemlig også spejderne på 
Spejdernes Lejr 2022.
”Det var helt vildt at se så man-
ge vandre baglæns sammen 
med mig,” siger Nicolai Aagaard, 
der ud over følgeskab af de 
mange spejdere også har over 
100.000 følgere på TikTok. 

Og mens Nicolai Aagaard bliver 
interviewet, vil en håndfuld unge 
fans gerne have selfies med den 
berømte baggænger.

Bare jeg hjælper én
”Folk, der ikke kender mig, un-
drer sig. Men blandt de unge er 
jeg meget kendt. Jeg vil gerne 
have børn og unge til at tænke 
sig om. Bare jeg hjælper én, er 
det det hele værd,” siger Nicolai 
mellem et par selfies.

Siden oktober 2020 har Nicolai 
Aagaard gået over 2000 kilome-
ter baglæns for at sætte fokus på 
mobning. 

Hårdt baglæns
Han fortæller, at det er meget 
hårdt for benene at gå baglæns 
og at han har fået store læg-
muskler. 

På Nicolais Facebook kan man 
læse turplanen for de kommen-
de strækninger i ”Vend ryggen til 
mobning.”

Selvom der står ”Savage” – som 
betyder ”vild” på engelsk – på 
Nicolais t-shirt, er der ikke noget 
vildt over Nicolai Aagaards 

kampagne mod mobning. 
Den handler om hans egen livs-
historie:

”Jeg er blevet mobbet rigtig me-
get, fordi jeg har mange diag-
noser. Jeg har Tourette, ADHD, 
OCD og angst. Men min angst 
går væk ude i naturen. Og så er 
det lidt sjovt, at hjernen tror, at 
man går på bakker, når man går 
baglæns.”
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Vejret lørdag

Dag: op til 24 grader
Nat: ned til 14 grader
Regn: 0 mm
Vind: 5 m/s

Semerkand moske
Nr.: 1202 - alle aldre
Snak om islam og spejder og kom 
til bøn 5 gange om dagen. Find 
program i infoteltet i nu’et.

Drop-in-mindfulness 
i Eftertænksomheden
Nr.: 1269 - 9+ år
Vi træner sammen med professi-
onel mindfulness-instruktør Berit 
Weise evnen til at finde mere ro, 
glæde og følelsen af at være ok – 
fuldstændig som man er.

JOTA/JOTI Tænk før du taster/ 
Hvor langt kan vi nå?
Nr.: 1014 - 12-16 år
Prøv hvad kommunikation via 
kropssprog og radiobølger er, om 

Find flere spændende historier og billeder på Facebook (Spejdernes Lejr), Instagram (spej-
derneslejr), radio (spejderneslejr.dk/radio) og lejrens hjemmeside (www.spejderneslejr.dk).

Spændende drop-ins lørdag
Du kan droppe ind eller tilmelde dig disse åbne events lørdag.

hvor lidt (eller for nogen meget) 
der skal til for at kunne bygge en 
figur i LEGO alt imens at naboen 
ved siden af spiller sænke slagski-
be med sine kammerater. 

Folkedans
Nr.: 1298 - alle aldre
Dans folkedans og hav en fest! 
Og du kan få det gule klistermær-
ke!

Futuretown: 
T-shirt tryk/tekstiltryk
Nr.: 1298 - alle aldre
Kom forbi aktiviteten REWEAR, få 
inspiration og kast dig ud i stof-
genbrugens kreative univers, hvor 
skabelsen af unikt design giver 
nyt liv til kasseret tøj og stof.

Lyt til lejrens radio og 
podcast på Spejder-
nes Lejrs hjemmeside.

Total Portal Dag havde 5 forskellige aktiviteter, hvor der var besøg 
af ca. 8.000 spejdere i alderen 12-16 år på Spejdernes Lejr 2022. 
Foto: Jacob Fredegaard Hansen

Kaos på den 
sjoveste aktivitet
Torsdag bragede lyden af musik op 
fra ”Fedtfælden”, det store aktivi-
tetsområde omkring vartegnet. 

Det var del af en aktivitet på lej-
rens Total-Portaldag, hvor spejdere 
i alderen 12-16 skulle til fællesaktivi-
teter, der bød på både kodeløsning 
og dans til musik.

Fælles sjov
For spejderne i Älgen spejdergrup-
pe nær Stockholm var der ingen 
tvivl – den sjoveste aktivitet var 
helt klart kaosvolleyball. 

Til aktiviteten skulle mange patrul-

jer samarbejde om at holde 
bolden fra at ramme jorden. 

Netop de fælles aktiviteter 
var dét, spejderne fra Hørning 

syntes var fedt at deltage i, 
samt at skulle være sammen 
med spejdere på deres egen 
alder. 


