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Stenlændernes Spejdermuseum
Kære alle
Så er det atter ved at være tid for at kigge tilbage på det forgange spejdermuseumsår
Vi har haft dejligt travlt på museet med mange besøgende og
udlån mv.
Som vanligt benyttede vi årets julemarked til skiftedag i udstillingen, således at to nye særudstillinger så dagens lys,
”Pigespejderliv” og ”Spejdere i Udlandet”.
Begge udstillinger er blevet rigtig godt modtaget. Vi beholdt
samtidig de to seneste - ”Adventurespejd” og ”Spejdere under
2. verdenskrig”, sådan at vi har 4 særudstillinger for tiden.
Navnlig pigespejderudstillingen har givet en meget fin respons.
Vi har til udstillingen opbygget et pigespejderlokale, hvor to
store pigespejdere står og diskuterer om de skal deltage i ”Jazz
for scouts” på Bellahøj vandrehjem.
Da ingen af os på museet har nogen erfaring med pigespejderlivet, blev udstillingen til ved, at vi måtte søge inspiration udefra.
Tre søstre havde alle været spejdere i Vildgæssene fra Vassijaure og blev inviteret til interview. Derudover er Nils gift med
Bente, der var pigspejder i Lynge. Alle disse beretninger afslørede sjove historier, der gav anledning til udstillingsnedslag
med titler som ”Stoppe-lappe og vildmandsbivuak”, ”På lejr
med dronning og lady”, ”3 generationer pigespejdere”.
Selve spejderlokalet er forsøgt genskabt som det kunne se ud i
midten af 50’erne. Ved et rent tilfælde blev vi bekendt med at
Grøndal (pige)spejdergruppe netop var blevet nedlagt. Divisionen havde besluttet at holde auktion over gruppens effekter.

Da telte osv var solgt, kunne vi forsyne os med resterne. Det
viste sig helt tilfældigt, at Grøndal på et tidspunkt var slået sammen med Vassijaure. Derfor kunne vi opbygge vores spejderlokale med originale skabe, borde og stole fra denne trop.
Behøver vi at sige, at de tre søstre blev meget overraskede over
at vi havde disse ting :-)
I øvrigt vil jeg atter en gang slå et slag for at alle museer forsøger at følge med på facebook og internettet, hvor der for tiden
er en del museumsrelevante emner. Herunder også samlere, der
har nogle interessante effekter, hvor vi nogle gange skal holde
os til.
Netop Facebook var den direkte årsag til en særudstilling, som
jeg lavede til Spejdermuseet på Holmen om periodemærker.
Dvs mærker, hvor spejderen skal foretage sig noget specifikt i
en periode, typisk et helt år, fx gå med korte bukser hver dag,
sove i telt hver nat eller have spejdertørklæde på i skolen.
Her er det ”græsrødderne”, der bestemmer, for det er ikke
korpsudviklede mærker, men mærker, der udspringer af en sjov
ide hos nogle spejdere. Man kan mene om mærkerne, hvad man
vil. Faktum er, at de er voldsomt populære på tværs af korpsene
og flere af dem faktisk er med til at promovere spejderbevægelsen, og give anledning til en snak om spejderprincipper med ikke-spejdere.
Når udstillingen er færdig på Holmen, vil vi fortsætte med den i
Stenløse. Vi har taget udstillingsbrochuren med. Den er allerede
forældet, idet der siden foråret er kommet 3-4 nye mærker til…
Vi annoncerede i årsberetningen sidste år, at vi havde et museumsduelighedstegn i trykken. Det er nu kommet og er blevet revet væk af vores besøgende, som har gjort sig fortjent til det.
De yngste spejdere får ved gennemført besøg telt-mærket, mens
de ældste får spejderhatten.

Hvis vi skal kaste blikket lidt fremad, så har vi faktisk 25 års
jubilæum til december. Det vil vi nok markere på en måde. Vi
tænker blot - som tiden dog går…
Dette års beretning er en artikel, jeg har puslet med gennem nogen tid. Den handler om muligheden for at tidsfæste uniformer
ud fra de knapper, der er på dem.
Jeg håber, at denne noget nørdede artikel, kan finde anvendelse
på DDS museerne, og at I alle vil bidrage med yderligere oplysninger, efterhånden som I falder over disse.
Med håb om et godt årsmøde.
Med Spejderhilsen
Morten Frederiksen, august 2015

Tropsspejdere på besøg i museet, klædt ud i gamle DDP
uniformer

