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Stenlændernes Spejdermuseum
Kære alle
Så mødes vi igen.
Og egentlig er der ikke meget at berette, da Corona fortsat har
haft - om muligt - endnu mere fat i museet siden sidste årsmøde. Der har været delt nationale, dels lokale restriktioner, der
har forhindret os i at afholde vores faste mandagsmøder, hvor
registreringer og hyggesnakke om stort og småt ellers har været
på programmet.
Så i stedet har vi hver især arbejdet videre med vores små kæpheste, som vi som det øvrige land har kunne varetage fra vores
hjemmearbejdspladser.
Og dog - et større lyspunkt har været, at det via en spejderbekendt et lykkedes at finde vej til en scanner, der kunne håndtere
de helt store formater. På den måde er museets samling af plakater blevet scannet i en super god kvalitet.
Det aktualiserer endnu engang ideen om et fælles SAFOSbibliotek i ”skyen”. De plakater, som vi har scannet, behøver
andre museer jo ikke også at scanne, ligesom vi gerne laver
endnu en scanne-seance, for at få plakater scannet, som vi ikke
har på vores museum, men som måske ligger på andre spejdermuseer. Med det fælles digitale bibliotek, vil vi kunne trække
på hinandens gode arbejde og samlinger og undgå dobbeltarbejde.
I hvert fald tænker vi, at vores plakater skal gøres tilgængelige
for jer alle på en eller anden måde.
Behovet for det fælles bibliotek blev også aktuelt på en anden
måde. Århus Spejdermuseum har lavet en beretning om Spejde-

alle blev opfordret til at holde afstand og ikke forsamles - spredningen af Corona-virus skulle stoppes.
Hjemmespejd blev så opfundet som et bredt udvalg af spejderopgaver, der kunne løses derhjemme.
Fra starten var det ideen, at man som leder (eller spejder) kunne
sammensætte et ugentligt ”hjemmeprogram” ud fra en række
små opgaver, der alle kunne løses af enkeltpersoner.

re i krig/Forsvarsspejderne under 1. verdenskrig. Da emnet har
interesseret mig, har jeg gennem tiden samlet en del materiale
herom. Især har Holmens arkiver måtte holde for, og er blevet
gennemkopieret, da der her var unikke skrivelser på korpsniveau.

Det hele startede på Facebook - og der kan du også stadig følge
med i gruppen.

Da jeg langt om længe svarede på en henvendelse fra Benny
Aros og sendte mit scannede materiale (længe efter deres deadline) viste det sig, at en del af materialet var nyt og ukendt for
dem. Hvis vi havde haft et fælles biblioteksdrev, ville vi med
tiden kunne få lagt alle den slags spændende dokumenter op til
alles glæde og ”forskning” på de enkelte museer ville blive bedre og meget lettere.

Alle måtte dele/bruge opslag på Hjemmespejd. Templates måtte
hives ned og ændres. Men hvis man valgte at tjene penge på
noget fra Hjemmespejd, så blev man opfordret til at donere pengene til sygdomsbekæmpelse.

Men det kræver de gode ideer til hvordan og det kræver også
lidt ”manpower” i første omgang at få etableret et sådan bibliotek og får det vedligeholdt. Men jeg er sikker på at det er umagen værd.

Stenlændernes oprindelige Hjemmespejdmærke blev solgt, og
overskuddet blev således sendt direkte videre til Læger uden
grænser. I alt 17.000 kr. blev på den måde, indirekte gennem
spejdernes hjemmeaktiviteter sendt ud og hjælpe. Så alligevel
kom der lidt ”duty to others” ud af anstrengelserne.

Museet har trods Corona støt fået nye effekter. Måske folk har
benyttet nedlukning og hjemmetid, til at få ryddet op? Vi har i
hvert fald med tak taget imod sjove og spændende ting.

Man kunne vælge at lade løsningen udløse et mærke. Herom
senere.

I løbet af pandemien kom der et større antal af forskellige
”hjemmespejds-mærker” fra forskellig side. I alt 18 forskellige
mærker har vi registreret på museet. Alle mærkerne kan ses på
www.spejderstaven.dk, i oversigten over periodemærker.
Opgaverne til Stenlændernes Hjemmespejd er en bred samling
af opgaver som kan bruges af alle og enhver. Nogle opgaver er
lånt fra noget andre har lavet, andet har man selv fundet på.
Kilder:
https://hjemmespejd.dk
www.Spejderstaven.dk

Nu glæder vi os så til omsider at få åbnet for nye besøg, men
mon ikke det sker i løbet af efteråret. Om ikke andet så til vores
Julemarked i december, hvor også nye udstillinger vil se dagens
lys.
Med håb om et godt årsmøde.
Med Spejderhilsen

Morten Frederiksen, september 2021

Spejdere og katastrofer
Af Morten Frederiksen, 5. september 2021

”Duty to others” og begrebet ”good-turn” har fra starten været
en del af Spejderbevægelsen. Altså at man hjalp hvor man kunne og uden at forvente belønning for indsatsen.
Det har gennem tiden givet forskelligt udtryk i mange forskellige typer hjælpetjeneste fra spejdernes side.
Under 1. Verdenskrig var der Nælde- og Kartoffelkampagner,
hvor der dels blev plukket nælder til tekstilproduktion, dels dyrket kartofler for at supplere forsyningerne. Det var næppe noget
der for alvor gjorde en stor forskel nationalt set, men betød at
den enkelte spejder, kunne se sig ind i en samfundsnyttig funktion.
I 1918 brød Den Spanske Syge så ud. En voldsom og verdensomspændende pandemi, der krævede millioner af dødsofre. Her
var spejderne i Danmark hurtigt ude og hjalp bl.a. til med at
bringe mad ud til syge. Det medførte også, at en del spejdere
selv blev syge og døde.
Her var den nationale betydning nok af noget større karakter, i
hvert fald var det direkte hjælp til nogle der var i nød og havde
behov for hjælp.
Under 2. verdenskrig opstod Spejdernes Hjælpekorps og andre
hjælpetjenester, der havde til formål at hjælpe brandvæsen mv.
Hjælpekorpset var udbredt og havde hjemme i mange byer, og
assisterede ved en del brandslukninger mv.
I løbet af den kolde krig forsøgtes hjælpekorpset genoplivet
uden den store tilslutning.
Siden 1959 har Spejderhjælpen eksisteret under mottoet, ”Raske
børn, hjælper syge børn”. Millioner af kroner er på den måde
samlet ind gennem ”hårdt arbejde” af danske spejdere, til an-

dre, der har det svært.
Så historisk set har spejdere på forskellig vis forsøgt at hjælpe
på forskellig vis.
I marts 2020 blev Danmark for alvor ramt af Corona pandemien. Jeg har længe været spændt på at se, om dette skulle have
kastet en form for hjælpetjeneste af sig.
Har spejdere (i uniform eller som sådan) stillet sig til rådighed
for myndighederne? Som podere, som vejvisere på vaccinationscentrene? Har de købt mad ind for svagelige og udsatte befolkningsgrupper? Har de deltaget i oplysningskampagner eller
runddelt informationsmateriale om Corona?
Jeg har efterlyst oplysninger om den slags initiativer, men har
ikke hørt om noget. Så måske vores ”duty to others” ikke har
fundet vej i denne omgang? Men i skrivende stund er pandemien ikke nedkæmpet, så måske der er spejdere, der kan komme
til at hjælpe alligevel i fremtiden.
Når vi nu ikke kan hjælpe andre, så kunne vi da hjælpe os
selv… Ret hurtigt blev konceptet ”Hjemmespejd” opfundet. Opfundet så spejdere landet over fortsat kunne være spejdere, men
nu hver for sig og på afstand.
Meget overraskende har spejderbevægelsen oplevet fremgang
under Corona, trods nedlukning og restriktioner, hvor historier
om andre dele af foreningslivet, der har været nødlidende pga
medlemsflugt har været fortalt i pressen.
Det er næppe Hjemmespejds fortjeneste, men
da Hjemmespejd har arne hos Stenlænderne,
synes vi, at vi ville fortælle lidt af historien
om Hjemmespejd.
Hjemmespejd blev startet af en minileder hos Stenlænderne den
12. marts 2020. Dagen efter at Statsministeren officielt lukkede
hele landet ned.
Skolerne var lige blevet lukket. Spejder var lige blevet aflyst og

