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Kære alle  

 

Atter bliver det en fornøjelse at skulle mødes til årsmøde og hø-

re om nyt i museumsverden. 

2015/2016 har på ny været et aktivt år på Stenlændernes Spej-

dermuseum. Rigtig mange aktiviteter har præget året og ar-

bejdsgrupperne har arbejdet på at give en god oplevelse til de 

besøgende på museet. 

En stor og påkrævet opgave har været en reorganisering af ar-

kiv og ”fjernarkiv”. I forbindelse med at vi har fået mulighed 

for at disponere over en anden plads på loftet af Spejdergården, 

har vi haft tømt arkivet fuldstændigt og omsorteret effekter mv. 

Det har givet ny god plads i arkivet i forbindelse med at mange 

ting er flyttet i fjernarkiv. Der er også i den forbindelse lagt 

mange gode arbejdstimer i at opbygge reolplads mv i fjernarki-

vet. Nu mangler ”blot” den sidste organisering i fjernarkivet. 

Det har været en stor opgave, men gav samtidig en dejlig mu-

lighed for at få et overblik over hvad arkivet gemte… 

I den forbindelse har vi også været heldige at få sponsorater fra 

Lions Club, således at det har været muligt at købe forsvarlige 

arkivkasser til begge arkiver. 

Museet har også fået en ny hjemmeside, som Ole er fadder til - 

Spejderstaven.dk. Vi håber på sigt, at siden vil komme til at in-

deholde mange brugbare spejderhistoriske oplysninger. Vi vil 

gerne invitere alle til at kigge forbi og gerne komme med for-

slag til, hvad vi kan udbygge den med. Lige nu arbejder vi med 

temaerne ”mærker” og ”korpslejre”. 



 

  

 

Apropos mærker. Dagbogsmærket som vi fik 

sat i søen sidste år lever et stille liv. Vi har en 

håndfuld patruljer, der er i gang, men vi kunne 

ønske os rigtig mange flere, der havde interes-

sen. Vi tænker, at vi må genoverveje, hvordan 

vi kan få ideen solgt til flere. 

Et andet projekt som vi har kastet os over, er et af uanede di-

mensioner. Det har længe undret os, at der ikke var nogle, der 

havde lavet en oversigt over divisioner (og troppe). Jævnligt 

støder vi på spørgsmål om hvornår en division er oprettet, eller 

hvilke troppe/grupper den bestod af på et givet tidspunkt.  

Nordjysk har en flot gennemgang på deres hjemmeside, men 

selvfølgelig kun dækkende toppen af Danmark. FDF Jomsborg 

gider vi slet ikke omtale, for det er bare suverænt, hvad de har 

på deres hjemmeside. 

Men DDS og DDP mangler landsdækkende, så derfor er Nils 

gået systematisk til værks, men har lang vej igen. Han modtager 

MEGET gerne tips og tricks, samt input til oversigten! 

På ny i år har vi besøgt de lokale divisionsrådsmøder. Det kan 

kun anbefales, da vi her virkelig får fat i vores primære mål-

gruppe. Vi var i år så luskede, at vi sendte en liste rundt, hvor 

hver gruppe skulle anføre mindst en ”spejderhistorisk kontakt-

person”. De navne har vi tænkt os at udnytte til at indhente me-

re lokal spejderhistorie og skabe lokal involvering. 

I år var jeg på ferie i Holland. En pludselig indskydelse fik mig 

til at opsøge Vogelenzang, hvor der i 1937 var Verdensjambo-

ree. Uden at vide hvad der var at se. Men sandelig. Det lykke-

des at finde lejrområdet, hvor der var opsat en mindeplade. 

Med blod på tanden lykkedes det også - med noget større be-

svær - at finde stedet for 1995-Jamboreen. Så opstod tanken om 

Jamboree-turisme. Og hvad er der at se i Danmark i anledning 

af 1924? Ikke meget formentlig, så derfor forslaget om at vi ta-

ger initiativ til at få sat en mindesten eller lign. på Ermelunds-

sletten. 



 

  

 

I forbindelse med min sygdom, fik jeg anledning til at gennem-

læse samtlige DDP blade, såvel børne- som førerblade. Det har 

medført en massiv udvidelse af mine gamle mapper med unifor-

mer og duelighedstegnsoversigter. I disse moderne tider har jeg 

medbragt de reviderede mapper på en cd til alle museer. 

Dette afdækkede et andet kendt problem. Hvordan fastholder vi 

dagens nyheder, som kun annonceres via mail/internettet? Flere 

gange har jeg haft problemer med at finde helt nye ændringer i 

uniformsprogram mv. Eksempelvis opdagede jeg via Facebook, 

at Spejder Sport netop har indført et nyt 15 km vandremærke. 

Det er ikke annonceret andre steder, end at mærket pludselig er 

at finde på Spejder Sports hjemmeside. Her er en stor fælles op-

gave med at holde øje og fastholde! 

Ellers er facebook fantastisk på mange områder. Jeg glæder mig 

over den aktivitet, der har været på sammenslutningens side. Og 

så er der en guldgrube af informationer derude :-) 

Helt ”galt” gik det da jeg sidste jul, introducerede min jule-

konkurrence. På førstedagen var der 103 kommentarer og gæt! 

Det var nu også en uniform, som mange kunne relatere sig til, 

men viser, at der er interesse for vores geschæft. 

Det sidste vi lige vil nævne, er ”fagre nye Verden”. Det er nu 

temmelig nemt, at lave virtuel besøg på museet eller historiske 

steder med I-cardbox appen og en smartphone. Vi viser hvordan 

her på årsmødet :-) 

 

Med håb om et godt årsmøde. 

 

Med Spejderhilsen 

Morten Frederiksen, august 2016 


