
 

 

Beretning for Spejdermuseet Århus 2016-2018 

Ingen kan gå gennem livet uden at efterlade sig spor, 
ligesom ingen kan passere et stykke land uden at gøre 
det, og de spor kan ofte være til hjælp for dem, der 
kommer efter ham, til at finde deres egen vej,.

Baden-Powell 

Ovenstående citat er selvfølgelig ikke fra Baden-Powells side møntet på et spejdermuseum, men det passer nu ganske 
godt på Spejdermuseet Århus. Vi er sat i verden ikke for at afsætte egne spor, men for at fastholde og bevare for 
kommende spejdergenerationer de mange spor, der er sat siden 1910, hvor bevægelsen for alvor kom til Danmark. Det 
er dette overordnede mål, vi skal have for øje midt i en travl hverdag, hvor så mange andre gøremål presser sig på. 

Og det er dette overordnede mål, der gjorde, at vi for snart to år siden tog beslutningen om at flytte museet ud i nye 
rammer på Søren Nymarksvej 19. De første to år har vist, at det var en rigtig beslutning. De fysiske rammer er blevet 
større og åbner dermed mulighed for aktiviteter, der ikke kunne lade sig gennemføre i Vestergade. Det gælder især 
mulighederne for at gøre et museumsbesøg til en større oplevelse for aktive spejdergrupper, og vi kan allerede se, at der 
kommer flere grupper end tidligere. Men det gælder også muligheden for at sikre en mere robust økonomi for museets 
drift i form af vores genbrugsmarked, som det vil fremgå senere i beretningen. 

!  1

Vi har også igen med glæde kunnet erfare, at når noget skal gøres, så står der frivillige klar til at give en hånd eller to 
med. Det gjaldt flytningen fra Vestergade, istandsættelse og indretning af de nye lokaler og det gælder også i den 
daglige drift. Men der er stadig behov for nye frivillige på flere felter. Vi er i bekneb for bl.a. flere kustoder, flere til at 
hjælpe med journalisering og elektronisk registrering, arkivarbejde osv. 

Bestyrelsen 



Ved generalforsamlingen marts 2016 blev der valgt en ny bestyrelse bestående af: Erik Birkholm Nielsen, Benny Aros, 
Mette Marie Andersen, Ulla Charles, Poul Skriver Pedersen, Inger Rossen og Helge Rossen. Til suppleanter valgtes: 
Lars Skibelund og Sonja Sørensen. 

Bestyrelsen har efterfølgende bedt Kirsten Pram om at overtage posten som kasserer, hvorefter hun er indtrådt på lige 
fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Desuden deltager suppleanterne i bestyrelsens møder dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

Formand: Erik Birkholm Nielsen 

Næstformand: Benny Aros 

Administrationsudvalg: Erik Birkholm Nielsen, Benny Aros og Kirsten Pram 

Kommunikationsudvalg: Benny Aros, Inger Rossen og Mette Marie Andersen 

Museumsudvalg: Poul Skriver Pedersen, Ulla Charles,Mette Marie Andersen og Knud Jørgensen 

Kasserer: Kirsten Pram 

Sekretær: Inger Rossen 

Jazz & Folk-teltet: Helge Rossen, der også er formand for Støtteforeningen 

Forslag til vedtægtsændringer – Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag til enkelte ændringer af 
museets vedtægter. Det primære formål er at sikre, at adgangen til at deltage i vores generalforsamling fortsat er fri for 
alle, der interesserer sig for museet, men at stemmeret og valgret forbeholdes medlemmer af de uniformerede korps, der 
er med i museet, medlemmer af museets støtteforening og medlemmer af Sct. Georgs Gilderne, i korthed de 
organisationer der står bag oprettelsen af museet. 

Administrationsudvalget 

Flytning af museet - Det helt afgørende begivenhed i beretningsperioden var flytningen af museet fra Vestergade til 
Søren Nymarksvej. De fysiske forhold i Vestergade var efterhånden blevet lovligt snærende, og selvom vi boede billigt i 
forhold til den centrale midtbyplacering, var huslejen efterhånden vokset, uden at vi var i stand til på stedet at kunne 
skabe en øget indtjening. 

Vi havde derfor brug for at finde større lokaler til nogenlunde samme lejeniveau og med mulighed  
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for at skabe en indtægt på stedet. De ønsker kunne opfyldes på Søren Nymarksvej. Stedet er vanskeligere at komme til 
med offentlige transportmidler, men til gengæld råder vi over rigeligt med gratis parkeringspladser, og langt de fleste 
gæster kommer i bil. 

Det nye lejemål på i alt 430 m2 blev overtaget med virkning pr. 1.juli 2016, hvilket betød, at vi havde en 
overlapningspriode på 3 måneder, og det blev der brug for. Nedpakningen i Vestergade blev foretaget systematisk og 
korpsvist, men der gik alligevel noget koks i det, fordi de nye lokaler – især gulvene – ikke var klar til aftalt tid. Det 
betød en del ekstra arbejde med opmagasinering af kasser i vores genbrugsområde, før vi kunne komme på plads.  

Museumsudvalget udarbejdede en plan for opbygningen af den nye udstilling, hvorefter et større rum indeholder den 
korpsopdelte udstilling samt udstilling om fællesanliggender som Spejdernes Hjælpekorps, Bloddonorkorpset m.m. 
Biblioteket blev placeret i det store centrale rum, hvor der samtidig er en cafe, og et lidt mindre rum er indrettet til 
særudstillinger, uniformer og uniformstilbehør som tørklæder. På 1.sal er placeret materiale om Sct. Georgs Gilderne, 
vores righoldige dagbogssamling, og der har også været mulighed for at indrette et arbejdslokale. 

Vi kunne forlade Vestergade uden problemer. Efter en grundig rengøring kunne vi aflevere lokalerne i en sådan stand, at 
udlejer ikke havde indsigelser, og det betød at vi fik hele indskuddet tilbage. På Søren Nymarksvej står vi selv for den 



indvendige vedligeholdelse, så der blev også brug for pengene til bl.a. maling og gulvrenovering i cafeen, indkøb af 
nødvendigt inventar som belysning m.m. 

 

Foruden lokalerne kan vi råde over et større udendørsareal på mere end 1000 m2, som vi håber kan bringes i brugbar 
stand i foråret. Formålet vil være at udnytte området til forskellige spejderformål. Bestyrelsen har til arbejdet nedsat et 
udvalg bestående af Erik Birkholm Nielsen, Helge Rossen, Flemming Johnsen og Hans Fink. 

I de nye lokaler er der videre fundet plads til at etablere to små opbevaringsrum, der er udlejet til henholdsvis 
Frimærkebanken til opbevaring af indkomne mærker og Stadsgildet til opbevaring af effekter til brug ved stadsgildehal. 
Udover at være et tilskud til huslejen betyder det også, at de to organisationers repræsentanter får deres jævnlige gang i 
huset, og det har bl.a. givet sig udslag i, at  
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Frimærkelauget er begyndt at holde sine årlige Takkefester ved os. Museet er også blevet brugt til større arrangementer, 
som optaktsmøde til jazz- og folkteltet, et gildemøde med gildehal i 4. gilde og møder i stadsgilderådet.  

 

Men hele flytningen og istandsættelsen kunne kun lade sig gøre, fordi flere venner af museet bl.a. fra gilderne og fra 
spejdergrupper trådte til, og i par måneder fungerede det hele som en stor fælles arbejdsplads med cafeen som det 
centrale mødepunkt, hvor opgaverne blev diskuteret og fordelt. Her fungerede en pionerånd, som vi håber kan fortsætte 
i museumsdriften. Der skal på dette sted siges tak til de mange, der var med i disse afgørende måneder til at skabe det 
museum, der i dag er en velfungerende enhed. 

 

Åbning og ’snigpremiere’ – Vi havde en gammel beslutning om at holde reception for det nye årsskrift om museets 
dagbøger d. 28. oktober, og det fastholdt vi, selvom museet ikke var klart. I stedet kaldte vi det for en ’snigpremiere’, og 
der kom rigtig mange gæster. Vi indkaldte så til den  
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officielle åbning lørdag d. 4. februar kl. 13 2017, hvor vi havde fået en af lederne fra Den gamle By Allan Leth 
Frandsen (selv gammel spejder selvfølgelig) til at holde en åbningstale. Og gæsterne kom igen, og mange flere til. Det 
blev en fantastisk dag med langt over 100 besøgende, der kom for at ønske til lykke med det nye museum. En bedre 
start kunne man ikke drømme om. Begge gange havde vi også åbent i vores genbrugsbutik med pæne omsætningstal til 
følge. 

Arkivet - Flytningen af museet betyder på ingen måde, at vi har opgivet vores arkiv på Birkedalsvej i Viby. Så meget 
plads har vi trods alt ikke fået, og arkivet har vi fortsat til en billig leje. Flytningen har betydet, at vi trænger ekstra til at 
få ryddet op i arkivet, der er blevet brugt som opbevaringssted for mange effekter m.m. der senere skulle tages stilling 
til. Der er i dag velfungerende grupper fra De grønne pigespejdere og fra KFUM-spejderne, der arbejder i arkivet. Det 
kniber mere med at få etableret en ny gruppe fra DDS, ligesom gildematerialet trænger til at blive set på. 

Behovet for oplagsplads betyder også, at bestyrelsen er indstillet på at anskaffe en container til placering bag museet. 

Økonomi - Museets økonomi er fortsat god, selvom flytningen har betydet nogle ekstraordinære omkostninger. Det 
hænger sammen med, at jazz- og folkteltet på Sankt Pauls kirkeplads i Aarhus Festuge fortsat giver et godt overskud. I 
år vil det være 14. gang i træk Spejdermuseet står for arrangementet, og vi håber på, at det bliver til yderligere et par år. 
Inger og Helge er drivkræfterne bag, og arrangementet gennemføres med en række frivillige fra lokalområdet, fra 
museets bagland og fra gilderne. Igen må vi konstatere, at uden denne indsats kunne det ikke lade sig gøre, og museet er 
disse personer en stor tak skyldig. 

Overskuddet fra dette telt har gennem de seneste mange år været den afgørende forudsætning for museets eksistens. 
Ellers havde vi simpelthen ikke kunnet betale husleje og havde måttet pakke det hele i papkasser. Men ingen ting varer 
evigt, og vi må forberede os på andre løsninger den dag, teltet ikke længere kan fortsætte. Som nævnt tidligere har det 
været en væsentlig grund til beslutningen om at flytte. 



 

Genbrugssalg - På Søren Nymarksvej indrettede vi som noget af det allerførste et større lagerlokale  
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på 200 m2 til en genbrugsbutik, og allerede det første år kunne vi notere en omsætning i nærheden af 70.000 kr. 
Butikken har fast åbent hver den første lørdag i måneden, og der er begyndt at komme faste kunder – også ’krejlere’ der 
videresælger varerne på andre markeder, så vi er ved at være kendt. Dertil har vi haft en pæn omsætning på salg via 
nettet, især Den blå Avis. Langt hovedparten af vores varer har vi fået doneret fra baglandet i forbindelse med dødsfald, 
flytninger til mindre bolig, oprydning på loft og i kælder osv. Vi er glade for denne støtte for det betyder, at vi har et 
bedre vareudbud end på de sædvanlige loppemarkeder og derfor også kan køre med et bedre prisniveau. Vi bestræber os 
på så vidt muligt at prissætte de fleste effekter også for at gøre det nemmere for sælgerne, der så ikke skal udsættes for 
pres fra ’krejlerne’. 

Vi vil formodentlig kunne skabe en endnu bedre indtjening ved i højere grad at udvikle nethandelen og ved måske at 
indføre flere åbningsdage. Målet kunne være at have åbent hver lørdag sammen med den sædvanlige museumsåbning, 
men det kræver yderligere tilgang af frivillige, før vi kan tage det skridt. 

Genbrugsområdet varetages i dag stort set efter samme koncept som vores loppemarkeder ved at enkelte frivillige her 
tilbudt at varetage bestemte varegrupper: Kirsten Risom tager sig af bøger og friluftsudstyr, Bent Andersen står for 
’antikviteter’ og sørger for afregning med kunderne, Sonja har isenkram, Inger og Kirsten Lillemose kikker på legetøj 
og tøj, mens Thøger Jensen og Mandrup Langhoff er mest engageret i møbler. Finn Christiansen og Poul Kallesø har 
taget sig af radio- tv, men det område er stort set nedlagt, fordi interessen for de produkter, vi kunne tilbyde har været 
meget lav. Benny har vurderet især billedkunst og plader. Flere andre navne kunne og burde nævnes. 

Loppemarked - Vi fastholder vores medlemskab af Loppehuset, der også holder til på Søren Nymarksvej. Vi har i 
beretningsperioden haft to perioder på hver tre uger, første gang i maj 2016 og anden gang i september/oktober i 2017. 
Begge gange valgte vi at være ene om loppemarkedet, men i 2016 indgik vi dog et samarbejde med en loge i Aarhus, 
der kørte for os til Eskelund på hverdage og hjalp til med at bemande boderne på salgsdage. I fjor besluttede vi os for at 
gennemføre markedet uden ekstern assistance for at maksimere overskuddet. Strategien betød også, at vi med kun tre 
salgsdage fik det bedste overskud nogensinde til museet, men det skal ikke være en hemmelighed at det holdt hårdt. Ved 
hjælp af mange frivillige fra museet, fra gilderne og ikke mindst fra de to DDS-spejdergrupper i Tranbjerg, Tranerne og 
1. Tranbjerg kunne vi bemande salgsboderne på fornuftig vis, men det kneb alvorligt med at klare kørslen til Eskelund. 
Det skal nødvendigvis foregå hver dag og i weekenden ofte både to og tre gange. Vi har fået tilbudt en ny loppeperiode i 
ugerne 42-44 fra d. 14. oktober til d. 3. november, hvor vi igen vil forsøge at klare det alene. Men det kræver, at vi får 
støtte til kørsel. Derfor vil vi allerede nu appellere til alle med krog på vognen, der måtte have lyst, om at sige til, så vi 
kan få det ordentligt planlagt i god tid. Kontakt Erik, der er loppegeneral. 

Samarbejdet med Loppehuset er i øvrigt fortrinligt, og bestyrelsen for foreningen har lagt den årlige generalforsamling 
på Spejdermuseet tirsdag d. 13. marts. 

På genbrugsområdet har Helge planer om at etablere et 3-dages udendørs pinsemarked som et kræmmermarked med 
udefra kommende sælgere. Det er endnu uvist, om det kan realiseres i år. 
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Flere bidrag - Under økonomien skal også lyde en stor tak til Stadsgildet, der yder et årligt bidrag på 15.000 kr., hvortil 
kommer bidrag fra enkelte gilder, fra støtteforeningens medlemmer og fra mindre gavebeløb fra besøgende. Det er 
fortsat holdningen, at det skal være gratis at besøge museet, og dermed også frivilligt om man vil lægge en gave ved 
udgangen. Men kommer der grupper, der også gerne vil have kaffe og kage, opkræver vi 25 kr. pr. kuvert til dækning af 
omkostningerne. Tilsvarende har vi indført en betaling på 10 kr. for museumsmærker, hvis en aktiv gruppe gerne vil 
have dem med. 

Den økonomiske politik på museet er uændret den, at vi sikrer en opsparing, der er tilstrækkelig til, at vi kan klare os i 
en rimelig periode – gerne mindst 3 år – hvis de faste indtægter skulle svigte. 

Museumsstævner – Museet har i beretningsperioden været repræsenteret ved to museumsstævner. I 2016 havde 
Esbjerg Spejdermuseeum værtsskabet, mens det i 2017 blev holdt på nordisk plan i Abo i Finland. Stævnernes 



betydning er først og fremmest gensidig inspiration og udveksling af materiale. Samarbejdet har bl.a. konkret været 
årsag til, at flere museer gik sammen om deltagelse i Spejdernes Lejr i Sønderborg i juli 2017. Der blev som i Holstebro 
etableret et museumstelt på den centrale lejrplads, hvor spejderne kunne tage et særligt museumsmærke ved at klare fem 
opgaver i teltet. 

 

Spejdermuseet Århus stod sammen med museet i Silkeborg og Stenlændernes Museum for en dagbogs-opgave, hvor 
deltagere skulle skrive en A-4 side som en dagbog – også gerne i form af en tegning , med morse eller sågar binær kode. 
Det blev en forrygende succes. Allerede efter et par dage var 1000 museumsmærker udleveret, og i resten af lejrugen 
måtte der produceres håndlavede badges, som så siden hen har kunnet byttes med stofmærker, når der blev produceret 
nogle nye. Mange er byttet her i Aarhus. I vores aktivitetsområde blev der afleveret skønsmæssigt 3.000 A-4 ark, så vi 
er uden tvivl også med, når der forhåbentligt bliver en ny Spejdernes Lejr i 2022. 
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Museumsudvalget 

 



Den faste udstilling - Det nye museumsudvalg lagde fra begyndelsen op til, at den tidligere udstilling i Vestergade 
skulle ’slankes’, så de enkelte effekter kom bedre til deres ret. Den faste udstilling er etableret af repræsentanter for de 
enkelte korps, men det er lykkedes at få et homogent præg. På vej ind til hovedudstillingen kan man følge en såkaldt 
tidslinje, der er bygget op ved hjælp fra et par ledige museologer, og vil blive udbygget efterhånden. Tidslinjen starter 
allerede i biblioteket med en montre om Baden-Powell og perioden fra Boerkrigen og frem til Brownsea Island. 

Særudstillinger – Et mindre udstillingsrum er helliget særudstillinger samt en permanent udstilling af uniformer og 
tørklæder. I øjeblikket er der en udstilling om Spejdernes Lejr i Sønderborg, herunder eksempler på ’dagbogsblade’ fra 
museumsteltet, og en særudstilling om Vilhelm Bjerregaard/Bill Hillcourt i forbindelse med udgivelsen af det seneste 
årsskrift jf. nedenfor under Støtteforeningen. 

Nye besøgsmodeller - Vi har haft mange besøg af aktive spejdergrupper, og på den baggrund er Poul og Ulla i gang 
med at udarbejde nogle nye modeller for, hvordan disse besøg kan gøres endnu mere spændende for de besøgende. Især 
arbejdes der med muligheder for at spejderne udsættes for at skulle løse praktiske opgaver. De hidtidige erfaringer er 
positive. 

Skærme i udstillingen – I forbindelse med anskaffelse af ny elektronik til museet til brug for journaliserings- og 
registreringsarbejdet er der også planer om at få anbragt nogle såkaldte touch-skærme i udstillingen, der kan betjenes af 
vores gæster, og som kan bruges til at formidle oplysninger om udstillingsgenstande, filmsekvenser, musik m.m. Der er 
nedsat et IT-udvalg bestående af Knud Jørgensen, Jan Bigum og Poul Kallesø, der vil komme med en indstilling på 
baggrund af en brugerundersøgelse. 

Biblioteket - Vi praler en gang imellem af, at vi har landets største samling af spejderlitteratur. Men  
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det er nok ikke bare pral. I hvert fald råder museet over en omfattende samling af blade fra alle fire korps plus bøger om 
spejderri, om og af Baden-Powell, en række instruktionsbøger og sangbøger, børne- og ungdomsbøger mm. Materialet 
er tilgængeligt for alle gæster, og det er vores håb, at det på et tidspunkt kan inspirere til en øget forskning i 
spejderbevægelsen. Indtil videre har vi haft besøg af et par gymnasieelever, der har søgt oplysninger i forbindelse med 
opgaveskrivning. Biblioteket varetages fortsat af Jytte Aunsbjerg. 

Kustodetjenesten – Vi fastholder åbningstid hver lørdag kl. 10.-13 året rundt – minus et par uger i juli og mellem jul 
og nytår. Det kræver to frivillige hver lørdag, og det er et område, hvor vi håber flere vil melde sig, så det ikke skal 
hvilke på de samme personer alt for tit. Man kan tilmelde sig via en Doodle, der kan findes på museets hjemmeside 
eller kontakte Ulla, der tager sig af planlægningen. 

Udover lørdagsvagterne håber vi, at flere kustoder vil være med til at tage imod spejdergrupper på andre tider, typisk en 
sen hverdags-eftermiddag. Her er det igen Ulla, der koordinerer. 

Spejderfrimærker – Her kunne man nøjes med at gentage beretningen fra 2016, for det er fortsat ikke lykkedes at 
finde nogen, der vil påtage sig arbejdet med at gennemgå vores righoldige samling og holde øje med området. Vi 
modtager stadig både frimærker og kort og ikke mindst mærkater fra spejderlejre m.m. Desuden har vi en stor samling 
af de såkaldte Goodturn-mærker, som nu ikke længere udkommer. 

Registrerings- journaliseringsarbejdet - Der mødes et hold hver anden torsdag som hidtil under Thøgers ledelse på 
museet for at kikke på indkomne effekter og få det noteret på de særlige indkomstjournaler, der skal danne grundlag for 
journaliseringen i databasen Arkibas. I forbindelse med vores reception for det nye årsskrift i oktober fik vi bl.a. en 
meget stor indlevering fra Spartanerne DDS, men der kommer til stadighed nye indleveringer. Desuden foregår en 
tilsvarende arbejde for De grønne pigespejdere og for KFUM-spejderne på Birkedalsvej som nævnt tidligere. 

 

Arkibas - Knud Jørgensen har påtaget sig at være drivkraft på området. Museet er medlem af  
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Sammenslutningen af Lokalarkiver og har dermed mulighed for at bruge databasen Arkibas. Knud kunne i starten af 
februar med glæde – og lidt stolthed – meddele, at der nu er foretaget flere end 1100 indtastninger i Arkibas, og at det er 
lykkedes at få flere ’tastere’ i gang, så nu går det stærkt. Men der er også mere end 25 års papirblanketter at tage fat på, 



og siden hen skal der foretages en udvælgelse af hvilke effekter, der herefter skal registreres som egentligt 
museumsinventar. Som nævnt ovenfor er Knud også med i den IT-gruppe, der undersøger, hvordan museet bedst 
investerer i ny teknologi , der kan bruges både i registreringsarbejdet og i udstillingsvirksomheden. 

Fotos - Der foretages også et godt og grundigt stykke arbejde med gennemgang af de tusindvis af fotos og dias, som 
museet råder over, med Thøger som organisator, men uddelegeret til undergrupper fra de enkelte korps. Mange fotos 
bliver herefter lagt ud på Arkibas - arkiv.dk - , hvor der samtidig er en funktion, som gør at man på billedet kan klikke 
sig frem til hvilke personer, museet kan sætte navn på. Det viser sig, at der er ganske pæn trafik på disse fotos, og vi 
håber, det kan resultere i at gæster på Arkibas måske kan bidrage til at udfylde nogle af hullerne i vores viden. 

Kommunikationsudvalget 

Hjemmesiden og Facebook - Den hjemmeside – www.spejdermuseetaarhus.dk - , der blev lanceret sommen 2015, 
kører fortsat. Vi bestræber os på så vidt muligt at tilføje nyheder og dermed også skifte ud i ny og næ. Hjemmesiden 
administreres af Benny, men Ulla har overtaget funktionerne kustodelisten og arrangementskalender. Hjemmesiden er 
tilrettelagt, så også andre kan bidrage, hvis man har lyst til og mulighed for det. 

Mette har lagt museet på facebook, og der er næppe tvivl om, at vi i den kommende tid i langt højere grad bør satse på 
de såkaldte sociale medier som facebook og ikke mindst Instagram. Disse medier vil udover kontakt til en række 
mennesker også kunne bidrage væsentligt til vores omsætning af genbrugsvarer og dermed til museets økonomi. 

 

http://www.spejdermuseetaarhus.dk/


Den gamle By – Allerede i 2015 gennemførte Den gamle By et særligt spejderløb med succes, så man var interesseret i 
at gå videre med disse arrangementer. Med Mette som tovholder (Mette har  
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en ansættelse i Den gamle By) gennemførtes et nyt spejderløb i maj 2017. Denne gang var der tale om et arrangement 
over to dage, hvor løbet havde et særligt historisk sigte, så flere af grupperne skulle både finde de gamle uniformer og 
gode gamle lege frem. Museet stod for en nødhjælpspost på torvet, hvor der var sårede efter et bombeangreb under 2. 
verdenskrig. Erik havde lånt førstehjælpsudstyr i lange baner ved Brandvæsnet, så den fik ikke for lidt med bandager og 
båretransport. Andre af museets medarbejdere var med på andre poster, og det fik i det hele taget et forløb, der bør 
inspirere Den gamle By vil til at fortsætte med sådanne aktiviteter. 

Museets støtteforening  

Støtteforeningen er en selvstændig forening med egen generalforsamling, der gennemføres umiddelbart efter museets 
generalforsamling. Så aktiviteterne skal derfor kun omtales ganske kort her. 

 

Spejderhistoriske skrifter - Der er i perioden udsendt to nye årsskrifter. I 2016 blev det til et skrift om dagbøger med 
udgangspunkt i vores egen store samling af især patruljedagbøger. Skriftet var også inspireret af, at der på initiativ af 
Stenlænderne er lavet et såkaldt dagbogsmærke, som kan erhverves, hvis alle i en patrulje over en længere periode 
skriver i en dagbog, gerne elektronisk eller på papir. 

Årsskriftet i 2017 var opfyldelsen af et længe næret ønske om at få udgivet en bog om Vilhelm Bjerregaard/Bill 
Hillcourt. Det er en fantastisk historie om en knægt fra Guldsmedgade, der allerede som 10-årig på egen hånd i 
december 1910 begynder at være spejder og aldrig siden slipper det. Green Bar Bill, som blev hans spejdernavn, var et 
verdensnavn, hvor spejdere stod i kø for at få  
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hans signatur ved store lejrarrangementer. Han har også besøgt Spejdermuseet Århus i 1990. Det er i øvrigt lykkedes 
Annemarie Frier og Poul at få Spejdersport til at forhandle dette årsskrift, så det kan altså nu også købes der. 



I januar 2018 var vi forlag for et festskrift om Herolden, udgivet af Stadsgildet i anledning af at Herolden er udkommet 
i 75 år. Skriftet er i stort format og redigeret af stadsgildemester Kjeld Hedelund Jørgensen, og restoplaget er doneret til 
Spejdermuseet med henblik på salg. Er man interesseret i gildehistorie er her masser af gode historier. 

 

Tropsturen - Støtteforeningens medlemmer er også ’seniorspejdere’ i museumstroppen Odins Vel Egnede, der tager på 
tropstur til en aktiv gruppe hvert år lige efter sommerferien. I 2016 gik turen til en aktiv gruppe KFUM-spejdere i 
Lystrup/Elsted, og i 2017 besøgte vi en DDS-gruppe i Skjoldhøj. Vi var ikke bare gæster, men indbudt til at være med 
på en almindelig mødeaften for spejderne, som også var deltagere i det traditionelle løb for museums-folket. Poul 
Skriver har overtaget tropsførerfunktionen efter Mandrup Langhoff og Paul Laursen. 

Afsluttende bemærkninger - Flytningen til de nye lokaler har som antydet betydet, at nye frivillige har fundet vej til 
os og i dag er en integreret del af den faste stok. Vi er meget taknemmelige for dette engagement. Det er jo den simple 
forudsætning for, at vi kan drive et museum til glæde for især de nye spejdere men også til inspiration og gensynsglæde 
for de lidt ældre og seniorerne. Det er også den nødvendige forudsætning for mange af de gøremål, vi har med at holde 
stedet i orden og med at sikre en forsvarlig økonomi. 

Men der er fortsat huller, der trænger til at blive lukket, så vi håber at flere vil give en hånd med. Vi vil nødig skabe en 
Peter og Ulven- effekt, hvor der bliver råbt efter flere hænder så tit, at ingen hører den dag, det for alvor måtte brænde 
på. Men ikke desto mindre skal også denne beretning sluttes af med et ønske om, at nye lader sig indrullere i 
sammenholdet på Søren Nymarksvej. Man  
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får faktisk også noget igen i form af oplevelser og et socialt fællesskab, og det er jo ikke så tosset i år, hvor Aarhus har 
ladet sig kåre til europæisk frivillighovedstad 2018. 

Ikke et beklagende ord om det, tværtimod. Men museet er også om end i mindre format et ’frivillig-hovedsted’. Det var 
vi før 2018, og det vil vi være efter 2018, når byen ikke længere bærer den titel. 

Den bærer vi gerne med glæde. 

Aarhus, februar 2018 

Bestyrelsen.


