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11.januar2000
Kære Spejdere og spejderforældfe og gamle spejdere
Dette jubilæumsskrift er blevet til for at give jer et lille indblik i den spændende historie, der
går forud for spejderarbejdet i 'l.Silkeborg i dag. Som for en hver anden familie eller slægt
er det vigtigt at kende sine rødder. At vide hvad det er for begivenheder og tradiiioner vod
nuværende arbejde bygger på. Kun herved kan vi forstå hvad det er for et virke vi ef med til
at videreiøre. Og kun sådan kan vi udvikle spejderarbejdet til at passe i nutidige rammer,
uden at gøre vold mod de traditioner og den grundide, som stadig er, og stadig skal være
bærende, i alt spejderarbejde.
Netop i denne periode har Det Danske Spejderkorps valgt et motto som hedder:
"En bevægelse med rØdder og vingei'.
Disse 6 ord udtrykker hvad der er det væsentlige i spejderarbejdet i DDS og i l.Silkeborg:
Vi ef en bevægelse som har et mål og en mening med vort arbejde
Vi har rødder langt tilbage i historien som vi fortsat kan bygge på
Vi harvinger, som skal sikre at spejderarbejdet foftsat udvikles og tilpasses til det
nuværende samfunds behov og muligheder

.
.
.

Dette skrift er blevet til ved at sakse i beretningerne fra de tilsvarende skrifter ved 50-års og
75-års jubilaeerne, og føjet de seneste 15 år til, nu og da med nogle forklarende
bem€erkninger for eftertiden. De sidste par afsnit er tilføjet for redaktørens egen regning mest af hensyn til de gamle spejdere, som deltager i jubilæumsweekenden, da de også
modtager dette skrift
Jeg håber at I vil få glæde af at læse dette skrift. Tænk tilbage på alle de - for os ukendte spejdere og ledere, som gennem alle årene hver i sær har ydet deres bidrag til, at
'l.Silkeborg har kunnet give spelderne tryghed, udvikling og store oplevelser. Den bedste
tak vi kan give dem, er at også vi gør alt hvad vi kan for at historien kan gå videfe.......
Finn Johansen

Sådan stadede det.
I november måned 1909 blev den første spire til spejdemrbejdet iDanmark lågt, idel der blev stadet en

cl He erup gymnasium.
Godt io måneder senerc, dgn 11. jånuår 1910 kom
spejdefbevægelsen til Silkeborg, og 1 Sitkeborg irop
spejderpatrulje på

blev starlet.
Om slårten skrver en åf slifteme, Ejner Schou:

"Vi var lrc skolekammerater, nemlig Tage Hefl, Flemming Schødt og mig selv, der abonnerede på et blad,
der hed "Børnevennen', og i dette blad læste vi en
dag, da vi gik hjem ffa skole, om spejderbevægelsen,
def kort tid i fowejen vaf oprettet i Københåvn efler

sfenfr, og alle ville være noget. Langt om længe valgles Viggo Sørensen til patruljefører og undertegnede til
koaporal, men da havde bølgerne også gået højt.
Samlidigl ofdnedes alt det øvrige, og et konlingent på
50 ørc pr måned faslsattes.
Hermed var Silkeboe Spejdertrop færdig tit a1 ,,op,
træde offentligl , hvilkel skete den føigende søndag,
og jeg skal love for, def blev opløb igådefne, da vi

svingede om "Avisen's" hjørne ned ad Veslergade.
Denne Silkeboru spejderkofps'førs1e luf gik ovef
uds-glsp.rnhlerfF oo v'dere ovp' Si dbje.g Stouble.q
til Hårup og ad Arhus landevejen hjem.

engelsk mønsler.

Del interesserede os skaks, og uden hensyn til den
venlende middagsmad, blev vi enige om at,,holde
møde" om sagen med det samme. Og så blev mødel
holdel i købmand Elisa Jensens baggård i Nygåde
(hjømet af Nygade og Søndergade), det var det naermesle sted- Jeg husker endnu lydeligt, der stod en sior
tønde med korksmuld i, og efier, at vi var blevet enige
om, åt der havde været vindruer itønden, begyndte
mødet. Og her startede Silkeborg Spejderkorps, idet
resultalel af mødel blev, ai vi allefede samrne dag
skulJe skaffe os vore forceldres tilladelse til at anskaffe
"mundedng" - dengang også indbefattet a1 kosteskaft og så få begyndt så hurligt som muligt.

Vi rnanglede imidlertid ibegyndelsen en voksen fører,
idet det underliden kneb med disciplinen. og vi måfie
adskillige gange anvende den meget fryglede stråfi

''buksevand'.
[4ef også dette spøfgsmål blev ordnet, idel en joumålist Kampmann ved "Avisen'tfådte tit og tog ledelsen.

Da vi ko.l tid herefter fik forbjndelse med spejderne i
andfe byef og Øsljydsk Division oprettedes under
ledelse af bafon Rosenkrantz, "Sophiendat', kom del
rigtag liv i bevægelsen.'

Så vidl Ejner Schou s beretning
Den første divisionsturnering

Det våkle nalurligvis vild jubel, da clet viste sig, at vi
alle havde opnået den ønskede iilladelse, og slraks

efter skolens ophør den dag stormede vi taikotagehåndlef ivladsens forretning, hvo. de seJvfølgelig ikke
kendte nogel til en spejderunifofm, men lovede al forsøge al skaffe den, og spændingen vår ganske afgl'ort
på højdepunktel, då vi et par dage efter fik besked om,
at nu var uniformerne kommet. Del vår en mæftedag.
Nu skulle det hele jo imidlertid organiseres, og tre var
for lidt lil en patrulje. Vi målle defo. omgående tit at

hverye nye venner for sågen, og del gik forbavsende
hurligt. Straks då de fleste af vore kammerater så uniformen, vaf de pa|ate.
Jeg nævner Viggo og Hans Sørensen, poul og Søren
Frisch, Aåge Neuchifk, Bjørn l\,4ark og ftefe, som de
fø|ste spejdefe i Silkeborg.
Vi fik straks mødelokaler hos redakiøf Sørensen i en
bilJardstue, og hef holdt vi vofe møder een gang

!gentlig.

Det første møde

Særlig det første møde var slormende. Husk på, de.
skulle vælges pelruljefører og korporåt (pattutjeassi-

Toldassislenl Cfone overtog iseptember 1914 ledel
sen af trcppen efter Kampmånn. Cmne var en meqet
dueTig fører, der forstod at tage a$ejdet på den rette
måde. Allerede et halvt år efter sin indtræden j tfoppen
arrangerede han den førs1e divisionsturneaing der hår
værel afholdt i silkeboru, og lroppen var i den pefiode
meget populæf her i byen_
Det første

divisionsblad

I 1916 blev Østjyske Division ophævel og erstaltet åf
Nøffejydske og l\.4idtjydske Division. l.Sitkeborg blev

oplaget

i

lvlidljydske Division, der

fik den meget

afholdte og dygtige kaptajn (ag fotfattet af paw bøger,e, Tory Gredsled, til chef. Divisionen oprettede et
organ fof divisionens spejderc, "Ved lejrbåtet" der i en
kort periode redigeredes ai Fritz Egebje.g, l.silkeborg
Trop.

Første tropsråd

lnovembef 1916 opfettedes på ko.ps€ts befaling e1
ltapståd (gruppestyrelseJ, der bestod af inleresserede
borgerc. Redakløf Sophus Søaensen blev valgt til formand fof dette råd, og hån blev en af de rnænd, de.
kom iil al gøre mesi for spejdefsagen i Silkeborc i d,.

Tropsfåbet

rundt

I 1916 tilt|ådle Lui Erref som tropsfører og han ofrede
n€eslen al sin fdlid i troppens interesse. Ham skyldtes
det sikked, at troppen nåede den fine standard, sout vi

nåede. Efler ham fofsøgte flefe forskelljge sig som
føref, men uden noget figtigl held, indtit ende jg Dalhoff-Larsen 1rådle

1il

ldengang san nu vaf der undet tiden prcblener tned
Det vaf under hans førerskab, at troppen deltog i korpsets slore tumedngsjejr ved Hindsgavl, hvof l\/idtjydske Division opnåede det højeste pointtal og vardt en
silkedanebrogsfane. Dei er i øvrigl Im denne lejf lfop,
pens råb stammer.

l.Sikleborg
Koldt eller hedt
Vier beredt
Ved e senere lejliqhed til en parade på 1oruei i sitkeborg, hvor troppen praesentercde tfopsfåbet, våf clea
en ældre mand, som i anledninqef af denne ståhej
spurgle ',',Huer æ'dæ, bal?", hvorefler også denne
sætning lige siden ef indgået ilfopsdbet.
Om korpslejren-i 1919 beretler Kjetd Egebjerc:
''Vi sejlede fra Arhus lil lvliddelfart i en åf de små Mols,
dampere, oq de allerflesle af de raske spejdefdfenge
var søsyge. AIle lejrdellagefne var på en 10 dages 1ur
1il Dybbøl Skanser. Vj sejlede tit Sønderbofg ilrc rel
slore oampere, og marcherede over den gamls pon_
tonbro ud i Dybbøl Skanser, hvof vi sov på den baae

jod og

i et par sorte bukser, der

slrillede af lige så

mange avfer, som dea er gfannåle på et juletræ.
I lejren vaf der selvfølgelig bygget en atrif lit samt lge
spejdefe. Den vaf meget, meget primliiv, og uhetdigvis knaskkede en af siddepindene da en af vofe kammeraterf|? l.Silkeboe vaf på 'dås', og han ptumpede
i gfaven. Hvof sådån en lugt kan hænge ved, og trods
det, at vi ikke havde mange telte med, rømmeoe vr et
a' den og overlod han de . /ar t1; a.o/p iolson
rnajestæl resien af lejren, og hvor han dog tuglede
skr€ekkeligi.
Det ea vel ikke nødvendigt al fodælle, å1til vores feg-

lemefierede uniform høfie der stav (kosteskaft) og
iløjte. Slaven havde sin berettigelse, idet den blev
benyttet til mange opqavef, bl.a. som teltstang, og lil
opha-.ngning af gryder ovef bålet, men det ef aldig
gået op tor mig, hvorfor hver spejclef skulle have en
fløjle.
Del førsle lokale, tfopp-Ån holdt lil i, da jeg

blev spejder i 1918,
var en billadslue L. '
ufdef Silkeborg Avis.
Senere fik vi et loft +,
hvof vi selv byggede
skabe borde og bænke.

Det var herlige dåge, og forhåbentlig er de oplevetser,

som 1.S kebofgs spejdere j dåg får, lige så gocle,
læferige og festlige, som i min tid, så jeg vil slutte rned
mine bedste ønsker foriroppen."
peler Hvidtved Larsen

under åben himmel orn natten, Ku| r|eo er
os Jeg synles dengang, 6i del vaf
i anledninO åf 50 års jubitæel
synd fof mig, men da jeg sefere blev soldal, opdagede jeg jo, al man kunne holde til ganske anoenedes
Dålhoff,Lårsen fratrådte iseptembef 1919. I del næste
stfabadser. For resten kan jeg hef indøe, at jeg under
halve år iededes lroppen af et patrLjeføaerdd med
militæfljenesten fik megei stof n'.lte af de kundskaber, Oscar
Eriksen i spidsen.
jeg havde erhveryel mig som spejder, ikke mjndst da
Den 29 marts 1920 ovedog canij. pharm R Esbak
jeg blev befalingsmand.
hvervet som tropsfører, og denne dag må nok regnes
Ffa turen lil Søndersom en mærkedag itroppens historie.
borg, som jo på del
På jnitialjv af divisionen delles troppef iaugusl 1921 i
tidspunkl hørte til
to lfoppe '1. og 2.Silkeboe. (ikke at faNeksle med den
Tyskland, husker
2.Silkeborg sam langt senerc udsprang af det Datlske
jeg, al der blev
Pigespejdefuarps, og som fot få år siden Drcv samkaslet sten efier os,
enkelt tæppe over

og al enkeJle åf
drengene målte
under læqebehandlrng.

Jeg ved ikke om spejdefne i Silkeborg endnu blaeser
på siqnalhorn. De1 var vi meget ivrige tit, og Ieg
husker, at jeg udlagde" Det v€f en lørdåg aften, for
firelonet sjgnalhofit, og at det gjofde vældig lykke, når
vi mafcherede gennem Silkeborgs qader.',
Kjetd Egebjerg

medtem 1914, 1925
Fra såmme lejr bercller Peter Hvidtved Lå|seo:

Vi ankom til Hindsgavl kl. 3 nai, hvor vi btev inslalle
ret i en lade lil om morgenen. Jeg håve el par feglementerede sode uldne bukser på, og sliftede lof før
ste gang bekendtskab med, hvad det vil sige at sove j
en dynge avner. De næste otte dage måtte jeg vandre

menlagt tned 3.Silkeborg).
l.Silkeborg lededes af Esbak og 2. Silkeborg fik Oscar
Eriksen tilfører.
) 'pltJa 1923 oohævedec 2. S,,^".oro , ol g.1 oq
medlemmerne blev optaget i 'l.Silkeborg tfoo.

Klenoclier
I ma.j 1927 aihoJdles divisionens fofårsturnering, undef
hvilken l.Sllkeborg vandl de 2 iineste præmief - korp
seis sølvknappede f€evehåle for o enterlngsløbet (sldder staclig på trapsstanderen) og Vissinggårdpokalen
Iof bedste samlede indsals (stjålet ved ldbtud).
27. seplembef 1930 var en sofgens dag fof lroppen,
idet R. Esbak fratrådte på grund al borifejse
De to næste år vaf lfoppen uden føfer og blev lealet åf

et fØreråd beslående ai Knud Neclefgåarc1, Ffecle
Hvidlved La|sen og Gunnar Nørgaad, indlil Hans

Henri Christiansen i '1932 overtog ledelsen men alle
rede i maj 1934 rnålte han gfundel bortrejse overlade
lfoppen til Ejnaf Christiansen.

Diciplin en æressag
| 1926 var I Silkoborq trops 75 års [od.r]t:jrtrrl
rik'rrl I farezonen , Ntå1t med datdens ølIe vaf
:rf!jderne blevet br stappe
I)el tik den navnkuncjige lropstører fteqnår Es

rr.k lilnlotlrsp lropten o.l Iddrnqc korpsmiFrkcr
re Han overlåll-os dog trl al lorlsælle, men slillecje
vrssc betingels-or. som det tremgåi at denne og løl

Da DrengeDa ved d.r.B stsdlEe Udebtlvelse fra Mø.t6r
os øvelser har e.Jort.t.t trnullEr ror mjs åt forLsærte
son For.r fcr Trotten, tavd" l"pl festr)ttet at trække nig
jra a.,,t.lra SF.iiare
tllbaAFirnaf Fia stT.I otf.rrt'ir,'l
hår Jos lovet vedbliv.fde aL funFer., I:-,n_-,1" g- \I!-!-el
]-!_lgtt'l-9 -!:!t-'t!ll,,,_ r,)n i"p rrm,,d,,r r,.r{,r.rrfl,. on 1l
lndEåa Faå, hvjs d,.es 5aI v-dbti!Frjd. m^^tr. ifske at

For n1. .t.arl. f.^ (rfj r.t,n irj, .F1c..r .),r4 Tr.ppen
d.r 51], J!ri, !r: ,rJ,r.r/tIr ,l.r r.t I .r Lrj.,L
I den konmende 1.. r.1def si E ll,,s nriA Ded d.r.s F.ræ1dres
Ti11ådels..
Dcn, dPr.f.,k,,.
lnai.æce idot dånskc 5p4lder,
^t
horps SjlI l.nrA n',1'tLrr,r 1.frtift..r
siE rtli
At riod" l,r.r,l:1rr, .lar ht l!". tilsAgt, og uvæger
Ils afni. Id., Ivis l'.rlrlrrdr1nr irjdtræder.
Sonr g!ldig 0rrfd til Ud.btiv.lse rcAnes Bortr4.ls.. 5y['lrJn , ] l.f cl.r 1jII jI f,I.dd.]olse Irå
Iorældr..e åfEraerd. {,.n Fvantu.tl. orund,

Ironte li.lrliIA
(iirrrl
.r

p. t l ,6.) (. Iir
't.htjfAenL,
'r ",.d
I
no oA ord.n 1 I oL^ t" L rra t!o,1.., .I r,^Ar Tf.ppon
el1.rs er saml et.

I Tllfæ1d..f

nt

Irdri..nr .ts.a f.rflisl,.

s

varetaEe de ri.d Iort f.mne1s.n f .rb!ndne

I at

lndf.rstaåel med, at hvis disse fem funkter
ihk. oy.'-rho1d.s, dr it btlv" sishediget soa
st^'J-.
..-.d".{.rl:.
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Første ulveunger

Akrogen købes

Den 11.mårts 1934 blev oprettet en ulveflok i tilknyt
ning lil troppen undef ledelse af Lise Larsen. Den første "klåusekrig metlem 6.Århus og l.silkebofg fanclt
sted i Århus, hvof Åihus vandt "Store Klåus" og Silkeborg "Lille Klaus'- ,
(Begge Klauseme lindes stadig i lokalef på Lyngbyga
de. Store Klaus er en stav med udskæring af rådltus
tårnet i Arhus, Lille Klaus er en stav med udsk.ering af
Himmelbjerylånet).

1. og 2.Silkeborg tfoppe efhvervede i feellesskab lejF
pladsen Åkrogen ved Svejbæk færce isommefen
1940, eftef at man længe havde været på jagt eftef en
ideel lej.plads til weekendture.

første 25 år
25 års jubilæel 11. januar 1935 blev fejret med stor
spejdefesl og udslilling, som vaf meget vellykket. I
1935 havde korpsel årrangeret en stor jubilæumslejr
på Ermelundssletten ianledninq af korpsets 25 års
dag. Hei deltog troppen med en ret stoa mødeproceni.
De

Lyngbygade anskaffes
| oktober 1936 kom Bøfge Jacobsen til byen og oveflog den tfop, han som lille dreng havde vzefet medlem
af. Tfoppens siore drøm om eget hus gik iopfyldelse,
og den 4. november indviedes lokalel på Lyngbygade
34.

2.Verdenskrig
Under 2.Verdenskrig kom der tfange tider fof spej
derne her i låndet, og således også for l.Silkebofg,
som deltog i Spejdernes Frivillige Hjælpekoes og
ydede en glimrende indsats ifædrelandets ljenesie.
Krigen medførte også den kedelige ling fof spejderkorpsene, at der blev udsledl Lrniformsforbud, og foF
samlingsforbud, således åt alle nØd-dr kun kunne hol'
des i civil og i private hjem.
Hefom bereller Robed Bach:
'lvlindenre fra "de 5 mørke åi' er ikke de stofe arfångementer og korpslejre, som I kender idag. Større lejre
var forbudl, og vi måtte nøjes med kolonneturneringer
og sommeflejre tropsvis. Det resullerede dog ikke i
mindre ifteresse for spejdefarbejdet, og vanskelighedeme styrkede veltvædimod sammenholdet ifden for
lroppen'
Robeft Bach
Om tiden lige efter kdgen beretler Kud Råsmusseni
"Da jeg begyndle (i 1945) vaf der meget, der vaf helt
andefledes end nu. I\lan kunne f.eks. ikke købe en uniform ellef andet spejderudstyr.
føaste unifofm
bestod af en læffedsbluse, der vaa
'Viin
soft. Det var det
nærmesle jeg kunne komme den reglementerede uniform. I\,4en jeg var glad for den, og jeg hår den endnu.
[/lin støfs1e oplevelse som ulveunge var vel nok den at
slarte i hvid bande. Da jeg blev bandeføfef for ulveunger, sorn skulle være i den bande, syntes jeg at jeg
ejede det halve kongefige. - Nu kan jeg godl se, ai det
egentlig ikke var tilfældet --- men hvad skulle jeg også
med det;jeg håvdejo hvid bande
Kurt R€smussen

I

Under Børges ledelse voksede troppen hltrtigt, og del
blev snart aktuelt, at troppen burde deles (igen). Dette
skete 11. januar '1937, allså på tfoppens fødselsdag.
Svend l\rouridsen blev tropsfører fof 2.Silkebofg og i

1938 udnævntes Kåi Gjerulff 1il t.opsfører for
l.Silkeborg, idet Børce Jacobsen blev udnævft til

k0lonnechef for Silkeborg Kolonnen.
Om spel'derarbejdet i 30-erne foriællef Kai cjerulff:
"Påskehikene ståf fof mig som nogle af de vansketigste og hårdeste løb, jeg nogensinde haf deltaget Et

i

år slådede vi 16 hold i forrygende snestorm - kun 8
hold gennemføde, og vi fra l.Silkeborg blev nf.2. Jeg
kan fortælle, al vores tropsfører havde lovel os kaffe
med boller, hvjs vi kom først ind - del gjorde vi og
bagefier blev det sagt, al vi 4 ffa l.Silkeborg havde
forlærel lige så mange boller, som et kaffeselskab på
30, def sad ide tilstødende lokaler - men så må jeg
også forlælle, at det enesle spiselige vi så icå.2
døgn, v3r en due, som vi stegle indpakkel iler. Tæn
deme løb i vand og så spiste dommerne den. Jeg hår
aldig l;lgivet dem.'
Kaj

cje.ulff

F c gt c

n.

I t. f; \te i

.p. 1.1 e rh ihnme n

Om samrne pefiode fortæller Sieen Lauitzen:

"Jeg kom ind i l.SiJkeborg lige efter 2.vedenskflg på
opforddng af min legekåmrnemt Poul Marlin Nielsen
(Pylle) og vi stadede begge i blå bande ifJokken, del
var ledet af Else Bach.

Jeg var ung spejdef

i

Falke under Jørgen Berg, lb

Agerskov og sidst Knud l\londtup Kristensen som dyg-

tige patruljeførere. Vi formelig "skovtede" søtv hjem til
den gamle palfuljestånder, hvor den €eldsie sølvplade
vaf fra midt i 30'eme. Jeg ken dårligt e.indre nogen
lurnering eller Klausekrig uden at Falke kom hjem med
et eller andet til patruljestanderen, men atiid i æiig
konkurrence med de andrc patrutjer. Der var nok mere

konkurrencepræget spejdedrbejde den ganq. Vi
lurede på hinånden under åfvikling af løb og konkufrencef, og der blev ikke givet nogen tips eller gode fåd
- det var alle troppens palruter mod alle, men vr nøcl
det på den måde, og havde ingen ønsker om at ilet
skulle være anderledes, hvis vi skulle lave godt spej,
derarbejde."

Sleen Laurlizen

Rådsilden

I

1949 ovedog Bøfge Jacobsen trcppen for anden

gang, og blev dygtigt assisleret af Ande6 Eriksen fra
1.Viborg, som læste her i byen. Disse to førere skabte
"Rådsilden" som helt ffem 1il 199j var afslutningscerimoni ved ethved tropsmøde.
(Efter lang tids oveNejelse, om med risiko fot, at nin
pil bliver brækket, vover jeg her at løfte sløret fat den
ceremoni, vi alle haf svoret at vjlle hernnetigholcte,
nen hveln ved, om nogen kan fottælle om den on 10
åt: Under Ådsilden kune hvet enkeft spejcler give sin
fiening til kende eller komme lned forclag tit troppeDs
arbejde. Under rådsilden blev truffet besluhlhger am
deftagelse i lejre, hvor sommerlejrcn skulle gå tlen
o.s.v. Et meget tidligt medlemsdenokrat'i. Hver spejdel
havcle sin egen pil med ler i forskellige fatuet og hver
patrulje sit pilekogger. Ilden var til at berynde ned sprit
hæ!ft ud på kogesalt, næn efter et alvo igt uheld, hvor
en spejder blev forbfæDdt og vansiet for livet, blev
ilclen erstaltet af steari ys.)

Lad os ved åbningen af vor rådsild drage pilene af
koggerct, og lad deres od hore sig ind i clet ved,
srykke, sofi symbolisercr samholdet i vor trop. Når
veddet dækker pilenes od skal det mincle os om at
frealen skal he6ke uncle. rådsitde . Rådsitcten er
åbttet.
Pilene bærer hlmlens og haveb, solens og sandhedens fatuer, og vi er de strcnge hvis ktaft skal
føre dem mod målet - Iivet i naturcn og det storc
brcderskah. Rådsilden er lrævet.

De

åf i troppen under Regnaf Esbaks ledelse fik

en

uendelig slor betydning fof os spejderc. For mig fik det
den belydning, at valgsprcget "Een oang spejdea- altid
spejdef' blev til viRelighed, idet jeg, da jeg rejste fra
Silkeborg kom ind ispejderarbejde iÅfhus og i England, og da jeg j 1936 vendte hjem ovedog jeg ledetsen af min gamle trop i et par år- fof senerc igen at
vende tilbage i årene 1949 - 51, og med en stadig konlakl lillfoppen som kolonnechef, divisionschef og som
fåder til 4 drenge, def i en årrække har værer utveunger og spe.jdere i troppen."
Børge Jacobsen

(Bøtge Jacobsen levecle vatgsproget hett ud, idet hatl
fortsatte i spejdetbevægelsen til sh1 ctt dsdag. Blandt
andet sotn en af ilitiativtagefie til apførclsen af Rye-

kol, og samnen med sin hustru Aase Jacobsen som
Ryekal's udlejer og ht4tevagt gennen mange år).

Første Landspatruljeturnering
Da Børge Jåcobsen fraltådle som tropsføfer for helt at
hellige sig arbejdet som divisionschef for den nyopref
lede Sl. Blicher Division, blev Per Ehlem ivtølter teder
af førerrådel og senere kopsføfer.
I eftefårci 1952 slartede korpset sin landspatruljelume-

ring, hvori der deltog ca. 750 palruljef. Hele tuanedngen vaf opbygget med Af ka som fanlasiramme. Første del hed 'Kipanda" hvitket belyder udvaelgelsen. l
vinterens løb fik de deltågende patruljer hver maneo
lilsendt en opgave som skulle løses. Ved afslutningen
blev der udlagel 60 patruljer, som fortsatte til turnefin-

gens sidste del; Wacambå". Fra l.Silkeborg nåede
Ørne igennem begge turnefingens faser og placerede
sig sorn nf. 6. Palfuljeleder var petef Olesen.
| 1954 var flokken stadig tedei af Etse Bach.
Lejr i udlandet

Efter endt uddannelse rejsle per Ehlem i\Iøller fta

| 1960 skrev Børge J€cobsen følgende:
"Jeg kom ind i l.Silkeborg i 1922 i Reqnaf Esbaks
førertid. Vi våf mange små jævnaldrende apejdere, og
4.patnrlje under palruliefører peter Hvidtved Larsen fik
kælenavnet "Børnehaven', og då vi var en kæmpepatrulje af ganske små spejdere, fik vi overladt det store
runde telt - kaldet "cifkustellet.'

byen og J.B.Rasmussen (Ras e//er sverske Ras) overtoq tfoppen. I hans periode dellog lroppen iden sven_
ske korpslejf, Ofust i den svenske skæfgåfd. Ras ffatrådte eiler forå$turneringen i paradisleircn i Virklund i

1356, og i det kommende hålve åf btev lroppen ført
videre af et føref.åd under ledelse af peter Olesen,
Poul l\,4aftin Nielsen og Preben Niemann. loktobef
'1956 oveftog Kud Rasmussen tedelsen
aflroppen.

Lyngbygade renoveres
| 1956 påbegyndtes en omfallende renovering af lokalel på Lyngbygade, der eftef hånden var sanerinqsmodent. Der blev lagt fjernvarme ind, og ved en forandring af rummene blev der lavet større patrulje- og

bær hviler man kun dårligt på. Der sksl bygges videre.
Kun ved åt stå sammen og ved hver især at bære et
lille stykke bfænde, valgt med omhu, lil bålet, kan
flamrnen holdes klar."
Poul østergård Christensen

tropslokale.
| 1958 deltoq troppen som l.Arendals gæsler ikretslei-

ren ; Telemarken i Norge og i 1959 var l.Silkeborg
værler for l.Arendals spejdere i korpsets store jubilæumslejr ved Ebelloft.
Forældrefest
| årene 1957 og fremefter åfholdtes en stof forældrefest på Ryekol, hvor de deltagende fo.æld.e inddeltes i
patruljer og var på løb med spaendende spejderopgaver. Et år skulle patruljeme såmle points i form af gule
aerter i en flåske. Og der blev tinget og argumenleret
ved posterne for at få flerc æder. En patrulje vår uhel
dig under vejs at labe flasken og dermed nogle af
æderne. De vandt, for det gjaldt om al have så få
æder som muljgt.

Så rregef kunne der hentes fft det

jubitæumsskrift

fft

føBte

50-års jubilæet, og heretningen

er hertil en difekte afskrift, kun supplerct med
enkelte forklainger i parentes. Du har sikkeft

bemætket, at der ikke nævnes meget om arbeidet
med ulvene i ulveflokken. Men i hele Derioden fra
1934 hvor den første ulveflok blev startet, har der
været et lige så aktivt spejde iv i de to flokke som
hørte under l.Silkeborg, nemlig Von-tolla Flok og
Gråhrødrc FIok. Der er bare ikke skrevet no.ret om
det i j u b i I æu tnsskrifteL

:; on t rte | 1. t ! -F s

l ti å
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50 års iubilæet

Ved 50 års jubilæel talle l.Silkeborg Trop 5 patruljer Falke, ørne, Glenter, Uglef, l\rusvåger - med i alt 34
spejdere, g skovmænd fser/brspeldere) og 7 føferc,
og der var på grund af pladsmangel indført ådgangsbegrænsning, så kun ulveungef kunne rykke op itroppen. Antallet af !lve og flokførere ef ikke oplyst.
Fødselsdagen blev fejrel d. 11. jånuar med fødselsdagsfest ilokalet på Lyngbygade, og en spejdefesl
'13. februaf i samarbejde med 2.Silkeborg for at lelle
på Aoppens meget stramme økonomi.
Til 50-årsjubilæel skfev Poul Østergård Chrislensen:
"Det er skik og brug, al man ved sådanne lejligheder
vender el par b,ade i dagbogen og findef slore begivenheder som eksempler. Disse blegnef imidledid huftigl i erindingen, og tilbåge bliver del, der har sædig

vagrdi, nemlig de venskaber, der besegles ved et
ulmende bålen sen nat isommerlejren, det kammeraf
skab og sammenhold som et hårdl turneringsløb iforrygende snestorm skabef i en pattulje- Kort sagt de
små episoder og tilbagevendende begivenheder. Det
er dem der giver en trop og en flok sil præg , skåbef
traditioner, som det erjeaes opgsve at holde ihævd og
føre videre. En farverig historie ef ikke nok, og laur,

Det efterfølgende bygger dels på jubilæumsskriftet
fra 1985, hvor gruppen fejrcde 75 årsalagen, dels
på hvad der har kunnet graves .frem af gemmeme

og dels rcdaktørcns egne opløvelser, idet jubilæuøsskriftet fra 1985 ikke indeholder clen samme
systematiske og krcnologiske besk/ivelse sort
skriftet fe 1960. Det er altså ikke for at forbigå de
mange ledere som i denne periode har givet deres
hjefteblod til l.Silkeborg, nen fordi der ikke er de
samme kilder at øse af, og.fotdi tiden ikke har
været til mdighed til eftertorske, der hvor oplysningerne måske stadig findes. Jeg håber du vil bærc
over mecl clette.
De to flokke sammenlægges

I august 1960 var

førermanglen så stor, åt det blev
besluitet at afholde møder for de to flokke Von-Tolla
og Gfåbfødre sammen. Else Therkildsen som havde
stået for Gråbrødre flok sammen med skiflende assistenter, blev ide næsle mange åfden samlende figuf,
og ipedoden ffa 1961 ljl 1964 isamarbejde med Else
Båch, som også havde været flokførcr i perioden lige
efler krigen.

Akrogen bygges
Eftef i mange år åi have været anvendl som lejrplads
blev der i 1963 søgt tillådelse til at opføre en spejderhylte på grunden, og i løbet af 1963/64 opfødes den
første h!,tte, som er den del def i dag indeholder siue,
køkken og gang. Gfuppen havde på dette tidspunkt en
stor skare af skovmænd og fovere, som alle var hånd-

værkere, og med stor stølte fra l\,4idtjysk Trætåst Knud og Christian Nedergaard, som leverede byggemateialer til favorable priser, de månge håndværkeres ihærdige indsals, og et pår edarne forældres råd
og vejledning, blev hytten fæ.diggjort på ei års tid.

Lejrbål og nattevagt
En af de faste lradilioner, der høde nred til en sominerlejr, var det sidste lejrbå1, der altid slutede meget
sent, hvorefler alle sov under den åbne himmel.
Hver nat vaa der nattevagler, hvor alle skiflede og
havcle vagt 2 timer ad gången. Sidste vagt skulle have
kaffe pårat til førerne, når de skutle vækkeb, og varmi
barbervand ll lkke mindre end tre gange holdt tfoppen
sommedejr på Thunø, og her var der liaJefrem kamp
om al få vagten, der fåldt på det tidspunkt, hvor soten
stod op over Langeland.
Trops-weekend

Åkrogen var dengang megel primitiv. Belysnrngen var
pelroleumslåmper, opvarmningen brændeovn i stuen
og brændefyret komtur i køkkenel. Vandforsyningen
vaf en håndpumpe nede på pladsen og nødtørfl besøfgedes i ei-lokumsskur med spand baq hyiten. Transpoden til Akrogen forcgik til fods eller på cykel, og til
Akfogen hørte dengang en stor robåd, så man kunne
sejle over lil Svejbæk på den anden side af åen for at
proviåntefe. Ivinlerhalvårel kunne den såmænd ågere
isbryder. Dei var et slorl fremskridt, for nu kunne Akrogen bruges hele året, og utållige er de gode oplevelser
som patruljer og skovma-.nd har haft på weekend-,
jule-, nytårs og påsketure iAkrogen.
KLrfl Rasmussen fodsalte som tropsledef ffem
og beretter til jubilæumsskriftel j 1985 bt.a.:

iil

1969,

Op til trc gånge om årci holdl vi tfops-weekend, hver
gang et nyt sted. Derudover tog pairuljefne selv på
weekends. Og dengang foregik en weekendtur fra løF
dag eftermiddag til søndag eftefmiddag. - Vi gik jo i
skole om løfdagen, men var"allerede fd kl. 13.

lvlyre-patruljer
| 1960 startede vi de første l\,,1yrc-patruljer", def hudigt
viste sig at væfe en succes. Vi vidste alle, at den føF
ste trd var megel vanskelig for en nyoprykket spejder i
en patrulje. For at lette ovefgangen vår de nyoprykkede spejdere nu sammen i 3,4 måneder i en "l\ryrepatrulje", under ledelse åf en tfopsassistent. Edadnger
her{ra har korpsel senere brugt som eksenlpel forjuniNorclpolsfærd

Til minderne om de mange ture hører også Nordpolsfærden, som vi staalede medens jeg endnu var
årernå|. Før jeg får tropsassistent. Tropsførefen hed Ras og boede på

"Ud af reolen tagerjeg nogle afde fotoatbums, derfoF

læller om el langt og indholdsrigt
lukkel op, falder der ei billede ud åf det ene album, og
det er næsten skæbnens ironi, for det viser "fØfeNtaben'ånno 1960, då vi startede ptantægningen af tfoppens 60-års fødselsdåg - og lad det være slarten.

tttte.l.t det statt.\1. nnd.t.e
Lidt senere begynder de første sommerlejrbillecler.
I sommedejren udpegede vi hver dag den bedste
patrulje, der som tegn på værdigheden fik oveffaKr en

lille stånder. Den sidste dag tilfaldt standefen så den
pålrulje, som gennem hele lejren havde været lejrcns
bedste. På hver lejf lavede vi el navneskifd, hvoi alle
deltågende spejdere og føreae skrev deres navne.
Disse skind kan endnu ses i lokatet på Lyngbygade.

Lyngbyqade. (det er i perioden mellem 1952 og 1956)
Den første Nordpolsfærd var næf druknet i snemasser,
og foregik til fods i området ved Sinding. En barsk

affære, men alle gennemførte. Senefe fulgte nånge
andfe efter.
Kuri Rasmussen -1985

'

Norapotsb)en reat

er srur.

(Nadpolsfætden eks/sferef sfadig og arangeres af

gtuppens seniorct for spejdefie fra l.Silkebary og de
øvrige ttoppe i divisionen. Nordpolsfærden btuget som

fantasiamme Jack Londons bøger am livet i Nord
West Teffitoriet iCanada, hvor spejderne ualgør et
hjallpenandskah for de undehenandede rødfrakker.
AIle nedvirkende på pastenrc er fuldt udklædte som
tødh aLLer. pclsld.oer c. guldg auø.. ;Fdead e. og
hvad der ellerc indgår ihisforien det pågætdende år.)

1960 " '1969 var l Silkeborg en stof trop
meci mange lropsassislenler og skovmænd, som mere
og merc stod fof det pråktiske arbejde med afvikling af
møder og ture. Så vidt jeg kan se, har tropsslåben på
et lidspunkt væ.et på 10 personer eller flefe- Her kan
nåevnes navne som, Ove Jensen, Thomas Lundby,
Jørgen Sommeri Knud Jacobsen, Hans IVIeyer, Leif

I perioden

Lå|sen, Hans Larsen, Jens lversen, Lars Stecher,
Svend Troelsen, Torkild Eriksen, Poul Henning Sejlhen, Niels Aåge Nielsen, Jørgen Plell, lt) Johansen,
Sven Stecher, Peter Voetmann og sikkerl tlere endnu.

I

november 1967 beslutledes del at nedlaegge
2.Silkeborg Drengegruppe, og sammenlægge den
med l.Silkeborg. På et tidspunkl omkring '1967 - 1969
vår troppen så stor, at der måtte holdes kopsmøder i
lo "undedroppe" med navnene "Pionef'og "Kontiki"
Efter Kurt ovedog Benny Østergaard troppen i 1970,
og efter håm flere andre. Erik Bersang og Ken Wil
lumsgaard er navne der dukker op, men kronologien
er ikke på plads.
Sammenlægning af korpsene

Samtidig påbegyndtes et eksperimenterende arbejde
med mikrospejdere ffa 6 - I år.
(Minispejdene i l.Silkebarg hedder stadig ulve, de vil
ikke være minier. Mikrospejdere har aldrig vundet indpas i l.Silkebory )
Sammenlægningen indebar også, al der blev dannet
nye divisioner, og l.Silkeborg, som i mange år havde
været hjemmehørende i St.Blicher division kom nu til
at høre lil Himmelbje|g Division. En kæmpedivision
med 1600 medlemmer og et spænd ffa Hinnerup i
nord iil Odder iSyd, fra Silkeborg i vest 1il Samsø i
øst.

Blandet arbejde for drenge oq piger
lvled sammenlægningen blev de. ogiå åbnel mulighed
'or at drenge oo piger lunnF dellrgp i det samme spejderarbejde i blåndede flokke, blandede troppe og
sågar i blandede patruljer.
l\,4en

alt dette gik hen over hovederne på l.Silkeborg -

iførsle omgalg i hverl lald. Den lradrrronsriqe gruppe
hold fast ved de kaki unifofmer og afuejdet for drcnge.
KLrn seniorerne samarbejdede " intensivtll

Op gennem 60'erne var det ble,
vel mere og mere ålmindeligt at
drenge og piger glk i skole sammen, og i slulningen af 60'erne
begyndte der også at ske tilnær-

melser mellem

Del

Danske

Spejderkorps og Det Danske
Pigespejderkorps. I i970 afholdt
DDP deres sidsle store korpslejr
ved Hoslrup Sø, hvor der var ?ftB 8-E
temmelig månge mandlige
ledere og skovmænd med som hjælpere. Samarbejdei
gik fint, når blot drengene paent sov i defes bevoglede
pigtrådsinclhegning om nalten.
Også lokalt vår der et godt samarbejde mellem seniorpigerne fra DDP og skovmændene lrå DDS.
[Ien så i 1973 skele det. De to korps blev slået sammen tii eet. I\,4ed drengenes navn "Det Danske Spejdp korps oq pgernas uniformcfatup blå Og rred
sammenlægningen kom def en fække nyskabelser.
Ny aldersopdeling
H;dtil havde inddelingen værct
Ulve:
8-12ål
12 18 ål

Spejdere:

Skovmænd:

1A - 23 ål
Rovere/førere: 23 -

l\,4ed sammenlægningen var seniorerne blevet en selvsteendig gren med egen ledelse, på linie med flok og
trop, hvor skovmaendene indlil nu havde værel en del
af troppen.
Om seniorarbejdel skriver Steen Nielsen:
''Det daglige arbejde iklanen foregår isjak på 3-4
medlemmer, med selwalgte emner. Sjåkkene fungerer i en på forhånd fastlagt pedode og er ansvaflige for

al nå de opslillpde må|. Klanen løser også opgave. i
fællesskab; her kån naevnes al SilkeboB Seniorklan
står som ar€ngør åf den ådige lNordpolsfærd", et
arrangement med 80-100 deltagere fra troppene i SiL
keborg, Sejs og calten. Der ef efterhånden også blevet tradilion for al tage på sommerlejr. | 1983 var der
på divisionssommerlejren f-eks. en speciel senior
underlejr og i 1984 var klanen på cykeltur fra Skagen
ovef Mofs 1il Silkeborg."
Steen Nielsen - 1985

ldei

Akrogen udvides

nogle af aldersgruppernei

i 1975 var forholdene i Åkrogen blevet foa primitive, og
def søgles om lilladelse til en udvidelse, så der kunne
elablercs våndskyllende toileltef og brusebade. Ved
samme lejlighed fik Åkrogen indlagt el til belysning og
0pvåfmning, og brændekomfurel i køkkenet erstattedes af elkomfur. Kun brcendeovnen isluen blev bibeholdl. Nu var Akrogen bare ren luksus.

"nye" korps overlog man en ålde|sinddeling fra
pigerne, som havde flere tfin, og som på,mange
mådef var mere ilrit med børnenes udviklingsmønster, og samtidig blev def opfundel helt nye navne til
Minispejdere:

Juniofspejdere:

B- 10 åf
10-12ål
- 16 år

Spejderel
Senio|spejdere:

'12

Ledere/assislenler:

23-

16'23ål

F€ slulningen af 1978 blev lroppen ledet af et kollektiv beslående åf Fredefik Madsen, Søren Nedergåard,
Sieen Nielsen og Finn Johansen.

, 1981 var troppen på sommerlejr i Scotlånd sammen
med en trop fra Edinbourgh, som vi titfætdigt havde
mødt to åf før, hvor de var i Pafadistejrcn. Lejren fandl
sted i højlandel på en helt forrygende skøn og meget
pfimiliv lejælads med masser åf vilde kaniner. De dan-

Om denne pedode skriver Steen Laurilzen:
udgivel af De1 Danske Spejderkorps, Tropslederhåndbogen ståf: Giv spejderne
oplevelser, som du geme selv ville have haft". Jeg
pøver at give spejderne oplevelser som jeg haf haft,
takket være de førere jeg havde som unq spejdef.
l\,4ån kan stille det spøfgsmå|, om de vilkår, hvorunder
' I en af vore spejderbøger

ske spejdere jaglede kaniner rned foldespader og
økser til stor mofskab for skbtterne; men så blev def
knyttel et net. Skolterne koede det var til volleyball, rnan afuejder som leder i en spejdedrcp i dag, ef
men nej, det vaf til kaninjagt. Og snad gik den første anderledes end de vjlkåf hvorunder mine "gamle"

kanjn ifælden. Den blev slagtel, lagt imælk som den
skotske tropsleder udleverede med en noget betænke-

lig mine; nu syntes han a1 det her var ved åt gå for
vidt. IVen da vi ikke sagde noget, gik han med til det.
l\ren han kunne ikke skjule sin modvilje og bekymring,
da han næste dag ef spejderne btev inviteret på spid
stegt kanin. Vi sågde sladig ingenling. Så Ken måtte til
sidst - med stor betænkelighed - smage. Hvad Ken
ikke vidsie, var, al def på del tidspLlnkt næsten var lighedstegn mellem spejderne i l.Silkeborg Trop og Sil
keborg Kaninavlerforening, så drengene vidste hvad

de gjorde.

tfopsførere afbejdede. Selvfølgelig er det anderledes.
De demokfatiske ændringer hele samfundet gennem
gåf løbende, er også tydelige ispejdefa6ejdei. - Jeg
får ikke bfagt vermt barbervand eller kaffe tit førerteltet om Tnorgenen elc, elc_
Dpr a oejdsform oq de midlFr. der op genn.m i0.rre
blev indført i mange spejdergruppef og måske navnJig
i korpsets ledelse, hvor man, vel af rnangel på kvåiifi
cerede ledere, fik indført en, tad os kalde det.pædagoglinie" hvof alle skulle vaere - åh så lige og hvor der
ikke målle være nogen form for konkurrence, og ålt
spejderaftejdel fik en lendens til at vaere beskæftigel,
se<oriFrlprel - den form dur ihvpd'alo i^kE.
Jeg pføver at tilgodese ålJe mine spejderes ønsker og
ideer rned spejderriet, så godt som jeg fofmår det, og
så godt som jeg evner åt fegistrcre ønskerne. AIle skal
have
for al få positive oplevelsef med hjem
'nulighed
fra mødef
og turc, og skal jeg pføve at trække en rød
lfåd igennem midlerne, vil der på snoren hænge od
s0m:
Fællesskab, naturcplevelsef

,

fortid

samtid, frcmtid, fånlasi, motivef
ansvar, selvstaendighed, handling
omgangstofmer, samafbejde, plj
nofmet, engagemenl, sammenhold,
r'Fnskab. iniliativ. åktiverrng. ptåntægning

rnerl
Hen mod slutningen åf 1970'eme var der flere forespørgsler om sammenlægning med den oavaerenoe
2.Silkebo|g Pigegruppe, men pigerne under Jedetse af
Ge|da Dam sagde hver gang på del heftigste NEJ.
Senere kom

ei frieri istånd med

3.SiJkeborg pige,

gruppe og der var enighed i de to gruppesiyrclser om
al sammenlægge grupperne, men så sagde grupperådet i1 Silkeborg NEJ.

l. Silkeborg bliver blandel gruppe
At 'l.Silkeborg gruppe alligevel skul,e btive en btåndet
gtuppe visie sig fra en gånske uventet kant. Flere
døtre fra gamle hæderkronede 1 .Silkeborg-familier
(bl.a. Hvidtved-Larsen og Nedergaard) og søstre til
dfengespejdere i gruppen ville værc spejdere, men
kun hvis de kunne blive del i l.Sijkeborg De gåd ikke
være pigespejderc. Så i 1985 åbnede gruppen for ind_
lag af pigersom ulve, og eflerhånden voksede pigerne
sig sløre og bJev juniorer, spejdere, seniorer og ledefe, og så vaf del jo helt nåturligt. (Og sådan gjk det
næsten samtidigt i 3.Silkebarg Pigegnppe. 2.sitkeborg
Pigegruppe er senere slået sammen med 3.Silkeborg.)
I 1981 efier en vellykket sommerlejr i Sko and overlog
endn! en hjemvendt forel, idet Steen Lauritzen blev

kopsleder.

Jeg forestiller mig, al disse midlef altid haf vaerei g€eldende for at nå frem til målet med spejdefbevægelsen
- så i den relning er der ingen forskel.
Steen Laudizen - 1985.
Denne tegning våf "fast
inventad' i Sleen's ind-

iæg i Spul; altid med en

sjov eller lidt

spids
aktuelle
h€endelser i troppen.

komentåf

lll

75-års jubilæum
Så vidt hukommelsen slårtil, blev jubilæei ikke mafieret på selve dagen, men 14 dage senere, samme
weekend som der var Nordpolsfaerd, eller også blev
Nofdpolsfæfden afholdt 14 dage lidlicrerc end lfaditio-

nen byder. Jeg husker i hved iald et jubjjæum, hvor
der var slof reception på Lyngbygade, og hvor hele
Nordpoisfærdsholdel, forklædt som ødfråkker, peisjægere, indianerc, guldgmvere, banditter og lommelyve
stillede til en hastig hilsen på, for hudigl at fafe tjtbage
lil Nord West Territoriet (defte år i Gjern) og gennemførc endnu en Nordpolsfærd i ra-.kken af mange.
Senere blev der holdt jubilæumsgensyn på RyekoJ d.
11. - 12. juni med et meget storl antal fremmødte. Et
pår deltagere kunne huske, hvodån de sorn ulve/spei
defe havde kravlet rundt på taget åf Ryekol, og skLrlle

absolut prøve det igen, men måtte erkende ai de altså
var blevet mange år a-.ldre.
De senesle lS år.

Efter korpslejfen i 1985 gik ledelsen af iroppen igen til-

bage lil Finn Johansen, Frederik Madsen og Steen
Nielsen indlil 199'1. Frå 1991 blev troppen ledet af
Eberhad von Oeltingen og Lars xxx indlil 199x. Herfra
ovedog Jan Mådsen og Kuno Nørskov.

Stammefærd
En oplevelsestur over et døgn for de ældsie spejdefe
med masser af fysiske anstrengelser og oveffaskende
opgaver, bygget på historiske begivenheder. Eksem-

pler kan væfe "Grevens Fejde", 'l\,4ordet
Lade m.fl.

i

Finderup

Seniorturnerinqer
For denne periode kunne tilføes en pederzekke af
store oplevelser for de, der har været medlemmer i
pedoden. Deltagelse ikorpslejfe i 1989, 1994 og 1999,
Divisionssornmedejren i 1991, troppens egne sommerlejre rundl om iDanmark, kanosommerlejr iSverige,
men også på Færøerne og lsland. Divisionstumeringer
eksisterer sladig, G.uppen holder sladig Sct. cerorgsdag og aflæOger del årlige spejderløfte - om end
arrangementet haf en lidl anden form. Ulvene og juniorefne deltager også ; divisionslurnerlnger. For såvel
Lrlve som juniorer og spejdere afholdes årligt et spadeløb, armngeret af Sct.Georgsgilderne. Lejrspod og pio
nefing er stadiq en yndet aktivitet, og senest viste
korpslejfen på Stevninghus i 1999, at også vore dages

I en årække har seniorcrne også hait deres egen divisionstumering, med masser af feinsmeckeri i spændende og sjove opgaver, så som al lave souffl6 over

bål (del ken lade sig gørc), kimsleg med eksotiske
frugier, et video-feklameindslag om spejderafuejde,
eller et halvårsprogEm fof en afdeling - med begrundelser over for de slrenge dommere. Seniordivisigåei i mølpose af manonsturnedngen er
gel på engågerede 'øjeblikkel
arrsngører.
Senioreme haf også en årligt tilbagevendende volleybålltumedng mellem alle divisionens klaner-

De næste par afsnit står helt for rcdaklørcns egøn
regning, og er ikke nøclvenaligvis ioverensstefimelse med korpsets eller gruppens opfattelse. Men
da det er naturligt, når spejdere fa mange genera"
tioner fiødes, at drage sammenligninger fra dengang til nu, og ud fn dette vurclere hvad der er
bedst, synes jeg lige at I skal have en lille advaÆel
om hvad I får atse.

spejdefe kan bygge både slort og flot med rafler og
tov. Hvsd alt dette angår ligner spejderarbejdet i høj
g.ad sjg selv fra dengång lil nu.
l\,'len vi må erkende, at der ikke længerc er så meget
gang i morsealfabelet, flagsignalering og signålering
med lys som i hine tider. Det virker lidt rnalplacerel,
når spejderne blot kan ringe hinanden op på mobiltelefonerne, fof at komme i kontakt over lange afstande.
IVlen der er også kommel et par nyskabelsef lil.
Inclaba
El divisjonsku|sus som afvikles på Ryekol i pinsen, og
som har kadilioner lilbage til midten af 70'erne, hvof
l.Silkeborg hørte til Himmelbjerc Division. KuGet tilbydes de tre ældste årgange ihoppen.
Indaba 1 - for den unge spejder, som især mangler
erfaring og kunnen ide elementære spejderfa-.rdigheder som lejrsport, orientering, knob m.v.
Indaba 2 - fof spejderen som er patruljeassistent eiief
nyudnævnt patruljeleder. Her fokusseres fø|sl og
fremmest på planlægning, ledelse og psykologi til

Har spejderne fået fi.kantede øjne ?

Vof tids unge beskyldes for ai btuge megen tid fomn
compuieEkærmen, så de går glip af oplevelser sammen med åndre, men istedet isolerer sig fof at spille

patruljebrug.
Indaba 3 - for den erfafne patruljeleder, som får en forsmåg på seniorgrenens åfbejdsform gennem el stort

spil.
Det passef ikkel Spejdeme brugef vore dåges kommunikationsmidler som et værktøj, og holder konlakten
med hinånden ved lige ved emails, chatter spejderchat
på neltet og laver forrygende flotte hjemmesider om
spejderarbejde, lige så nålurligl som vi dengang

projeki der udføres i samarbejde med alle de øvrige
på holdet, og hvor holdet selv må sørge for arbejdsdeling, planlægning og gennemførelse inden for en
megel stram tidsramme; eller en barsk iur, ltvof egne
grænser pøves af - såvel fysiske som menlale.

bfugle spritduplikaloren og telefonen.

t0

Efterskrift

Nogle hår naturligvis også skiflet dominob kkerne og
mølle- og damspillet ud med tilsvarende elektroniske
udfodringer. Men det vigtige ef stadigvæk al være
sammen med andrc om det man gør.
Men hvor erforskellen

Efter at have gennemarbejdet delte skriil, slår det klad

fof mig, at

? ,

Def må då væfe en forckel - det kan da ikke bare
være fuldkommen stilstand siden 1910 ?

Som jeg sef det, ef der over de seneste 25 år et par
forskelle - som viharselv givet spejdeme igave.
Spejdere af i dag er langi merc krævende med hensyn
ikke
lang 1ålmodighed ovef for et hålvdårligt progrum afvikle1 af uengågerede ledere, og ikke nær den samme
prcautoriletstro (skræk). Også de lange forløb
gram er svaerere at skaffe inleresse for. Spejderne er
til de hurtige skjft og action hele liden, hvor de selv får
ei udbl,.tte. De er blevet stoforbrugerc af oplevelser.
De{ er den ene af de gaver vi som ledere og forældre
har givet dem- Og det erjo i grunden ikke så dårligl.

til indhold og kvalitet idet de deltager i, og haf

iet

Den anden forskel kan være lidt mere problemåtisk, i
hven fåld for spejderarbejdets fremtid. Jeq oplever, al
det i dag er vanskeligerc at få Lrnge til at tage ansvar

for, åt det de selv har nydt godt af, også bliver givel
som et tilbud lilde næste årgange. Altså at gå ind som
ledefe og assistenler, det være sig ipatruljen, iflokken
;trcppen eller i klånen. Alle er meget kompetente når
det gælder atlage ansvarforsig selv, egne handlinger
og eget udbytte af aktiviteter.
l\,4en nåf det kommer til også at lage ansvar for, at
andre får de såmme tilbud, mærker jeg en vis løven.
Jeg opfatter det som en kombination af, at jågten på
egen lykke hår høj pdoritel, og dedil frygten for ikke at
slå 1il. Når man selv siiller høje krav, ved man jo også,
at def ef meget at leve op til.
Nogle afjer def læser dette-kan være med lil at bevise, at jeg tager fejl.
Oq min egen oplevelse gennem alle å,ene er. al der
ligge mange gode ki6k gemt i åt få spejderarbejdet til

lvlen det kan nås endnu. Hvis du ligger inde med mate-

riale eller kan nedfælde nogle af dif viden om, hvad
def er sket, først og fremmest i flokkene og i klanen,
så modtager vi gerne dil bidrag Så kan vi få en endnu
mere fyldig og fyldestgørende beretning om livet i
l.Silkeborg lil 100 års jubilæet.
Men gør det hellere nu. Om 10 år er del måske for

Tropssangen
Hej Spejder stem i vi vil synge en sang

Viviljuble den ud overskov overvang
Der er solskin i dag, det er lysl overalt
Der er vårbrud i luften trcds regnen der faldl
Syng og glem al din sorg

Vi er ffa 1. Silkebofg
Og side om side vi synger vor sang
Vi vil vandfe og vandfe trcds vejen end lang
Er hjemen end sløvet, ef foden end træt
Vi synger og synoer, så gåf del så let
Syng og glem ....

værdier der sladig kendetegner

spejderarbejdet. Del er kammaråtskabet; det ertrygheden; det er at vide, at det betyder noget for de åndre,

Og brister vort håb, ja så smilef vi bloi
Og vi dber hurra selv om øjet er vådl
Vi har mod i vort bryst, vi har sang i voft srnd
Vi har solbtune kinder åf sommerens vind
Syng og glem .....

al man er med. l\rålet ef det samme, midlerne ef på

nuti

Den der er med i spejdemes fællesskab gøf sit bedste

fof:

.
.
.
.
.
.
.

Civ os din historie

Finn Johansen

Men ellers ?

nogle områder lidt anderledes.
Det udtrykkes klarresi i "Spejdealoven", som i sin
dige ordlyd sjger:

ne0.

sent.

at lykkes.

- ef det de samme

taoppens historie er fyldig og detåljeret
beskrevet, gennem långt størstedelen åf hisiorien.
Derirnod ef del matedale jeg har kunnet flnde om
ulveflokken(e) og siden hen juniofefne og seniorklanen, meget, meget begrænsel.
Dei skyides ingenlunde, al det arbejde der e. Iagt i
troppen er bedre eller mere værdifu dt Del arbejde,
som en meget lang række af led€re og sssislenier i
ilokke og klaner har udføfi, haf væfet fuldi ud så godl
og gedigeni og åf samme betydnirg fof de mange
medlemmef.
Når forholdene alligevel er sådan, tror jeg først og
fremmest det skyldes, at alle de der har holdt ved
'l.Silkeborg i manqe år har haft tilknytning til tropsarbejdet, og måske også fordileg selv som tropsmenneske har mesl matedale om troppens arbejde til rådig

at finde sin e6en tro og have respekt for andres
at værne om naturen

al være en god kammeral
al være hensynsfuld og hjælpe andre
at være lil at stole på
al høre andres mening og danne sine egne
al lage medansvaf i fåmilie og samfund
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