
 

Kurt har været her. Kurt er gået igen. 

Kurt Broesbøl er ikke længere iblandt os. 

Siden Kurt i barndommen blev spejder, har han haft bacillen, som gør, at er man engang 

spejder, er man altid spejder, i sig. 

Det manifesterede sig i en kærlighed til spejderbevægelsen, og et 55-årigt langt 

medlemskab af Sct. Georgs Gilderne. 

Der stod respekt omkring Kurt i familien, i hans virke som fotohandler og i hans arbejde i 

Sct. Georgs Gilderne, hvor han bestred alle de jobs, som hans Gilde pålagde ham. 

Han var også den person, der om nogen, havde sans for spejderbevægelsens historie. 

Derfor tog han initiativet til oprettelse af Silkeborg Spejdermuseum. Kurt havde ikke selv 

været spejder i Silkeborg; men han blev bistået af en flok gamle spejdere med rod i byen. 

Kurts vedholdenhed bevirkede, at Silkeborg Kommune stillede lokaler til rådighed for 

museet, som i år 2000 kunne åbne med udstilling af omkring 2.000 effekter fra spejdernes 

verden igennem tiden fra dens grundlæggelse i 1910.  

Det var også Kurts fortjeneste, at museet fik kontakt med – om ikke stifterne af spejderne i 

Silkeborg – så dog nogle, som havde været med i de første årtier af spejderbevægelsens 

liv. Kurt var også den person, der i samarbejde med Silkeborg Lokalarkivs EDB-

medarbejder, udviklede museets første registreringssystem i Access, som gjorde det 

muligt at finde en bestemt effekt og/eller en bestemt person med spejderbaggrund i 

Silkeborg. 

Igennem mange år var Kurt bestyrelsesformand i Silkeborg Spejdermuseum. I 2016 var vi 

af juridiske årsager nødsaget til at ændre museets fundats til Silkeborg Spejderhistoriske 

Forening. 

Vi vil for altid være Kurt takskyldig for hans indsats for spejderne i almindelighed og for 

Silkeborg Spejdermuseum i særdeleshed. 

Fra vor side skal der lyde et rungende: ”Tjikkerlikker, tjikkerlikker tjav, tjav, tjav”, for hans 

virke i spejderbevægelsens ånd. 
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