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SPEJDERNE OG HARTVIG MØLLER 

 

Det begyndte med Hartvig Møller… 
Det begyndte med Hartvig Møller, fortæller Gunnar Marboe til Frederiksborg Amts Avis i 
et af de sjældne interviews han har givet: 
¨Jeg er gammel spejder, Hartvig-Møller student, ja det er grundlaget. Hartvig Møller 
lærte os både som spejdere og gymnasiaster at elske vort folk og land. Han lagde i vor 
hjerter det sædekorn, hvoraf Viljen til at kæmpe for, hvad vi har kær, senere voksede. 
Det var indefra, budet udgik.¨ 
 
Om Hartvig Møller og hvad han stod for 
 
Hans Hartvig Møller var rektor på Gammel Hellerup Gymnasium 1909-1943 og han 
grundlagde både Det Danske Spejderkorps og Vandrebevægelsen. 
Hartvig Møller var en legendarisk person, der på flere måder var forud for sin tid. 
Gammel Hellerup Gymnasium var stærkt præget af Hartvig Møllers særlige pædagogiske 
tilgang, der lagde vægt på de tre A’er: Ansvarlighed, arbejdsglæde og aktivitet3..Den 
kan på flere måder beskrives som en progressiv skole, hvor landets første elev- og 
forældreråd opstod, og hvor der var en flydende overgang mellem fritid og skoletimer. 
Målet var, at skolen skulle udvikle demokratiske, selvstændige og ansvarlige unge 
mænd3.. For Hartvig Møller var det vigtigt at give børnene en livsholdning at leve efter, 
for det fælles mål var (også i 1909) en bedre verden. I sin afskedstale til studenterne 
kunne Hartvig Møller give dem ord som disse med på vejen: 
 
¨Gå du kun med trøstigt mod, frem den vej dit hjerte kårer, 
har du sundhed i dit blod, læges nok hvad vejen sårer 
Lad kun al din dåd og færd, al din viljes stempel bære, 
Ser da verden ej dit værd, gjorde du dog skolen ære¨ 
 
Hartvig Møller og hans kone boede på skolen, og deres hjem var åbent for eleverne 
døgnet rundt. Fru Hartvig Møller beskrives som en kvinde fuld af omsorg og trøst til dem, 
der havde brug for det . Gunnar Marboe beskrevet Hartvig Møllers hjem som hans andet 
hjem, og de breve der er bevaret for efter tiden, fortæller om en tæt og varm relation 
mellem Hartvig Møller og Gunnar Marboe (se breve fra Hartvig Møller til Gunnar Marboe 
under ’korrespondance’. 
 
 
Spejderne 
 
Gunnar Marboe var blandt de første spejdere hos Hartvig Møller, der oprettede den første 
danske spejdertrop i 1909. Hartvig Møller havde været i England og var stærkt inspireret 



www.gunnarmarboe.dk,	  v.	  Kirsten	  Løffler	  Reich,	  skriv	  til	  /	  mail	  to:	  loefflerreich@gmail.com	  	  

	  

af spejderbevægelsens grundlægger Baden-Powell 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Lord_Robert_Baden-Powell ). Gunnar Marboe knyttede - 
skulle det senere vise sig - mange venskaber for livet blandt drengene i spejdertroppen. 
 
- forsættes... 


