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40 år med speiding
Vi Gratulerer Madla speidergruppe med jubileet i
september.
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«------- i dag vil jeg samle tankene om tre ord som begynner med samme
bokstav, og hvor det siste er det viktigst, nemlig: Løfte, Lov og Liv.
Speiderløfte, Speiderlov og Speiderliv, og det er bare ved å virkeliggjøres i
livet at løftet og loven får sin verdi. Det er mitt ønske for dere at speiderløftet alltid må stå levende for alle speidere og være det bærende i deres liv
og at speiderloven alltid må stå tilskyndende og være det ledende i
speidernes liv, da vil de selv får et lyst og lykkelig liv og skaffe Norge en
livsfrisk og livsglad ungdom. Måtte Gud velsigne dere og speidersaken i
fremtiden.
Disse ordene var siste del i den siste talen Hans Møller Gasmann holdt på
Jubileumsmatineen i det nye teater, Oslo 18.3 1961. Han døde 6.12. samme
år, knapp 90 år gammel. Da båren ble senket sang forsamlingen hans «egen
Speiderbønn» etter sigende for første gang i en begravelse.
I 1911 startet Hans Møller Gasmann 2. Kristiania speidertropp og samme år
stiftet han Norsk Speidergutt Forbund sammen med Chr Dons. Gasmann
var kretssjef i Oslo frem til 1920 samtidig som han var visespeidersjef i
NSGF. Fra 1920 til 1945 var han speidersjef og trakk da opp retningslinjene
i forbundet. Da han gikk av i 1945 ble han utnevnt til æresmedlem. I årene
1937 til 1947 var han medlem i speidernes internasjonale komite.
For sitt arbeid til beste for norsk ungdom fikk han kongens fortjenstmedalje
i gull og ble i 1947 utnevnt til ridder av St. Olav.
Speidersjef for NSGF, i 1961, Bernhard Muller har skrevet ovenstående i
Lederbladet: Lederen nr 7-8 1961. i bladet er der 4 sider interessant lesing
med titler: Den gamle høvding er død – The Grand Old Man of Norwegian
Scouting - og en Nekrolog med tekst: Hans Møller Gasmann.

3 kvartal i speidermuseet.
Dugnadsgruppen startet torsdag 20. august, det var kjekt å møtes ingjen
etter en lang sommerferie. Og ekstra kjekt var det å kunne si velkommen til
Lovise Mæland som har begynt i dugnadsgruppen.
Vi startet med personalmøte og planlegging av høstens program. Av
oppgaver er der nok å velge i: flere kortsiktige prosjekt: - Nummer 1. flytte
om på utstillingsmontre og få plass til historien om Speiding under 2.
verdenskrig, - Nummer 2. lage et oppsett over hederstegn i speiderhistorien.
- Nummer 3. få plass i monter til verdifulle gjenstander.
Dernest diskuterte vi de litt mere langsiktige prosjekt s.s. Presentere
speidermerker gjennom tidene i en ny vendbar bordarkiv. Her må vi se om
vi kan presentere de ulike merker for alle 4 speiderorganisasjoner fra
oppstart og frem til i dag. Ikke nok med å presentere dem, men også hvor på
uniformen plasseres merkene. Så jobber vi stadig med historisk oversikt
over alle tropper i kretsene lokal, det er et stort arbeid å finne frem i alle
papirer, blader, kartotek m.m. for å få oversikten så rett som mulig. Bell og
Marta er primus motor for oversikten i Norsk Speiderpike i Rogaland krets.
De har brukt mange timer hjemme og en del timer på museet til dette, nå er
det rett før alt kan legges inn i datamaskinen og deretter skrives ut.
For første gang har vi ikke hatt noen forespørsler på omvisninger i sommerferien. Vi hadde oppslag over omvisere og kontakt telefoner i vår utvendige
utstillingsmonter og i døren.
Lørdag 12.september hadde museet besøk av engelske speiderledere som
deltok i Madla speidergruppes 40 års jubileum. Gunnvor og Gro stod for
omvisning og kaffe kos.
Vi har hatt omvisning for en speidergruppe i september og flere har bestilt
plass frem over. Det er kjekt når mange har interesse for museet. Vi håper
på mange besøk ut over høsten og våren. Vi har måttet begrense antallet på
oppmøtte speidere grunnet plassen i museet. Vi ønsker å gi en innholdsrik
omvisning og kunne fortelle om de ulike gjenstander så alle fremmøtte
speidere kan se alt og høre oss. Dermed kan det hende at større speidergrupper må dele gruppen i 2 og møte opp på speidermuseet i 2 grupper. Vi
håper på forståelse fra gruppene på dette.
Fortsetter på side 4.
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Som nevnt tidligere kan speidergrupper bestille tid for en omvisning eller
for å ta merket Speiderhatten eller som 3. tilbud lage en sittepute som ble
brukt av speidere i 50 årene. Sitteputen lages av avispapir.
Registrering, her har vi arbeidet en del med utfylling av registreringsskjema
slik vi får det fyllest gjørende inn i databasen. Dette er viktig for lett å
kunne finne igjen registrerte gjenstander. I registreringsskjemaet har vi
kolonner for den museale verdi og tilstands verdi. For å få disse kolonner
mest mulig ensartet vurdert har vi arbeidet en del med verdi setting av.
Også i dette kvartal har vi fått inn flere kasser med speider effekter. Vi
takker hjertelig for dette, stadig dukker der opp noe som vi ikke har fra før
og kjekt er det.
I 3 kvartal har dugnadsgruppen utført 531,5 timer.
---------------------------Torsdag 3. desember er datoen for museets årlige før jul fest. Sett allerede
nå av denne dagen for noen
hyggelige timer på speidermuseet.
------------------------------Rovering i Vesterlen. OBS - OBS
( sitert fra «Lederen» 7-8-1961)
Kretsens o-løp for rovere/ledere og speidere over 16 år gikk av stabelen
sønd 17.10. Det var Riska idrettslag sammen med R-S ombudet som la opp
løypa på 5 km. Der stertet 5 tre-mans lag. Lørdag var de samlet i hytta på
Lauvås. Kveldens tema var: Kvalitet eller Kvantitet i roverarbeidet.
Diskusjonen gikk livlig til sene nattetimer, resultatet ble Kvalitet i
roverarbeidet. Resultater fra løpet ble:
1. Hafersfjord nr 1 med 34,30 poeng dermed fikk de sitt andre napp på
roverkruset.
Etterlysning: Vet noen noe om dette krus som antakelig var en
vandrepokal. Videre vet vi at 1. Hafrsfjord eksisterte i 1961. Er der noen
som vet mer??? Referent var Arne W. Jacobsen leder i R-S ombudet.
-
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NORDISK SPEIDERMUSEUMS KONGRES 11. – 13. 9. 2015.10.14
Kongressen ble holdt på KFUM speidernes utdannelses senter: Houens
Odde som er et område på 45 mål skog, gress, sti- og vei nær Kolding,
Danmark. Her avholdes alle kurs, leirer og ulike arrangement i KFUM
speidernes regi. Det var et fantastisk flott sted, selve kurssenteret bestod av
flere hus, alle med stråtak. I tillegg eide de 2 ubebodde øyer i Kolding fjord.
Der møtte 48 delegater fra Finland, Sverige, Danmark og Norge. Fredag
var der et kort innlegg og oppsummering fra fjorårets tema: «Brann».
Viktige regler som iverksettes for å unngå og-eller redde mest mulig hvis
brann oppstår. Hvor mange av museene hadde fått i stand egen branninstruks.
Deretter var der middag og sosialt samvær med flott opplegg.

f.eks. med temaer: Uniformer – leirer - friluftsliv m.m. Ettermiddagskaffen
fikk vi på grensekroen. Tilbake på kurssenteret fikk vi fortsettelses foredrag
av Colin Walker, like interessant fortsatt.
Lørdag kveld festmiddag og underholdning.
Søndag et kort innlegg om behandling av gamle skinn bøker, skinn banner
og skinn i sin helhet. Vi fikk oppskrift på rensemiddel og oljer til formålet.
Siste post var 2. del av årsmøtet med skriftlige og muntlige referater fra
hver enkelt museum. Kjekt å høre hvordan hver enkelt museum drives og
hvilke aktiviteter – utstillinger de vektlegger.
Kongressen ble offisielt avsluttet med firing av flagget, sang, takk for møtet
og et stort velkommen til Finland i 2017.

Etter morgensamling og frokost ble første del av årsmøtet (det formelle)
holdt. Her ble bl.a. temaer for kommende årsmøter foreslått og diskutert:
Konservering av uniformer/drakter, Digitalisering/oppbevaring av bilder,
dokumenter = hvordan blir framtidens speidermuseum. I Danmark er noen
av speidermuseene i gang med oppsett og regler/lov om kopiering til bruk i
museene. Dette gjøres i samarbeid med en person fra statsarkivet. Det blir
interessant å høre når dette arbeid blir ferdig. Dato for kommende møter ble
fastsatt. Det ble: 16. – 18.9. 2016 Dansk årsmøte i Esbjerg med innbydelse
til interesserte nordiske museer. 15. – 17. 9. 2017 Nordisk kongress i Åbo
Finland.
Etter første del av årsmøtet var der foredrag på engelsk av speiderleder og
forfatter: Colin Walker, tema var: Robert Baden Powell. Colin tok for seg
situasjoner fra B.P.s liv som var lite kjent men interessant for speidere, i
tillegg var han en meget inspirerende kursholder, etter kurset var der salg av
hans bøker. Kofferten hans var tung av bøker før møtet og lett etterpå.
Etter lunch lørdag var der tur til grensemuseet ved Kruså. Et lite museum
bygget over ett tema: «Da Danmark fikk tilbake Sønder Jylland etter 1.
verdenskrig». Det var interessant å se hvordan de hadde bygget opp museet
i små enheter med bilder, gjenstander, dokumenter og flagg, hvor der gikk
en usynlig rød trå gjennom alt. Ideen kan overføres til et speider museum
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Til venstre mathuset med soverom ovenpå. Rett frem Gillwell huset med
museumslokale i 2 etasje. Til venstre ligger spisehuset, på høyre side et
sove hus. Bildet på veggen viser en oversikt over halvøya med kurssenteret
ytterst på odden, lengre inne lå aktivitetssenteret med 16 mindre hus.
Roverne hadde eget sted med leirplass og hus nær et lite vann. Vaktmester
bolig lå helt i begynnelsen av odden.
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