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reportasje

ALLTID
BEREDT

Møtet med buksevann, båtmannsknop
og svømmende rotter ble deres første ledererfaring.
Møt norske sjefer som lærte om ledelse i verdens største
barne- og ungdomsorganisasjon – speideren.
tekst hilda nyfløt foto Tomas Alf Larsen & Thomas T. Kleiven

– Kan vi klatre helt opp?

Ledelsesforsker Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI mener det er viktig å prøve ut lederroller tidlig.
– De ﬁre personlighetstrekkene utadvendthet, åpenhet for erfaring, planmessighet og stresstoleranse er
avgjørende for om man blir leder. Hvis 30 prosent genetikk gjør deg til leder, så kommer 70 prosent av annen
påvirkning, sier professoren.
Konserndirektør i Nordea Bank og tidligere speiderleder Gunn Wærsted mener selv at ledelse har kommet
naturlig for henne.
– Jeg tror jeg har den lederegenskapen at jeg setter mål og får en gruppe mennesker entusiastiske. En
annen viktig egenskap er å kunne kommunisere og
formidle budskapet slik at de du jobber med skjønner
hvorfor målet skal nås, sier Wærsted.
Og følelsen av å være leder første gang, den beskriver
konsernsjef Dag Mejdell i Posten slik:
Den fødte fører. I Norge er 200.000 personer, eller
– Som guttunge var jeg nervøs, du skal både prestere
hver åttende arbeidstager, leder. Arvelighet kan forklare og inspirere. Mange sier at man har et naturlig anlegg
omtrent 30 prosent av at folk blir ledere, mener forskere, for å være leder, men jeg tror det alltid er vanskelig førmen hva forklarer resten? Hvor mye betyr barneårene ste gangen.
og engasjement utenfor skolen? Ifølge speideren, den
overlegent største barne- og ungdomsbevegelse i ver- Fireårsbegivenhet. – Det er ikke sånn at jeg sier
den med sine 40 millioner medlemmer, er speiderﬂok- «Fanny, nå må du skifte sokker».
ken et arnested for ledertalenter.
Patruljefører Helene i Ris KFUK-KFUM-speidere fra
– Det er ingen annen ungdomsorganisasjon som har Oslo sitter på en speiderlaget trekrakk, mens småsalte
ledelse som selvstendig mål. I en politisk organisasjon regndråper treffer den grønne presenningen over hener formålet derimot å utøve god politikk, og derfor må ne. Hun og vennene utgjør patruljen Bamsemums, og
de ha gode ledere, sier prosjektleder for NM i speiding på landsleir i Stavanger har de laget et bo for uken. De er
2013, Georg Njargel Smedhus.
midt i speidermekka, her hvor norske, danske og ﬁnske
Statsministerkandidat Erna Solberg er iført joggesko,
en mønstret bluse og et Høyre-blått speiderskjerf om
halsen. Blikket hennes er festet på stigetrinnet foran
henne, hun er på vei til toppen av et 28 meter høyt gyldenbrunt grantårn, hun er på Speiderlandsleir i Stavanger, mandag denne uken.
Her har frivillige jobbet siden januar med å surre
sammen nakne trestammer og rundt 30.000 meter tau.
Og på toppen av herligheten til over 500.000 kroner,
hvor stilaset svaier ømt med den silkemyke vinden, forteller en kry Solberg pressen om sin fortid som meisemor, den gang hun på ungdomsskolen ledet pikespeidere mellom åtte og ti år i Årstad 1 KFUK/KFUM i Bergen.
Som for å viske ut all tvil, legger hun til:
– Det var i speideren jeg lærte å bli leder.

ﬂagg er plassert i overdådige treportaler og hvor taumarkerte veier snor seg mellom oransje, grønne og gule
telt. De bor i en landsby med husly for 10.000 speidere,
slike treff skjer bare hvert fjerde år.
– Det er ikke så vanskelig å lede, de ﬂeste er på min
alder, og da klarer de seg selv, sier 16-åringen.
– Men det er litt rart å ha ansvar, så vi passer på at
det ikke skjer noen ting. Det mest dramatiske hittil var
da Aleksander skulle klemme en speider med et «free
hug»-skilt. Han kuttet seg på en sag som en annen person holdt i bak skiltet.
Helene ser bort på 15-åringen Aleksander, som holder
opp en pekeﬁnger med noen ørsmå, røde skorper.
– Ja, da måtte jeg dirigere ham bort.

106 års tradisjon. De første, trippende speiderne
lærer å lage røykfri ild på den britiske øya Brownsea
Island sommeren 1907. Mannen bak er generalveteranen Robert Baden-Powell, en britisk nasjonalhelt fra
Boerkrigen i Sør-Afrika.
– Hele 1800-tallet var kavaleriet på hest med sabler,
og taktikken var å ri i store grupper mot ﬁenden før de
ble skutt. Det gikk greit helt til noen oppfant maskingeværet, og Baden-Powell kom opp med en geriljataktikk hvor små grupper skulle ﬁnne ﬁenden, sier historiker Sondre Ljoså.
– Generalen skrev en lærebok kalt «Aids to Scouting»,
men den gikk ikke gjennom i militæret. Han ble så oppfordret til å tilpasse stoffet for barn, og publiserte det i
et ukeblad for gutter. Artiklene ble enormt populære,
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SPEIDERPARADIS. Høyre-leder og eks-speider Erna Solberg besøker landsleiren på Madla i Stavanger mandag denne uken, og
drikker saft med blant andre Jonas Viddal. Selv var hun i speideren i åtte år. – På landsleir var det obligatorisk å snike seg ut fra
speiderområdet uten lov for å gå på kafé, sier Solberg, som fikk sin første ledertrening som meiseleder.
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Alltid beredt

«OLE, OLE, OLE, BRUM, BRUM, BRUM». Speidermassen dundrer sammen og svarer programlederne på scenen under årets NM i speidning. «Joggi-joggi-joggi», brummes det óg.
Hele arrangementet, med 1300 speidere, er basert på frivillighet. Bamsemumspatruljen, som er beste speiderpatrulje i Oslos speiderkrets, forteller at det ikke alltid er like kult å gå
i speideren. – Folk er dømmende, de tror vi bare redder bestemødre over veien og spikker pinner, sier Bamsemums-medlem Eva Seierstad. – Da svarer vi at vi har det gøy.

og antall unge gutter som startet egne speidertropper eksploderte over hele landet.
Året etter oppstarten, i 1908, gir Baden-Powell ut
«Scouting for Boys» – en bok som før Annen verdenskrig
skal bli den nest mest solgte engelskspråklige boken,
bare slått av Bibelen. Fra Storbritannia ﬁnner speiderne veien til Norge med stiftelsen av Norsk SpeiderguttForbund i 1911.
Professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, Espen
Schaanning, mener det mest fremtredende med speideren er korpsånden.
– Det er litt sekt-aktig og ritualisert ved at man avlegger speiderløfte og bekjenner seg til en egen speiderlov
– som også gjelder utenom speideren. Som speider kaster du ikke sjokoladepapir på gaten, da nedverdiger du
hele speiderbevegelsen, sier Schaanning, som har gransket Robert Baden-Powells skrifter og skriver boken
«Barnesoldatene» – som er ventet utgitt i 2015.

Internasjonalt blir speiderbevegelsen en eksplisitt fredsbevegelse etter skyttergravskrigen i Frankrike under Første verdenskrig, ifølge Ljoså. To år senere,
i 1920, starter lærerinnen Margrethe Parm, som senere skal bli sjef for Kvinnefengselet på Bredtvedt, jenteversjonen av speideren i Norge, KFUK-speiderne.
– Speideren er kanskje litt beslektet med Folkeforbundet og FN-tanken. Det er fellesskap på tvers av
landegrensene, sier Ljoså.

Alltid beredt. Vi skal til NM i speiding ved Oslofjor-

den, i Røyken kommune, en junihelg uker før landsleiren i Stavanger 2013. Klokken er knappe 07.14 og det er
stille i leiren. Bare en enslig patrulje blant de 124 campende står på rekke i det duggrønne gresset og spytter tannkrem i det fjerne. Lyden av en teltglidelås som
åpnes, sandaler mot grusen idet en voksenspeider med
tom kaffekopp haster forbi teltet til Oslo-patruljen

Bamsemums. Og plutselig kommer det: En trompetfanfare fra sceneområdet, den har som mål å nå alle speiderører, også dem lengst inne i soveposen.
Summing høres innunder den militærgrønne teltduken.
– Eva, skal jeg gå rett på shorts? sier en.
– Er nesen mi i orden? spør en annen.
– Oda, ta på skoene!
Syv speidere mellom 10 og 16 år velter ut av teltet.
Nesene er tusjet svarte, ved hårfestene er to brune tøyører festet til hårbøyler. Bamsemumspatruljen bestående av seks jenter og en gutt setter seg på gresset, synger
«Thank you God for giving us food», og spiser polarbrød
fra poser.
– Vi har lyst til å bli blant topp fem, sier hun som
heter Maria.
– Eller topp ti, sier Fanny, hun er assisterende patruljefører.
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❶ LEIRDULLING. – Man får leirkjæreste på leir, men jeg har ikke fått det helt ennå, forklarer patruljeassistent Fanny Wiese
(i midten). Søstrene Maria (til venstre) og Helene Lane er også med i patruljen. ❷ RELIGIØS BEVEGELSE. Landsleiren på
Madla i Stavanger har teltmenighetshus med orgel og prekestol, og mulighet for sjelesamtaler med prest. – Svært mange
speidere tilhører andre religioner enn kristendommen, sier kommunikasjonsleder Kirvil Kaasa i Norges speiderforbund.

Senere samme dag skal konkurransen tilspisse seg
da Bamsemums får utdelt hyssing og trepinner, surrer
sammen et byggverk stødig nok til å holde en tennisball, de konkurrerer i pionering. Da skal patruljefører
Helene se på de tynne trepinnene og si:
– Arg. Hva ville Baden-Powell gjort?

Ungdommens frelser. – Alt handler om inspire-

rende ledelse, er det ikke det, faller alt i ungdomsklubben sammen. Ledere må skape begeistring. Det samme
gjelder i et internasjonalt selskap.
På telefon fra kontoret i Paris forklarer eks-speider
Erik Solheim, nå leder av OECDs samarbeidsforum for
bistand, DAC, hva ledelse er.
– Det er døllt og drepen å være i en organisasjon hvor
lederne hverken har en overordnet plan eller begeistring. Jeg vil tro at få ledere i dag ikke har vært med i
politikk, idrett eller speideren tidligere. Jeg ville i hvert

DET ER HELT OPPLAGT AT DET
HAR VÆRT MED PÅ Å FORME MEG,
DET VAR SELVFØLGELIG

EN LEDERSKOLE
Erik SOlheim tidligere SV-leder

fall vært skeptisk til en jobbsøknad fra en person som
bare har lest godt på universitetet, men som ikke har
hatt engasjement på andre områder, sier han.
– Jeg tviler på at det ville vært rett person til å jobbe
med meg.
Vi skal til 60-tallet, til Bislett i Oslo. For den kommende miljøministeren Solheim og klassekameratene står
hobbyvalget mellom korps, speideren eller fotball med
Frigg. Som førsteklassing har han sitt første møte med
speideren, hele tre kvelder på rad blir han satt til å lage
båtmannsknop.
– Det kjedet en ung, utålmodig mann til døde. Det var
dritkjedelig, for å si det rett ut, så jeg kutta ut. Så, i fjerdeklasse, ble jeg med i Markus-speideren, den kristne. Vi
sang «Ungdommens Frelser» så det ljomet gjennom
menighetshuset, vi reiste på speiderleir til Danmark, lå
i telt. Det er helt opplagt at det har vært med på å forme
meg, det var selvfølgelig en lederskole, sier Solheim.
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I speideren blir han satt til å lede grupper på tur, holde andakt, planlegge møter.
– Etterhvert begynte vi å diskutere politikk i dette
ungdomsmiljøet. Siden det var en kristen menighet, var
det folk som fryktet det nye.
Beatles var djevelens verk, ble de fortalt.
– En gang hadde vi besøk av biskopen. Han skjønte
ingenting av det nye, og vi reagerte på en preken som
var veldig individualmoralsk. Petter Nome og jeg tok til
orde mot biskopen på en kirkekaffe etterpå, vi var skråsikre på at vi hadde rett, sier han.
– Vi ble nok oppfattet som rampete.
Lenger nord i Oslo, på Nordberg, starter den kommende konsernsjefen i Posten Norge i speideren i 1966.
Dag Mejdell og kameratene bygger en hemmelig hytte
i skogen.
– Det var ikke helt lov, men vi hadde en granhytte vi
besøkte. Men en dag hadde en uteligger tatt over hytta,
så vi stakk, sier han.
I speideren klatrer han i gradene gjennom ni år og
blir leder. På ledelsesleir i Valdres driver også Nordbergspeiderne med rampestreker.
– Vi heiste hverandre opp ned mens noen helte vann
i shortsen. Du ble ikke ordentlig speider før du ﬁkk
buksevann.

Alltid beredt

DU BLE IKKE
ORDENTLIG SPEIDER

FØR DU FIKK
BUKSEVANN
Dag Mejdell konsernsjef i Posten

Barnemotivasjon. Noen år senere får Gunn Wær-

sted i Drammen sin første ledererfaring. Hun er 15 år
i 1969, og får sammen med en medspeider ansvaret
for en piketropp på 18. De deltar på en syv dager lang
kretsleir i skogskommunen Drangedal i Telemark, fyller magene med store mengder knekkebrød og eplesyltetøy.
– Det regnet uavbrutt, og teltet vårt sto i en skråning.
I løpet av natten hadde madrassene våre sklidd nedover
til enden av teltet. Som ledere måtte vi sørge for å bli
den beste troppen for det. På søndagen skulle foreldrene
komme på besøk, og på grunn av været var det mange
av dem som hadde vært bekymret, sier hun.
– Vi var redd for at ﬂere skulle stikke halen mellom
bena, og falle for fristelsen og bli med hjem. Så vi måtte
motivere, og det klarte vi.
I tilsammen syv år er Wærsted med i speideren. Dette i en tid hvor det ﬁnnes færre tilbud for jenter enn for
gutter, jentefotball er ennå ikke et begrep.
– Jeg tror kanskje speideren var ekstra viktig for jenter. Den gang var det sjeldent at jenter ﬁkk være elevrådsleder, selv var jeg den eneste jenta som representant fra min klasse. Det var ikke noen mange arenaer
for å teste ut lederskap.

Jentekamp. Som elleveåring i 1972 starter Mari Skå-

re, kommende diplomat og Natos generealsekretærs
første spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet, i speideren. Hun begynner i Grav speidergruppe i
Bærum.
– Du kan si jeg hadde min jentepolitiske oppvåkning
i speideren, selv om vi aldri hadde noen politiske diskusjoner og ikke var en feministbevegelse. Da jeg startet

▶ Speideren
☀ Speidere i Norge er
organisert i to forbund,
Norges speiderforbund
(NSF) og Norges KFUKKFUM-speidere. De har
henholdsvis 20.000 og
11.000 medlemmer.
☁ Speideren er delt inn
i ﬁre aldersgrupper.
Navnene på disse varierer
mellom forbundene.
Mens KFUK-KFUM-speiderne har oppdagere,
stiﬁnneer, vandrere og
rovere, har NSK beverkoloni, ﬂokk (ulvunger),
tropp (stiﬁnnere og
vandrere) og roverlag. Når
en speider blir 16 år, kan
hun eller han bli speiderleder, og forbundene
arrangerer frivillige
lederkurs.
☀ Forbundene er delt
inn i kretser, som igjen er

delt inn i lokale grupper
med speiderledere.
Gruppene er delt inn
etter alder, og speidere
over ti år er også medlem
i en tropp organisert i
patruljer.
☁ Under denne ukens
landsleir i Stavanger
møtte arrangørene
motstand fra foreldre
som mener det er
uansvarlig å sende
patruljene på haik, en tur
hvor speiderne skal sove
og klare seg på egen hånd
i minst 18 timer. Tirsdag
gikk ﬁre landsleirspeidere seg vill, men de ble
funnet av et redningshelikopter i god behold
onsdag morgen.
Kilde: Norges Speiderforbund, Norges
KFUK-KFUM-speidere

var ikke gutte- og jentespeiderforbundet integrert. Men
lederne i denne troppen i Grav hadde funnet ut at blandet tropp var det beste.
Blanding av kjønnene provoserer Norsk SpeiderguttForbund, som truer Grav-troppen med ekskludering.
– Noen av det jeg husker best fra denne tiden var at vi
jentene brukte guttespeiderdrakt til tross for at vi ikke
ﬁkk være med i forbundet. Det kjentes bra å konkurrere
på lik linje med guttene – og vinne. Vi var ikke sofaspeidere, nei. Vi var stolte av å bane vei og til slutt bli akseptert som en integrert tropp på leiren på Åndalsnes i 76,
sier hun.
På denne leiren blir troppen en attraksjon.
– På markedsdagen, hvor man kjøper hjemmelaget
mat og andre ting for papirpenger, solgte vi klemmer.
Det var stor suksess, og klemmeboden var utsatt for så
stor pågang at den falt sammen, sier Skåre.
– Jentene sto på den ene siden av boden, mens guttene som ville ha klem sto på den andre.
Først i 1978 slår Norsk Speidergutt-Forbund og
Norsk Speiderpikeforbund seg sammen og blir Norges
speiderforbund.

Sunnmørslek. I nesten 20 år, fra hun er seks år til
25, er kommende SV-statsråd og generalsekretær i Plan
Norge, Helen Bjørnøy, med i speideren. Hun vokser opp
på Nørvasund, en bydel i jugendbyen Ålesund.
– På Sunnmøre, og i mange lokalsamfunn, er det å
delta i frivillige organisasjoner en selvfølge, sier hun.
Før Bjørnøy selv blir leder har hun ﬂere sterke kvinnelige forbilder – alle i speideren.
– Vi hadde ei som het Arnhild, hun var et lokalt forbilde for oss. Først og fremst var hun ﬂink til å se folk,
hun kunne navnene og var litt sånn «åpent hus». Og så
hadde vi en kretsleder, Svanhild fra Sæbø, hun var fantastisk dyktig til å organisere.
Druknetelt. Vi skal til ﬂystripen i Notodden, en sagnomsust landsleir år 1985. Et kraftig uvær får Heddalsvatnet til å stige langt over sine bredder og sette en halv
speiderleir med 15.000 speidere under vann.
– Det var den største evakueringen av personer i
fredstid. Flommen kom overraskende det året.
En 13 år gammel kommende KrF-leder Knut Arild
Hareide er en av ﬁre speidergutter fra Rubbestadneset
sør i Hordaland, bygda med 1500 beboere, som deltar på
landsleir dette året.
– Jeg husker brødet vårt ble bløtt. Siden jeg var den
yngste, ﬁkk jeg sove på Bolkesjø hotell den natten, mens
de andre måtte ligge på hardt gulv i et menighetshus.
Det har jeg fått høre opp gjennom årene. På onsdagen
dro vi hjem, det var nok ikke en lett avgjørelse for de
eldste, og i ettertid burde vi blitt. Det er fortsatt litt bittert, sier Hareide.
På den samme landsleiren er også kommende konserndirektør for privatmarkedet i Gjensidige Forsikring, Hege Yli Melhus. Nesten halvparten av speiderne i
2. Blommenholm speidergruppe fra Bærum velger tross
gjørme å bli.
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Dag Mejdell (56)
☀ År i speideren: 9
☁ Konsernsjef i Posten

Hege Yli Melhus (39)

☀ År i speideren: 11
☁ Konserndirektør for privatkunder iGjensidige Forsikring

Knut Arild Hareide (40)

✎ Helen Bjørnøy (59)

☀ År i speideren: 10
☁ KrF-leder

☀ År i speideren: 20
☁ Generalsekretær i Plan Norge

✎ Erik Solheim (58)

☀ År i speideren: 8
☁ Leder i DAC, OECDs samarbeidsforum for bistand

✎ Gunn Wærsted (58)

✎ Erna Solberg (52)

✎ Nils M. Apeland (44)

✎ Mari Skåre (52)

☀ År i speideren: 8
☁ Høyre-leder

☀ År i speideren: 20
☁ Kommunikasjonsrådgiver og eier i Bedre Kommunikasjon

☀ År i speideren: 7
☁ Konserndirektør i Nordea Bank

☀ År i speideren: 5
☁ Spesialrepresentant i Nato

10 |

DN Magasinet | 13. juli 2013

Alltid beredt
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2

❶ SPEIDERORIENTERING. Bamsemums valgte joggeglade Fanny Wiese (fra venstre) og friidrettsløperen Iselin Remaut
Lund til å representere patruljen i orientering. – Planen er å ikke løpe altfor fort slik at vi blir slitne med en gang, sier jentene,
som fikk 22 av 24 mulige orienteringspoeng. ❷ MYGGKNIP. Oda Kolbjørnsen-Tomassen (10) er allergisk mot myggstikk.
Patruljen fulgte henne til sykestuen seks ganger, og til slutt ble det konkludert en trøtt speider. Dagen etter var iveren tilbake.

– Vi som ble igjen ﬁkk høre om rovergutta, som hadde padlet og møtt svømmende rotter da de så etter forsvunne ryggsekker. Det var gjørme overalt, og vi hadde
laget matgroper som ble fylt med vann. Det var første
gang langt vekk fra mamma og pappa, men jeg tror ikke
jeg trengte hjemlengseltabletter, sier hun.
I samme speidergruppe er også Nils M. Apeland, som
senere skal bli sjef i Bedre Kommunikasjon og assosiert
partner i First House. Han forklarer Melhus’ hjemlengselstabletter slik:
– Vi hadde C-vitaminer, sånne sugetabletter. Vi sa
til dem med hjemlengsel at dette hjalp. Det hadde en
enorm placeboeffekt.
Selv blir Apeland patruljefører i speideren som
13-åring. Han følger etter broren Ole Christian Apeland,
som nå driver Apeland as, og tilbringer tilsammen 17 år
i troppen.
– Jeg husker jeg var veldig stolt da jeg ﬁkk det første

skjerfet, det var gult. Det var på en årsfest på Ramstad
skole. Ulvungene sto i kø, og lederne sto der fremme. Jeg
holdt i ﬂagget og gjorde speiderhilsen og ﬁkk skjerfet
over halsen. Jeg var liten og stolt, og foreldrene mine
tok foto av meg.
Senere, på 2. Blommenholms årlige påskeleir på Geilo
i 1987, blåser det orkans styrke.
– Vi var bare ungdom på tur og hadde tre 16-mannstelt. Vi kunne ikke stå oppreist, og da vi lå inne i teltet
blåste det ned, og vi måtte evakuere. Vi var speidere i
nød, sier Apeland.
Med hjelp fra ordføreren i Hol kommune tilbringer
troppen tre netter på Kvisla bedehus. Da orkanen gir
seg begir speiderne seg opp igjen.
– Vi måtte grave frem utstyret, og en lokal snøscooter kjørte opp fonner for oss slik at vi ﬁkk ly for vinden.
Vi kom opp i solskinn, det var en stor avslutning på
påskeleiren.

Samme år rykker den fem år yngre Melhus opp til
patruljeassistent, førerens høyre hånd. Så, på påskeleir
i 1988 får hun brudd i ﬁngeren, haken må sys og tannen rotfylles.
– Det var en skiulykke på Geilo. Jeg fant den eneste steinen på vidda, og blodet fosset fra haken. Det var
tidlig helligdag, så tannlegen jobbet ikke, men jeg ble
kjørt på scooter av speiderlederen til nødtannlegen.
Arrene er der fremdeles, men det gikk ﬁnt, det ga ikke
varige mén.

Kunnskapskonkurranse. – Det er ikke sånn at

kneet dreper henne.
Det er to timer siden NM-speiderne ved Oslofjorden
ble vekket, klokken er bare ni, men likevel: Ved vannet
ligger ﬂere av de 1300 speiderne slapt mot bakken.
– Vi burde ikke bevege for mye på henne dersom hun
har indre skader.
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BAMSEKNEP. Under NM blir patruljene bedømt etter hvordan de viser frem patruljenavnet sitt. Bamsemums både gumlet sjokoladebamser
under konkurransen og hadde tøyører på hodet. På lørdagskvelden hører Maria Lane (12) (i midten) og resten av speiderne på konsert med Robin og Bugge
og CirCuz. Like før ble også speiderhistorien vist av skuespillere, og en gutt i speiderskjorte og bleie ble heist ned fra en heisekran til scenen.

En tilsynelatende livløs 12-åring ligger på ryggen på
grusen, munnen er halvåpen. Rundt henne står speidervennene, raske hender legger jenta i stabilt sideleie.
Patruljefører Helenes ﬁngre viftes foran lukkede øyne.
– Hei, Maria, kan du høre meg?
Patruljen har fått beskjed om at kneet er brukket,
blod renner angivelig som små bekker fra munnen.
Så kommer beskjeden fra dommer Per Espen Todal fra
Horten.
– Hadde jeg vært neste mann på stedet og sett dere
knyte fast personen i et tre, hadde jeg anmeldt dere.
Dommeren tar av seg jakken, på den solbrune overarmen vises en svart tatovering, et av speidersymbolene. En lilje inne i en kløver, omkranset av en trekant –
sistnevnte er symbolet for den treenige Gud.
Patruljen virker nedstemt, de får 30 av 50 mulige
poeng.To medlemmer mangler, de er på sykestuen med
et hovent myggstikk.

DET STÅR INGENTING

OM SOMMERFUGLER
I SPEIDERHÅNDBOKEN,
DET SKAL JEG LOVE DEG

Oda Kolbjørnsen-Tomassen speider

– Vi hadde ikke Eva, hun som har en mor som er
sykepleier. Og Oda, hun som er som et levende leksikon,
forklarer én etterpå.
Senere skal Bamsemums igjen telle full tropp, de skal
gjennom orienteringsløp, knutelaging og naturfagspørsmål. På en parkeringsplass med poster får de tre
poeng for å kjenne igjen en sitronsommerfugl i en støvete eske.
– Det står ingenting om sommerfugler i speiderhåndboken, det skal jeg love deg, sier Oda.
Tiåringen har lest speiderhåndboken ﬁre ganger i
forkant av NM, og det til og med på nynorsk. Hun har
lært seg ﬂere speiderlover og to bokstaver på blindeskrift. Hun forteller at hun vil bli leder, som Helene, når
hun blir eldre. Til slutt skal Bamsemums ende på en 14.
plass.
– Det som er morsomt på leir er at jeg aldri rekker å
gjespe, det skjer liksom noe hele tiden, sier hun.
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SPEIDEREN ER I BUNN OG GRUNN

EN SURVIVOR-TING,
OG DU LÆRER AT DU ALDRI
KAN FORVENTE AT NOEN SKAL
RYDDE OPP FOR DEG
Erna Solberg Høyre-leder

Speiderrus. – Lars Andreas, har du vært speider
før?
Høyre-leder Erna Solberg har festet et bredt speidersmil over ansiktet. Hun går i gangen utenfor kontoret
sitt på Stortinget i juni 2013 og jakter medspeidere fra
en svunnen tid.
– Har du vært speider? spør hun en hastende mann.
Til høsten kan Solberg bli landets mest sentrale leder,
en jobb hun i årevis har forberedt seg på – med trening helt siden meisemorperioden i Bergen. Men tradisjonelt var ledertreningen i speideren udemokratisk,
mener idéhistorie-professor Espen Schaanning.
– Det var en autoritær lederﬁlosoﬁ i speideren, alle
undersåtter skulle lyde blindt, og føreren befalte. Det
skulle ikke være demokratibygging i speideren, men jeg
skal ikke generalisere når det gjelder hvordan speidingen ble praktisert, for her var det sikkert store forskjeller ulike steder, sier han.
– Politiske ungdomsorganisasjoner lærte seg å diskutere seg frem til saker, det var en annen måte å bygge demokratisk tenkning på enn å adoptere kommandostrukturer fra militæret, sier Schaanning.
Erna Solberg mener imidlertid det motsatte.
– Speideren er demokratisk fordi du må jobbe i team
for å ﬁnne løsninger. Det er god ledelse fordi du må få
med alle, sier hun og tilføyer:
– Min mann er mye ﬂinkere enn meg på det, og han
har også vært speider, men mye lenger. Han elsker å gå i
fjellet, og da er det et herk å ha med oss andre som bruker lengre tid oppover. Men han venter alltid til vi har
fått igjen pusten.
Solberg var i speideren til Høyre tok henne, da hun
var 16 år.
– Speideren er i bunn og grunn en survivor-ting, og
du lærer at du aldri kan forvente at noen skal rydde
opp for deg. Bare ta den kakeutdelingen utenfor Stortinget under markeringen av 100-årsjubileet, sier hun
og sikter til markeringen av kvinners stemmerett 11.
juni i år.
– Trine Skei Grande og jeg fant raskt ut at det her var
noen som ikke hadde organisert seg etter logistikktankegang. Det gjør du hvis du har vært i speideren,
sier hun.
– For da har du lært å ta ansvar.
●
hilda.nyﬂot@dn.no
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LÆRE FOR LIVET. Under årets NM i speiding i juni konkurrerte patruljene i førstehjelp. De fikk beskjed om å vise hvordan de ville gå frem om de så en bil med svart røyk og en
livløs passasjer. Fanny Wiese har lagt Maria Lane i stabilt sideleie og sjekker om hun er bevisst. Bamsemums ble nummer 14 av 124 konkurrerende patruljer i NM.

