
Tanken om en landsomfattende Edvardsen tiltradte utvalget i

organisasjon av tidligere spei- stedet for Berggrav. Fomvrig

dere tror jeg ble lansert for hadde utvalget som ble kalt

alvor under krigen 1940 — 1945. <<sentralutvalget» — uforandret

Speidersaken var forbudt av sammensetning sa lenge detQ okkupasjonsmakten, 0g de som bestod.

mun» E‘-‘»lr,:)e1det d fofgrgdeliene U1 De tidligere speidere skulle0 a H Opp lglen Hr 81 et nar organiseres i sakalte <<BP-

J ‘ krigen en gimg wk Slutt’ matte klubber», 0g de skulle betale

regne med 3 Starte men P‘*‘}g"T kontingent til Forbundet pa kr.

0g uten utstyr — kort sagt pa bar 5: an

bakke.

Vi Jar beskrivelsen av Det fantes i de dager ingen post Det V15‘? Sieg Snart’ Og P5 tress
av adsk11l1 e anstren elser fra

beg}/nnelsen 57:61 uendret i offentlige 0g kommunale bud- g . g

Slik Einar SimOnS_en’ sjetter for stxzitte av slik virk- fZ1;;ai:tg?S11g§s;iZ1d:;1ittggg

. .

e 1 r
50111 Val" med P 51 Stlfte somhet, 0g tradisjonelt var vel Ganske am 1. Ea d to 8'51 at

St. Georgs G11d6’l"l6’ 1 N0rg@, heller ikke speider0rganisa- . P fg D gl e g

skrevi 25—(3rs skriftet s'0nene innstilt a a syzike slik mteressen or a S utte Opp Om

' 1
p Forbundet som sadant var liten

Han var Iandsgildemester 1' Swtm — sa liten at det etter en tid ble

13 r (1 954 _ 1 957) Det var naturlig at man i t1"eng- vedtatt a slwyfe kontingenten til

selens dager hapet at alle de Forbundet helt.

mange tusen som i arenas lap Utval et forsgkte Se med

hadde Vég S1? eider? Vine Sluge enkelge stmrre arrangementer,

Opp Om en evege Sen som 8 saledes et stevne pa Skrim i
hadde sa meget a takke for, nar 1950 med Omkrin 100 de1_

Norge en gang ble mu igien tagere 0g et apentgmate i Oslo

Dette ikke minst fordi krigen og Handelsstand i 1951 i fOrbin_

fhld 'k' 'd '1fH , O ..
nds 6.118 1 ngstl in U du 6 delse med N.S‘.F. s 40 ars ]ub1-

? 8 Vlst nyaten Og _ety _ leum. En stor mnsats ble ogsa

nmgen av spe1dertren1ngen. gjort 1 1948, da 70 gamlekarer

I Norsk Speidergutt-Forbund tok hand om forsyningstja

ble det pa denne bakgrunn nesten i landsleiren i Mandal

vedtatt a ta opp <<arbeidet med 12 O00 deltagere, under de

mellom gamle speider» som en vanskeligste transp0rt- 0g for-

egen arbeidsgren, da Forbundet syningsforhold som radde i

ble reorganisert i 1945/46. skyggen av krigen.

Arbeidet skulle sorterer under Aktiviteten i BP-klubbene var

en egen ombudsmann, 0g som hmyst varierende. Enkelte

sadan ble valgt Erling ]0hannes- steder sto ildsjeler i spissen, 0g

ogsa oppnevnt et eget utvalg, Men ellers ble det mest med

som ‘foruten ham selv besto av hyggeklubber, som ydet en

Gyvind Berggrav, Gunnar hjelpende hand 0g noen vel-

Hannestad og Einar Simonsen. komne kroner til det lokale

Hannestad overtok senere som speiderarbeidet nar det

ombudsmann, 0g Sigurd trengtes.

gard. Etter hans forslag ble det der ble det en livlig virksomhet.
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Tre av pionerene innon Gildebegelsen:
Fra venstre: Tore Hr/lye, Einar Simonsen og Gunnar Hannestad

Forholdsvis tidlig, og saerlig Det ble enighet om at det skulle Ti] den ferste landsgildeledelse
etter at vi kk kontakt med Sct. dannes en ny organisasjon, St. ble valgt:
Georgs Gilderne i Danmark, ble Georgs Gildene i Norge, 0g det Gunnsr Hannestad, LGA/I
det tatt opp til Cl1‘Qif’[8lS€ om ble inngatt en overenskomst om Einar Sinwnsen,
N.S.F. var det rette forum for at N.S.F. deretter ikke lenger stedfortp LGM
tidligere epeidere. Sct. Qeorgs skulle drive noe arbeide foor Omar Salomonsen
Gilderen 1 Danmark eksisterte gamle speidere. Gilclene pa S111 Erik Rasmussen
allerede fra 1938 som en selv- side sl<ulle ha en normal alders- V

_ _ _ O O 9 , aramenn.
stendig 0rgan1sas]0n, apen for grense nedad pa 23 ar for sine Lorentz Ber h
savel kvinner som menn. Den medlemmer. N.S.F. sl<ulle ha Einar Bakkeg
hadde utformet et program som adgang til 5 oppnevne ett med-
gikk langt viclere enn en statte lem av landsgildeledelsen. S0111 C1911 $1919 51V 1a11d581ld919d'
til speidersaken, og som tok P5 denne bak . O 9159113 1119d19I1111191 0PP119V1116grunn innkalte sa NSF T E G d h1_

Sikte pa en fortsatt personhg Sentralutvalget til k0nstituer- rygve ' un a

utvlkhng P5 Speiderlovens Og ende landsgildeting i Fred- AV <19 19111 1119d191111119119 V31" 55'
Speldegets grunn Den rikstad 14. 0g 15. juni 1952. Her 1@d'35 10 551111111118 med 1 F91"b1111'

haqd? pa dette program nadd et matte det 27 stemmeberettigede (1915 SW19 O8 911 forbundssekre‘
ansehg med1en?StaH’_Og den _ representanter, og dessuten var 1391- S911’ Om OTg3n15a5l0115'
drev let betydelig sosialt 8l"l)O8l(l, de este Forbundsstyrets formen ble endret, Var Séledes

$0111 1 hgy grad V511 base“ P3 msdlsmmer samt Forbundets tilknytningen til N.S.F. fortsatt i
Hiedlemmenes Ville til? yde sekretaerer 0g enkelte andre til 0111911-
bade penger og annen innsats. t d

S B 8' Resten av tiden under lands-
Etter hvert koln man’ Sével Det pfinsipigne Spgfsfnél Qn] Q bl€ brukt lHl'll€Cl-

Sentralutvalgel Som i For‘ starte en ny organisasjon ble av- 111118 08 diskuslon 9111 Samar“bundsstyret 0g Forbundsradet, gjort med 24 Stemmer for 3 beide med Speiderpikene, med_

frem til at det rikge matte mot. S51 ble overenskomsten lemsblad O8 OPPta8e159SSeT'
View den Samme lgsning 80m med N.S.F. vedtatt, og likesa 1110111-
vare danske venner hadde -Valgt vedtekter for St. Georgs Gildene I Og med landsgdetinget 1952

O I 1 Norge Og normalvedtekter for var Sentralutvalgets arbeide av-
g11dene~ sluttet. Utvalget takket for seg

med en utfarlig beretning om
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arene 1946 — 1952. Den l<0nl<lu- Man var fortsatt overveiende
derte bl.a. med 5 konstatere at opptatt av det rent lokale ar-
gamlekararbeidet var i utvikling beide.

mill en bevegelse med Sm eget St. Georgs Gildene i Norge ble
malz stiftet med bare mannlige med~
<<Det ci yde stette ti] spe1'der- lemmer, men vedtektene ble
saken er fremdeles en oppgave, utformet slik at ogsa kvinnelige
men den personlige og sam- medlemmer kunne opptas.
funnsmessige side ved arbeidet Dette var det nok adskillig mot-
er kommet meriforgrunnen. stand mot i mange gilder, som
Det er blitt mer 0g mer klart at ville holde pa sin gamlel<ar-
deltagelsen 1' arbeidet md bety karakter.

Hoe mgr for de gamle Spejdere Frzirst i 1955 ble de frarste l<vin-
elm det d hygge Sag med gamle neli e medlemmer 0 tatt i 1

B] 1<1< “ g pp 'minner. 1' et ma rettes rem- . O

D _ Trondheim, 0g samme ar ble 2.
over. Arbeidet ma sikte pa P .

1, kl, Q orsgrunn godlqent som det
fortsatt person lg utw mg pa ferste kvinnelige gilde. I 1956
det gmnnlaget Vi kk som l<0m 2 Fredrikstad som det
Speidergutten» frzirste fellesgilde.
Det er ikke mulig 5 vite eksakt N5 det ikke bare gdene

hvor mange medlemmer den som var arsaken til at det tok
nye Organisaslonen hadde Ved litt tid 5 fa kvinnene med. De to
starten, men et ar etterpa var .d .k f b d O

det re istrert 18 ilder med ca Spel erpl e or un ene Var Ogsa
g g ' nialende i sin holdnin . Frzirst i8

600 medlemmen 1957 gikk Norges I<FUK-
Landsgildeledelsen satset friskt, Speidere inn pa en tilsvarende
bl.a. med 5 utgi et medlems- overenskomst som N.S.F., 0g i
blad. Nr.1 l<0m i februar 1953, 1958 kom séi NSPF til. Fzirst
0g ble apnet med en hilsen fra dermed kan man si at dann-
Sp8iCleI‘l1£ZiVCliI1gen H. Mrziller elsen av St. Georgs Gildene var
Gasmann. I nr.2 ble det innbudt endelig fullfrart 0g grunnen lagt
til landsstevne pa Hanke i for et samarbeide mellom alle
september 1953. Her mette 140 tidligere speidere i viirt land.
deltagere samt en del fremtre-
dende representanter for gild- E. Simonsen
ene i de andre nordiske land. Landsgildemester

O . . 1954 — 1967
Samme ar var V1 representert 1

den konstituerende general-
forsamling i The International
Fellowship of Former Scouts
and Guides.

Fornvrig ma det erkjennes at
kontingenten, som av lands-
gildetinget ble satt til kr. 5.- pr.
ar, var alt for lav, og det skulle
gii mange ar fer den l<om opp i
et belzip som ga det nzldvendige
rzikonomiske albuerom for
landsgildeledelsen.

I de fnrste arene var ikke for-
staelsen for betydningen av
arbeidet pa landsbasis og av de
internasjonale tiltak sterk nok.


