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Speiderbevegelsen 100 år
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På Brownsea Island utenfor havnebyen Poole ved Englands sørkyst 
ble det sommeren 1907 arrangert en leir for tjue gutter. Deltakerne ble 
delt inn i patruljer, og fikk trening i matlaging på bål, hygiene, 
førstehjelp, naturkjennskap og samfunnslære. Det hele var et 
eksperiment, organisert av Robert Baden-Powell. Verdens første 
speiderleir kan altså i år feire 100-årsjubileum. Det er også 150 år 
siden Baden-Powell ble født, og til sammen er dette to gode grunner 
for en frimerkeutgivelse. Speiderbevegelsen er tema for årets Europa- 
utgivelse.

Etter endt skolegang var militæret en naturlig karriere for britiske 
menn. Baden-Powell startet sin tjeneste i 1876 som offiser i hæren og 
ble sendt til India. Her fikk han selv rekrutter å trene opp, men 
oppdaget at ikke alle dugde like godt. Han utarbeidet kurs i 
speidertjeneste, og hans bok Aids to Scouting ble godt kjent.
I 1899 ble han sendt til Sør-Afrika for å delta i Boerkrigen (1899-1902). 
Her ledet han en styrke som i åtte måneder var omringet av overtallige 
boere. Men Baden-Powells menn holdt stand og seiret, og hjemme i 
England gikk folk mann av huse for å feire bragden. Baden-Powell fikk 
heltestatus, og hans Aids to Scouting ble flittig lest i hele det britiske 
imperiet.

Tilbake i England ble Baden-Powell mer og mer opptatt av barn og 
unges oppdragelse. Etter Brownsea Island-leiren i 1907 reiste han 
rundt i England og holdt foredrag om speiderideen. I 1908 skrev han 
heftene Scouting for Boys, som ble revet vekk fra bladkioskene over 
hele England. Fra et lite kontor i London startet han utgivelsen av 
ukebladet The Scout. Nå tok det helt av. Kong Edward 7. mente at 
noen måtte ta seg av den voksende bevegelsen, og pekte på Baden- 
Powell som den best egnede. I 1908 organiserte han stiftelsen av det 
engelske speiderguttforbundet. Her var også jentene med, men i 1910 
dannet de sitt eget forbund, med Baden-Powells søster Agnes som 
første sjef.



Sammen med sin langt yngre kone Olave reiste Baden-Powell rundt i 
verden for å fremme speiderideen. Speidingen knyttet ungdom sammen 
over landegrensene, og på verdensbasis var det i 1920 allerede over en 
million speidere. I London deltok 5 000 speidere fra 21 nasjoner på den 
første verdensjamboreen. Her ble Baden-Powell utnevnt til 
verdensspeidersjef. I 1939 trakk ekteparet Baden-Powell seg tilbake og slo 
seg ned i Kenya. Her døde Robert i 1941. Olave flyttet tilbake til England. 
Her fortsatte hun på arbeidet med speiderbevegelsen til sin død i 1977.
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