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Laksevåg KFUK-KFUM-speidere sin historie.

SANGER
Dagens Laksevåg KFUK-KFUM-speidere ble stiftet 

som Laksevåg 1 KFUK den 23. april 1924 

og kan i 2019 se tilbake på 95 år med sammenhengende

speiderarbeid. 

Starten på dette heftet inneholder først litt informasjon om

speidingens start i England, Norge, Bergen og etter hvert på

Laksevåg. 

Så har vi med 15 sanger laget til gruppen eller av gruppens 

ledere. Dette er sanger laget mellom 1934 og 1974. 

Er det laget flere sanger?  
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Laksevåg KFUK-KFUM-speidere

Det finnes lite skriftlig eller muntlig materiale om speiderarbeidet hos 

KFUK-speiderne på Laksevåg. Det er også lite arkivmateriale når det 

gjelder hvem som har vært speidere og ledere. 

Men vi har noen referatbøker, speiderdrakter, banner, leirutstyr, 

litteratur og en god del bilder. De fleste bildene er skannet. 

Mesteparten av dette er lagret på Laksevåg Lokalmuseum 

(Bunkersen). Av Laksevåg Kultur Historiske Forening disponerer vi der

litt lagerplass, trygt og godt, to etasjer under bakken. I tillegg har vi 

mye på loftet på speiderhuset. 

Disse tingene ligger ikke bare å støver ned på lager. Vi tar av og til 

frem ting og viser speiderne eller forteller historier fra "gamle dager". 

Gamle speiderdrakter blir også brukt til å kle seg ut som "før i tiden". 

Bilder av noen av tingene er brukt i dette heftet. 

 

Vi er alltid interessert i mer. Spesielt historier fra møter og turer som 

forteller hvordan det var å være speider. Alt av interesse. 

Utgitt av 

Laksevåg KFUK-KFUM-speidere

Laksevåg 23. april 2019

Hjemmeside - http://laksevaag.kmspeider.no/

Facebook - Laksevåg KFUK-KFUM Speidere

Jostein Træen   -   josttrae@online.no   -   97109919
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LITT OM SPEIDINGENS START OG GRUPPENS HISTORIE:

ENGLAND :

I England hadde Robert Baden-Powell tanker om å lage et program for 

oppdragelse av unge gutter. Dette ble forsøkt ut sommeren 1907 da han på 

arrangerte en teltleir på Brownsea Island. Deltagerne var både gutter fra fattige 

familier og gutter fra rike familier. Robert mente at her i speideren er alle like. 

Guttene ble delt i patruljer og lærte bl.a. førstehjelp, følge spor, stoppe løpske 

hester og mye annet. Dette har senere blitt kalt verdens første speiderleir.

I 1908 gav han ut boken "Scouting for Boys" basert på hans

ideer og erfarninger fra leiren. Boken ble utrolig populær og ble

stadig gitt ut i nye opplag og utgaver.

Baden-Powell hadde tenkt på dette som en aktivitet for gutter.

Men under en stor speidermarkering i England i 1909 møtte han

noen jenter i speiderdrakt. De kunne fortelle at de også ville bli

speidere. Han bestemte at jentene måtte få sitt eget

speiderforbund og fikk søsteren sin Agnes til å bli ansvarlig. Jentene fikk da sitt 

eget speiderprogram og egen speiderdrakt.

Speiderarbeidet spredde seg raskt utover i verden.

NORGE :

I Norge dukket det opp speiderpatruljer for gutter alt tidlig i 1909. Tidlig i 1910 

ble "Norske Gutters Speiderkorps" dannet innen "Centralforeningen til utbredelse 

av idrett". De hadde utelatt en del viktige ting i det Baden-Powell sitt program 

bl.a. alt om religion. 

Cristian Dons og Hans Møller-Gasmann hadde startet opp hver sin speidertropp i 

Oslo. De ønsket og følge Baden-Powell sitt program med b.a.

samme speiderløfte og lov. Derfor stiftet de "Norsk Speidergutt-

Forbund" i mars 1911. Mange av troppene eller ledere og speidere

som var med i "Norske Gutters Speiderkorps" gikk over til det nye

forbundet eller ble lagt ned slik at "Speiderkorpset" ble lagt ned.
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Men også i Norge ville jenter bli speidere. Mange hadde kanskje en bror som var 

speidere og syntes dette så kjekt ut. Noen steder fikk jentene være litt på siden 

av guttetroppen, fikk låne bøker og ble lært opp. Andre steder ville ikke guttene 

ha noe med jentene å gjøre. 

Det var alt i 1912 dukket opp flere jentepatruljer eller jentetropper spredd utover 

i landet og mange mente de måtte samles i et forbund slik at de kunne 

organiseres med eget program, litteratur, speiderdrakt osv.

Dronning Maud inviterte i 1916 sjefen for "Det Danske Pigespejderkorps" til Norge

for å holde foredrag om speiderarbeidet for jenter. Dette resulterte bare i en 

arbeidskomité, men ingen enighet om å stifte et forbund for jenter. Blandt de 

innbudte var også Margrethe Parm som var landssekretær i Norges Kristelige 

Ungdomsforbund (KFUK). Hun reiste mye rundt og ofte traff hun speiderjenter. 

Flere av lagene (troppene) som var igang, hadde tilknytning til lokale 

ungdomsforeninger innen KFUK og hun så klart at dette barnearbeidet hadde 

store muligheter. I Larvik traff hun Anne Katrine Bredvei som hadde startet et 

speiderlag (tropp) i 1918. En vårkveld i 1919 satt de to sammen og laget det 

første utkastet til en speiderlov for jenter.

Sommeren 1917 ble det arrangert en sommerleir i Holmestrand. Under leiren ble 

det også der forsøkt å bli enige om å lage et forbund men uten hell.

Margrethe Parm utarbeidet sommeren 1920 et forslag til arbeids- og 

organisasjonsplan for speiderarbeidet og la det fram for styret i KFUK. Det ville 

være galt å si at forslaget ble mottatt med begeistring! Mange ga tvert i mot 

uttrykk for engstelse for dette nye. En av de mannlige medlemmene uttalte at 

han fant det opprørende at speiderpikene gikk med soldathatt og 

kniv. Gikk dette gjennom ville en ødelegge de unge pikene!

Men han føyde senere til : "Har dere tro på saken, så gå til den i 

Guds navn." Det ble nedsatt en komité som skulle se nærmere på

saken. De gjorde et grundig arbeid, og forslaget ble endelig 

vedtatt av forbundsstyret 3. november 1920 som ble stiftelsedagen til "Norges 

KFUK-speidere". Som første "speiderchef" ble Margrethe Parm oppnevnt. Rundt 
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20 av jentespeidertroppene som da var aktive meldte seg inn i den nye 

forbundet. Det som regnes som forbundets eldste tropp er Sandefjord 1 som ble 

stiftet i mai 1912 og vært aktiv siden.

Alt i 1921 inviterte forbundet til sin første landsleir på Sand i Ryfylke. Det var ca 

250 deltagere bl.a. fra Danmark. Leiren var for de eldre speiderne og kanskje mer

en førerskole. Under leiren ble det første landsmøtet holdt. Det deltok 

førere/tropper som var blitt med i Norges KFUK-speidere og også noen av de som

fortsatt stod utenfor forbundet. 

Det var mange tropper som ikke ønsket å være med i det nye forbundet da de 

ikke ville ha noe tilhørighet til KFUK. Etter denne leiren gikk disse troppene 

sammen og dannet "Norsk Speiderpikeforbund" med stiftelsedato 1. juni 1921.

BERGEN :

I Bergen og omegn var det speiderarbeid for gutter igang i 1910. "Bergen Distrikt

av Norsk Speidergutt-Forbund" som kretsen het da den ble stiftet i 1912 for å 

samle troppene. 

Det var også jenter som startet speiderpatruljer i Bergen rundt 1912. Fra 1918 

var det tropper igang og en krets ble dannet i mars 1921. Denne ble en del av 

"Norsk Speiderpikeforbund" da det ble stiftet. Norsk Speiderpikeforbund stod 

sterkt i Bergen og det første landsstyret og de første landssjefene var herfra. 

For Norges KFUK-speidere ble "Bjørgvin krets av Norges KFUK-speidere" stiftet i 

oktober 1923. Det hadde da vært KFUK-tropper i Bergen i hvert fall fra våren 

1922 . 

LAKSEVÅG :

I Laksevåg kirke var Georg Fredrik Tybring sogneprest og han hadde i lenger tid 

ønsket at også jentene på Laksevåg skulle få være speidere. Guttene på Laksevåg

hadde jo kunne være speidere siden 1911 da 1. Laksevåg speidertropp ble stiftet.

Georg Fredrik Tybring hadde vært prest i Bergen og vært med i det første styret i 

"Bergen Distrikt av Norsk Speidergutt-Forbund". Så kjennskap til 

speiderbevegelsen hadde han. Usikkert om han har vært speiderleder også. 
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Som mann kunne han ikke være leder for en jentetropp så han spurte flere på 

Laksevåg om de kunne tenke seg å starte opp speiderarbeid og bli troppsfører. En

som ble spurt var konen til klokkeren som han mente kunne passe. Hun ville men

fikk ikke lov av mannen sin som mente dette var upassende. Men han fikk Lina 

Ørbeck Flaathe til å påta seg oppgaven med å bli første troppsfører. Sammen med

6 (mulig 8-9) eldre jenter begynte de å lære seg speiderferdigheter gjennom å ta 

3.graden. 

Så var det klart for stifting av Laksevåg 1 KFUK-speidere. Dagen som ble valgt 

var 23. april 1924 som var St. Georgsdagen. Denne dagen var Lina Ørbeck 

Flaathe og de eldre jentene som hadde vært med en stund samt 30 yngre jenter 

samlet i menighetshuset på Laksevåg. Kretschef Sigrid Olsen var kommet og tok 

først opp Lina Ørbeck Flaathe som troppsfører.  Så ble de eldre jentene høytidelig 

tatt opp som de første speiderne på Laksevåg. Laksevåg 1 KFUK var dermed 

stiftet og de 30 unge jentene kunne starte på sin speidertid. Sogneprest Georg 

Fredrik Tybring holdt kveldens festtale. Tilstede var representanter fra Laksevåg 

Kristelige Ungdomsforening (LKUF).

Litt om veien videre:

1926: Lina Ørbeck Flaathe flytter fra Laksevåg mest sannsynlig dette året. 

Grunnen til hun dro var at hennes mann jobbet i Posten og ble forflyttet til 

Kristiansand. Gudrun Ludvigsen overtar som troppsfører.

1927: Egen seniortropp "Laksevåg Senior 1" blir startet opp med Erna 

Christoffersen som fører. Hun var en av de store som ble tatt opp i 1924.

1928: Speiderne på Laksevåg deltar på sin første landsleir som dette året er i 

Horten. De fleste av speiderne hadde aldri vært så langt hjemmefra før. 

1930: Mange vil bli speidere. 17. januar blir speidertroppen Laksevåg 2 stiftet 

med Ingrid Jacobsen som troppsfører. Hun var også tatt opp 23. april 1924.

ca 1930: Lederne på Laksevåg hjelper til å starte opp Alvøen 1.

1932:  En egen småspeidertropp med navnet Laksevåg 1 S ble dannet med 

Mathilde Eriksen som troppsfører.

6



Laksevåg KFUK-KFUM-speidere   -   Sanger laget i gruppen

1932: Fortsatt er det mange som vil bli speidere og speidertroppen Laksevåg 3 

stiftes i mars med Nunzie Brath som troppsfører.

1930-årene: Norsk Speiderpikeforbund hadde fra starten av 30-tallet tre tropper 

på Laksevåg: Damsgård 1, Nygårdsviken 1 og Godvik 1. Disse blir lagt ned på 

1950-tallet.

1934: Etter 10 år med speiderarbeid på Laksevåg hadde de fem 

Laksevågtroppene nå 134 medlemmer tilsammen. Speiderne var også tilknyttet 

Laksevåg kristelige ungdomsforening. Med flere tropper i

samme forening hadde de en gruppefører som

samkjørte troppene. 

1936: Norges KFUK-speidere endrer navnet på de

yngste pikene i fra småspeidere til meiser. Troppsnavnet

Laksevåg 1 S ble da endret til Laksevåg 1 M. 

1930-årene: I siste halvdel av tiåret ble det stiftet en "Mødreforening" som støttet

speiderne både økonomisk og på andre måter

1941-1945: Speidingen blir forbudt i september 1941. Ledere og de eldste 

speiderne starter '''Trekanten''' og fortsetter speiderarbeidet i all hemmelighet 

med møter og turer. Hvert år er det påsketurer og sommerturer.

1944: 4.oktober ble Laksevåg bombet av de allierte som prøvde å ødelegge den 

store ubåtbunkersen. Av de nesten 200 barn og voksne sivile som omkom var 

også to av de mest aktive lederne. Gerd Wilhelmsen omkom i tilfluktsrommet ved

Th. Kleivdal fabrikker og Hildebjørg Melvær omkom blant sanitetsmannskapene 

som hadde base på Holen skole.

1946: Alle speiderne, uansett forbund, på Laksevåg flytter inn i det nye 

Ungdommens hus. 

1947: Norges KFUM-speidere hadde startet opp som eget forbund i 1945. Men 

dette året blir de et korps i Norsk Speidergutt-Forbund.

1965: Speiderhuset på Laksevåg blir åpnet. Huset er felles for speiderne som 

tilhører Norges KFUK-speidere og Norsk Speidergutt-Forbund. 
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ca 1968: "Gruppe" blir innført slik som vi kjenner det i dag i Norges KFUK-

speidere. Gruppen består da av meisetroppen Laksevåg 1 M og speidertroppene 

Laksevåg 1 og Laksevåg 2.

1974: Gruppen feirer sitt 50-års jubileum. Dette ble først markert med at 

speiderne arrangerte en stor festgudstjeneste søndag 21. april i Laksevåg kirke. 

På selve jubileumsdagen 23. april var det stor speiderfest i gymsalen på 

Damsgård skole.

1978: Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpikeforbund slår seg sammen 

og danner Norges speiderforbund. Norges KFUM-speidere blir eget forbund.

1989: Starter samarbeidet med 1. Laksevåg NSF om en del speider-

arrangementer. For speiderne i troppene blir det mange felles turer, pinseturer 

(fra 1990) og førerpatruljemøter. Også for rangere/rovere blir det mange 

fellesarrangementer i årene som kommer. Speiderne deltar samlet på hverandres 

krets- og landsleirer. På gruppeplan blir det felles juletrefester og 

familiearrangementer.

2003: "Norges KFUK-speidere" og "Norges KFUM-speidere"

fusjonerer 3. november til "Norges KFUK-KFUM-speidere".

Gruppen får da navnet Laksevåg KFUK-KFUM-speidere.

2005: Starter samarbeid med 1. Laksevåg NSF om felles møter

og turer for de yngste speiderne meiser / oppdagere.

2015: Starter opp med familiespeiding. Også gutter blir medlemmer etter å ha 

vært en jentegruppe siden 1924.

2019: Er en aktiv gruppe med i overkant 30 medlemer som kan se tilbake på 95 

år sammenhengende speiderarbeid. Friluftsliv er viktig. Stort sett alle møter er 

ute og det blir arrangert mange turer hele året, stort sett med overnattinger i 

telt, gapahuk ol. 

--------------------
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1934: Sang til Laksevåg KFUK-speideres 10-års fest

Tekst: ukjent

Melodi: Gøy på landet

Vår speidersak på Laksevåg

har 10 år fått på nakken,

selv starten ble et seierssteg

for KFUK saken.

Og glad vi er for vi ble med

ifra vi gikk på skolen.

For engang speider alltid det

så klinger jo parolen

Refreng :

Speidersaken, speidersaken

det er ikke noe vås

Speidersaken, speidersaken

den er grei for oss

Ja, speider først og speider sist,

til toppen går vårt løsen.

mens mutter spør på trappen trist:

"Hvor ble der av småtøsen?"

Hver gutt i gaten vet beskjed:

"Hon ikkje oppå gangen"

I speidertroppen er hun med

og gauler denne sangen

Refreng

Og muttern hun blir intressert,

hun tar så til å nynne,

men synes det e riktig svært-

alene å begynne.

Da pappa springer op med et,

han synes den er vrien,

så synger de tilslutt duett

på denne melodien.

Refreng

Litt spøk iblandt er intresant,

med alvor dog i sikte,

så aldri må for noget ant,

vår speidersak vi svikte.

Må troppen gå en seiersgang,

som aldri før så maken,

så alt vi gjør blir hjertetrang

for speiderpikesaken.
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1934: 10-årsfesten
Tekst: Erna og Ingrid (er nok Erna Christoffersen og Ingrid Jacobsen)

Melodi: Kvirre, virre vipp bom bom

På Laksevåg vi fikk jo en 

 - kvirre virre vipp bom bom - 

L.K.U.F. forening

 - kvirre virre vipp bom bom - 

av unge kvinner, ditto menn,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

Ja, den blev stiftet smått om sen.

 - kvirre virre vipp bom bom.

Nu manglet kun en speidertropp,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

men manglen blev kun ganske kort.

 - kvirre virre vipp bom bom - 

Fru Flåthe kom fra Kristiansand.

 - kvirre virre vipp bom bom - 

Hun hadde til og med en mann.

 - kvirre virre vipp bom bom.

Hun stiftet straks en speidertropp,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

der var kun seks, men det var nok,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

som tegnet flagg og gikk til tops,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

og stoppet strømper, vasket op.

 - kvirre virre vipp bom bom.

Vi optatt blev St. Georgs dag,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

å du og du hvor meget stas!

 - kvirre virre vipp bom bom - 

Vår kretschef løftet fikk av oss,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

med løftet hode, blikket fritt.

 - kvirre virre vipp bom bom.

Nu er det bare to igjen,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

men derfor glemmes ingen ven,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

de fire andre skal vi, gla,

 - kvirre virre vipp bom bom - 

iaften gi et flott hurra!

 - kvirre virre vipp bom bom.

Og så hurra på tusen sprog

 - kvirre virre vipp bom bom - 

for speidere på Laksevåg!

 - kvirre virre vipp bom bom - 

Gid hellet troppen følge vil

 - kvirre virre vipp bom bom - 

med evig solskin. Lykke til!

 - kvirre virre vipp bom bom.
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1934: 10-årsfesten, 22/4 

Tekst: "X"

Melodi: "I Rosenlund".

Hvad er som samler oss her idag

hvad er vel grunn til vår glede,

hvorfor står stemningen under tak,

hvorfor så mange tilstede?

Jo, det er "dagen" som er vår -

en milepel opnået,

og ti år gamle her vi står -

hvor er dog tiden gået?

Ved slik en dag dukker minner frem

fra tiden som er svunden,

da blir det levende nytt igjen

det som forlengst er runden.

Fra tidligst år og til idag

vi har jo mangt oplevet

på møter - turer - festlig lag,

der blev så mangt bedrevet.

Til arbeid, strev vi gikk med sang

det blev vår lyst og vår glede.

Om det blev vanskelig mangen gang

så var dog trangen tilstede

å hedre speidernavnet vårt

å løfte høit vårt merke,

vi så at målet det var stort,

det gjaldt at vi stod sterke.

Vi stevner frem med freidig sind

vil speidernavnet ære,

og sette kun vårt beste inn

en speiders ansvar bære.

Som speidersøstre sammen stå

i med- og motgangs vinde

og la oss alltid prøve på

vårt søskenbånd å binde.

Så har vi også lyst og trang

i fellesskap frembære -

Ja, sende op en takkesang

til Himlens Gud og Herre.

Vi ber dig sign oss du o Gud

og la oss dig kun tjene.

Gi oss ditt ord og dine bud

og oss med dig forene.
-------------------------------------------
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1934: Fra Alvøen 1 – 22. april 1934

Tekst: ?

Melodi: Pål sine høner.

Når dere fester, så vil vi berette

litt om det gode som dere har gjort.

Ved deres hjelp var det underet skjedde,

det som for oss var så festlig og stort.

Laksevåg jo var det som skapte

liv i oss, og aldri de tapte

sin interesse, så når vi blev slappe

kom de jo hit og fikk sveis på oss fort.

Du for et strev det var da her begyndtes.

Laksevågsførerne gav dog ei op.

Skjønt vi var motløse ofte os syntes

håpløst det var å få skikk på vår tropp,

var de alltid like iherdig,

gav ei op engang da vi ferdig

var med vår tredjegrad, Jo, de er verdig

til å ha speidernavn. Den sak er klar.

Loven og løftet fra først av oss skremte,

love er en ting, men holde, et an't.

Førerne viste oss dog hvad det gjemte

av liv og lykke. Vi fant det var sant.

Værst det var å arbeidet lede

når ei kunnskap nok var tilstede.

Laksevåg hjalp oss dog villig mod glede, 

så inn til kjernen av saken vi vant.
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Hver fredag aften til Alvøen kommer

Laksevågspeiderne villig ennu,

hjelper og øver, og ser hvor vi bommer,

morsen er nu all vår skrekk og vår gru.

Skjønt vi øver slik at det durrer,

prikk og streker rundt for oss surrer.

Førerne aldri i mismot dog knurrer.

Du for et rørende tålmod de har.

Mins dere den gang vi holdt flaggparade.

Laksevågsførerne øvet den inn.

Helt ut til "Schwartzwald" vi travet så glade,

stillet på rekke så fort som en vinn.

Gudrun strevet til rent hun svettet,

syntes nok vi rent manglet vettet,

og da vi greide det, var hun vel lettet,

reiste tilbake med lykkelig sinn.

Vi kan nok ikke få sagt som vi mener

takk at så trofaste dere hang i,

lønnen som dere opriktig fortjener 

vil dere sikkert dog finne deri

at vi ivrig tar i og strever, 

lever slik som loven det krever.

Han som er rik nok for alt hvad som lever,

signe den tid dere nu går inn i.
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1934: Populær

Tekst: "I" (Mulig Ingrid Jacobsen)

Melodi: Populær

Til en storby hører der alltid en "forstad",

Bergen by har også sin, over Sydnes bad.

Laxevåg er vidt berømt, "Staden" er ei stor,

pen beliggenheten er, her ved Puddefjord.

Vi følger trofast efter, alt hvad i Bergen skjer,

Ja, der er ikke det vi ikke gjør, for å bli populær.

Da Bergen fik sig speidere i sin K.F.U.K.

Vær bare ikke lei dere, vi kom snart efterpå.

For 10 år tilbake blev der startet første trop.

Og nu er allerede den fjerde dukket op.

Men ungdommens forening har fryktelig besvær,

for der er ikke det de ikke gjør for å bli populær.

Sognets tidligere prest elsket kunst og prakt.

Speiderne jeg verne vil, hadde han jo sagt.

Klokkeren var meget lei da fruen ville med,

"På geled, i uniform, passer ikke dig".

Vor fører var fru Flåthe – som levet for vår sak,

hun mønstret, kommanderte os, og hadde rette

lag.

Kredschefen Sigrid Olsen hun var os alle kjær,

hun gav os så sit "ridderslag", sån riktig militær.

Til alvor og virke for vor speidersak så kjær,

hun gav os "Hæderstegnet", at speidere vi er.

Og så var troppen stiftet, og nu kom mange fler.

For Speiderne på Laxevåg er meget populær.

14

Referat fra småspeider-

troppen Laksevåg 1S den 

25. januar 1934 : 

Møtet hadde sang, andakt, 

leker og opplesning fra en 

bok. Noen av de eldre 

speiderne fremførte et tablå 

og en av lederne spanderte 

appelsiner.

Møtet ble avsluttet med 

småspeiderbønnen og Fader 

Vår.



Laksevåg KFUK-KFUM-speidere   -   Sanger laget i gruppen

Stadig fremgang hadde man. Saken var jo god.

Elske Gud og Fædreland, der i loven stod.

Alle strevet for å få rette speidersinf.

Og som fører valgtes så Gudrun Johnsen inn.

Hun ledet os så tappert igjennom motgangs bør,

for der er ikke det hun ikke gjør, når det har ret kulør.

Så har vi Ingrid, Erna, som nu et halvt snes år,

har ofret sig for saken vor, og er blit populær.

Og Gudrun og Astrid, de er blit os alle kjær,

de setter liv itroppen, og de smiler til enhver.

De har humør som smitter og det vet hver især,

det er altid noe greit de gjør for å bli populær.

---------------------------------------------

1934: 10-års-festen, 22. april 

Tekst: I og E (Er nok Ingrid Jacobsen og 

Erna Christoffersen)

Melodi: Mens Nordhavet bruser.

Et navn står der skrevet med flammeskrift,

det navn vil vi minnes i denne dag.

Det navn nu har flammet et 10 års skrift,

det navn blant oss alle har en herlig klang.

:,: La navnet Laksevåg 1. tropp

15

Sangene fra 1934 finnes 

mange flotte utgaver.



Laksevåg KFUK-KFUM-speidere   -   Sanger laget i gruppen

idag heise seiersflagget til tops. :,:

Når vi ser tilbake på troppens tid,

en stolthet vi føler i vårt hjerte.

En ungdom den samlet så frank og fri,

som kjempet for speidernes merke.

:,: Har seirens palmer vi ennu ei,

så skal vi vinne dem du og jeg. :,:

Fra Laksevåg kom der en gasta flokk,

samt Nygårds og Nordrevågs-piker.

Og ellers fra bygden de møtte op.

Med kampmot de troppen omsluttet.

:,: La samhold gjøre oss enig, sterk,

så når vi vårt mål ved samlingsverk. :,:

En speiderånd er der i troppen vår,

som hjelper oss over de tapte slag.

La tropsånden råde i fremtids år,

så bringer den sikkert en seirens dag,

:,: hvor vi med ryggen så rank kan stå

og skue trygt inn i fremtids blå. :,:

I de år som gikk blev en grunnlov lagt

for troppen om retten å leve.

I de år som kommer – det var sagt,

blir kamp for vår tropp op å heve.

:,: Op speiderpiker, hurra idag

for hederskransende 10 årslag. :,:

16
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1934: Tilegnet dem der tok fatt

Tekst: -d. (Mulig Durdei Voll)

Melodi: "Dei skal alltid klaga".

Når en milepels dag er oprunnen

og en 10 års-dag feire vi kan,

vendes tanken tilbake til stunden

og til dem der fikk planen i stann.

For det var nettop det som var      

grunnen

at det ikke var før satt i sving

at en leder der blev ikke funnen,

uten leder det hjalp ingenting.

Men en dag blev så løst denne gåte,

Pastor Tybring bør takkes for det,

ti han var det som skaffet fru Flåthe

og så kom det i sving en - to - tre!

Ja, en hjertelig takk vi Dem skylder

for det arbeid som selv De fikk kjær,

Og for dette vi gjerne Dem hylder,

fra hvert speiderbryst lyder det her.

Frk. Johnsen vi skylder så meget

for sitt arbeide tidlig og sent,

av det retteste speidersind preget,

ta vår takk - den er hjertelig ment.

Og til dem som ikvell jubilerer

ja som speidere fylder di ti,

sammen her vi dem nu gratulerer,

og så sier vi: fortsatt heng i!

Ja, en takk vil vi bringe dem begge

både Ingrid og Erna vår takk -

for det arbeid som ned I fikk legge,

det har gavnet vår speiderflokks sak.

La oss samlet så fremover stevne,

la oss strebe mot motto og mål,

la oss yde det beste vi evne,

la oss daglig se hen til vårt mål.

17
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1934: 10-årsfesten, 22/4 

Tekst: Gudrun Ludvigsen

Melodi: "I Rosenlund".

Når vi til fest nu er samlet her

for 10-års dagen å feire,

så vil vi sende vår takk til ham

som gav oss livet i eie,

som gav oss speidersaken 

kjærlighetsom gav oss mot til å følge – 

om enn vi syntes å gå på skjær

i livets skiftende bølge.

Ha takk, o Gud, for din kjærlighet

og for din skjermende nåde!

Ha takk for det at du kjennes 

vedkommendevår speidersak – vil oss råde!

Du hjelper oss å følge dig, 

du leder oss mot målet.

Du gir oss signing på vår vei, 

du gjør oss sterke som stålet.

Så signe du også denne dag!

Vær du til stede ved festen!

Og hjelp oss du bære frem vår sak

og gi den kraft – gi den veksten!

La speidersakens mål få bli

det største for oss alle!

Og hjelp oss du å tjene dig,

så vi kan tjene hverandre!

18
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1937: Bergen krets, kretsleirsang i Etne

Tekst: Durdei Voll 

Melodi: Hei hurra! La speidersangen gjalle.

1. Se nu norske speiderjenter

stevner fram til sommerleir,

glade dager vi oss venter

solskinnssmil og herlig vær.

Bergen krets til Etne drar, 

godt humør vi med oss tar.

Refreng:

Hvite telter, sol og sjø

gir begeistring, varme, glød.

Kom til leir, så skal du se oss,

fart og liv det følger med oss.

Åpne, brune fjes du ser,

muntert alle mot dig ler.

2. By og bygd vi smelter sammen

til en enhet sterk vi tror.

Speiderloven danner rammen,

Gud gir kraft til liten, stor.

Han er med oss det vi vet,

i vårt arbeid, sang og lek.

Refreng

3. Gjør ditt beste! Hør det klinger

i ditt øre dagen lang.

Det skal drive oss å gjøre

alt med freidig mot og sang.

Kjekke jenter vil vi bli,

derfor må vi henge i.

Refreng

4. Når ved kveld vi kommer sammen

til en festlig leirbålsstund.

La en gnist av leirbålsflammen

feste sig i hjertets grunn

slik at du kan lyse op

i din krets og i din tropp.

-------------------------------

19

På kretsleiren i Etne fikk også småspeiderne 
delta. De fikk ikke bo i telt men bodde inne. 
Laksevåg hadde med 23 småspeidere. 
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1939: Til Laksevåg K.F.U.K. Speideres 15 årsjubileum

Tekst: ukjent

Melodi: Millom bakker og berg.

Her er 15 års fest - det gir glede.

Tenk så langt har vi vunnet oss frem.

Ennu er her jo nogen tilstede

som fra starten var med. Op med dem!

Okk, vi var ikke fullært dengangen, 

men vi bar dog med stolthet vår drakt.

Når vi så stemte i speidersangen,

hadde den slik en skapende makt.

Mange Laksevågsfolk var forferdet

over piker som bar uniform.

"Tro om snart de drar korden og sverdet?

Her blir oprør. Vår skrekk er enorm!"

Men det viste sig snart, det var freden

som var samlingssymbol for vår sak.

Friluftsliv, vennskapsbånd øket gleden

og har bunnet vår flokk til idag.

Og det beste av alt - korsets merke

vil vi risse i speiderne inn.

Kristi kraft gjør oss glade og sterke

det gir livslyst i ungpikesinn.

20

Laksevåg Senior 1 trener på   

kart og kompass i 1940.    
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1949: Til jubileet

Tekst : Durdei Voll, på veg med tog til Hamar.

Melodi : My Bonnie.

1. Når tankene vender attende

og minnenes skatt blir tatt fram.

En finner så mangt som kan tenne,

det dempete bålet i brann.

Speiderminner, minner med sol, sang og godt humør.

Gode minner gir livet den rette kulør.

2. Rekruttida minnes med glede

forventningens, vonfulle tid.

Frivillige lot vi oss lede.

Vår fører var best syntes vi.

Rekruttminner, minner med sol, sang og godt humør.

Gode minner gir livet den rette kulør.

3. Den dagen du aldri vil glemme

den dagen da løftet du gav.

Du strevde med sviktende stemme

som truet rent med å gå av.

Speiderlivet, livet med sol, sang og regn i blant.

Speiderlivet du lengtet etter og fant.

21

Durdei Voll
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4. Som fører det ofte var slitsomt

og tårene strirant i blant,

men likevel er det vel tvilsomt

om du ville bytte med an't.

Førerlivet, livet med sol, sang og regn i blant.

Førerlivet du lengtet etter og fant.

5. På toget jeg sitter og glor du

på landskap vi jager forbi,

og minnes så grant da vi for du

med jenter ved sommerleirstid.

Speiderleirer, leirer med sol, sang og godt humør.

Glade leirer gir livet den rette kulør.

6. Nå leirer og møter og turer

er samlet i album og logg.

Og hender det stundom du sturer,

da hales de fram fra en krok.

Speiderminner, minner med sol, sang og godt humør.

Glade minner gir livet den rette kulør.

7. Og vennene de har vært mange

de beste, de fant du jo her.

En tenker så varmt mange ganger

på speiderkam'ratskapets verd.

Speidervenner, venner med sol, sang og godt humør,

gode venner, gir livet den rette kulør.

22

Gerd Wilhelmsen og 

Hildebjørg Melvær 

omkom under bombe-

angrepet på Laksevåg 4. 

oktober 1944.
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8. En har ikke uttrykk og ord nok,

for alt det som gjør en så glad.

Men Gud som gav livet forstår nok,

vi takker Ham for hva Han gav.

Speiderglede, glede med sol, sang og regn i blant.

Speiderglede, du lengtet etter og fant.

23

1937
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1949: 25 års jubileet

Tekst : -d.  (mulig Durdei Voll)

Melodi: Kostervalsen.

Vi samlet er i kveld

for å gledes i minnenes vell.

Minner som dukker frem

fra de år som er blitt tyve-fem

Speidersaken er – blitt oss alle så inderlig kjær

Og derfor vi – så gladelig 

som dengang stemmer i:

Melodi: Gøy på landet.

Speidersaken, speidersaken

den er ikke noe vås.

Speidersaken, speidersaken

den er riktig grei for oss.

Melodi: Tiramtira

Så ofte vi sammen drog ut i 

det fri, tiramtira,

om regnet ned silte, vi likte oss vi, tiramtira.

Vårt gode humør var vår selvskrevne gjest

om maten ble svidd, var det likevel fest, tiramtira.

24

11. september 1941 blir alt speiderarbeid i 
Norge forbudt. Speiderne må levere inn 
speiderskjerf, drakter, merker og andre 
speidereffekter.

Troppene må levere inn flagg, banner, 
panner, telt og annet utstyr. Må gi fra seg 
hytter, lokaler, regnskapsbøker, kontanter og 
bankkonti.

Kvitteringen fra Laksevåg 1 på innlevering av
kassabok og kontantbeholdning på kr. 1,45.
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Melodi: Mens Nordhavet bruser.

Så flittig vi trente, hang or'ntlig i,

en speider skal være til nytte.

Og om det var travelt så sier vi:

Nei, aldri med andre vil vi bytte.

I speidertroppen var vi alle ett,

stod samlet om arbeidet "Vær beredt".

Melodi: Når lysene tennes.

Når ved kveld vi satt samlet om bålet

og vi stirret i flammene inn.

Da vi følte oss nærmere målet,

Leirbål du gav oss fred i vårt sinn.

Ja, vi følte oss trygge og rike,

takket Gud for den sak vi fikk kjær.

Aldri vil vi vel løftet vårt svikte,

Engang speider – du alltid det er.

25

Godkjenningsbrevet hvor Laksevåg 3 

er godkjent som ny tropp i 1932 med 

Nunzie Brath som troppsfører.

Fra venstre: Ingrid Jacobsen, Lina Ørbeck Flaathe, 
Gudrun Ludvigsen og Erna Christoffersen. 
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1949: 25 års jubileum 24/4 

Mel: Vi skyver spjellet ut.

Tekst: -d.  (mulig Durdei Voll)

Et bål ble en gang tendt og mange tanker sendt

inn i bålets flammer ut til folk og land :/: folk og land :/:

og bålet, ja det tendtes av en mann. 

En liten gnist som spratt, tenk den ned i Bergen datt

og snart en liten lue blusset opp, :/:! blusset opp :/:

Den gav seg ei før byen stod i brann.

Og bort på Laksevåg gikk jentene og såg

så lengselsfullt mot bålet over der :/: over der :/:

Mon det ikke detter ned no'n gnister her.

Sogneprest Tybring for saken straks gikk inn,

Speidersaken er en sak så riktig fin :/: så riktig 

fin :/:

Speidersaken må vi se å få i sving.

Fru Flåthe enig var, hun seg av saken tar, 

straks 9 i ferd med 3. graden var :/: å hei, å 

hei, :/:

Du kan tro at de ble opptatt i en fei.

26
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Og 0så St. Georgs dag, da stod det store slag

og L.K.U.F. syntes det var best :/: å lage fest /:

kretssjef Sigrid Olsen hun var gjest.

Det var den første start, men troppen vokste snart

De første 9 ble førere i en fart :/: og slik det gikk :/:

de 36 speidere i troppen fikk.

Fru Flåthe hun hang i og all sin energi

Hun la i troppen ned i denne tid :/: i denne tid :/:

Vår aller beste takk vi vil deg si.

Men en dag sa hun opp sin stilling i vår tropp

Hun skulle flytte sammen med sin mann :/: til Kristiansand :/:

Frk. Johnsen tok da troppen med en gang.

Hun strevde tidlig sent og gjorde saken kjent

Av rette speidersinn du preget var :/: du preget var :/:

Vi takker glad for alt du ofret har.

Hurra på tusen språk for de på Laksevåg som

ledet i de første tunge år :/: tunge år :/:

En hjertelig takk fra hele gruppen vår. 

27
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1949: 25 års jubileet

Tekst : -d.  (mulig Durdei Voll)

Melodi: Sov dukke Lise.

Fra øst og til vest, ja fra syd til nord,

fin's speidere som løftet har gitt,

De danner en kjede – rundt hele jord

det lyder fra speidernes kor!

refreng: 

Speiding er hobby'n i livet mitt

"Speideren", du vet mitt hjerte er ditt.

Selv om no annet sjaltet ut blir

Hele min fritid Speideren jeg gir.

Saken vår griper så vidt omkring

Snart finnes det ikke no' mer,

som ikke i grader og merker går inn

Nei alt mulig finner du der.

Refreng

Vi trener oss opp til å være beredt

hva enn skulle skje på vår veg.

I alle ting huske å bruke vett.

Vi mister ei fatningen, nei.

28

Referat fra Grupperåd 24/11 1945. 

Juletrefest ble bestemt men bare for

speidere, er ikke plass til foreldre.

Problemer med nok ledige rom i 

menighetshuset, blir også brukt som

skole.

De fire troppene har bestilt 1200 

julehefter. Fortjenesten på 600,- vil 

bli brukt på neste leir. 

Troppsførere og assistenter er: 

Durdei Voll, Ruth K. Corneliussen, 

Ingrid Zakkariassen, Rigmor Lund , 

Berith Michelsen, Jorunn Liland, 

Aslaug Haagensen og Ella Pedersen



Laksevåg KFUK-KFUM-speidere   -   Sanger laget i gruppen

Refreng

Har du fått sår på din storetå

forstuet en arm eller fing.

Vi vasker og legger et omslag på.

For speidere kan sine ting.

Refreng

På leirer og turer, der er det vel fest

fra tidligste morgen til kveld.

Vi koker og steller som vi kan best. 

Og lærer og hjelper oss selv.

Refreng

I klarvær en høstkveld du ser oss gå

med øyne mot himmelen vendt.

Stjernenes bilder vi kikker på. 

Vi vet hvor de står sånn omtrent.

Refreng 

En god samfunnsborger vi gjerne vil bli,

til nytte for folk og for land.

Som storspeid're henger vi or'ntlig i

og lærer alt det som vi kan.

29

Kunne flaggstikk, båtmannsknop, 

himmelretninger, speiderhilsen og 

speiderloven lærer speiderne fortsatt.

Men å kunne stoppe strømper og 

"behandle sitt skotøi ordentlig" er 

forsvunnet på veien.

Fra Blåboken 1926
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Refreng

Og har du vært speider en gang, jeg vet,

du minnes den tiden som gikk,

litt vemodig kanskje, men dog så glad

og takker for alt som du fikk.

Refreng:

Ja "Speider'n" var hobby'en i livet mitt.

"Speideren" hadde hjertet du gitt.

Selv om du sluttet og gikk din veg.

Tiden i "Speideren" glemmer du ei.

-----------------------------------------

30

Tenkedagen 1959
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1965: SPEIDERHUSET

Denne sangen ble laget til innvielsesfesten i Speiderhuset 9.juni 1965. Huset ble 

da offisielt åpnet etter tre år med dugnad og oppussing. Speiderhuset ble et felles

samlingslokale for alle speidergruppene på Laksevåg som var med i KFUK og NSF.

Tekst: Ingrid Nord 

Melodi: Teddybjørnen.

Da Malvin’en var yngre og far og mor var små 

var drømmen at et speiderhus de en gang skulle få. 

De hadde underholdningskveld - utlodning - og en dag 

var troppene så heldige de fikk sitt mødrelag. 

Med sytøy og med strikketøy så ivrige de var 

og støttet opp om saken med sin årlige basar. 

Det er jo alle bekkene som gjør den store Å —

Et speiderhus på Laksevåg — det skal vi sikkert få.

Svært mange år er gått og det er mye som er sagt

om tomtekjøp og tegninger, og planer som er lagt. 

For pikene og guttene de vandret hver sin veg,

de hadde hver sin tomt og ville bygge hver for seg. 

Men da kommunen ymtet om et hus som skulle bort,

da ble vi alle enige om nå må det handles fort. 

Det er jo alle bekkene som gjør den store Å —

Jo flere vi er sammen, desto bedre vil det gå.

31
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Men huset måtte ordnes, pusses opp og pyntes på, 

så riktig presentabelt det for stedet skulle stå. 

Vi valgte ut, med omhu folk til styre og komite 

og kjente vi en fagmann er det klart vi tok ham med.

— Vi trenger hjelp å svinge øks og hammer, sag og tang, 

med malerkost og pensel må vi hurtigst komme i gang.— 

Det er jo alle bekkene som gjør den store Å —

Og menn gikk mann av huse — for det skjedde noe nå.

Det var noen flinke hjelpere som hang iherdig i —

De satte folk i sving og fikk det hele til å gli.

Nå vil vi gjerne takke dem — hver enkelt får hurra!

Vi takker og kommunen — (som trakk vannavgiften fra!)

Nå slipper vi å vandre i fra kjellerbod til kott,

Nå har vi eget speiderhus — Vårt barndomsdrømmeslott. 

Så bekkene de ble jo til den riktig store Å —

Nå er vi kom’t til målet — Malvin, du kan hvile nå.

32

25. april 2018:

St. Georgs dag og 

gruppens 94-årsdag 

blir markert. 

Peffene har tatt på 

seg gamle 

speiderdrakter. 
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1974: Til 50 års jubileet

Tekst: ainor

Melodi: Kjære du mi Randi.

Borte i England der satt det en gubbe

"Nå må vi se å få gutta i sving".

Mannen ble speidingens eiketre stubbe.

Navnet til mannen fløy vide omkring.

Lord Baden Powell - vår scout general

speidere samlet i tusende tall.

Jenter i England syns speiding var riktig

noe for alle som vil og som kan.

Også i Norge, men først litt forsiktig

tentes no'n gnister, og bål kom i brann.

Den som tok speidingen inn til sin barm

det var Margrethe med etternavn Parm!

Så er da 50 år rullet avgårde.

Noen av oss har jo og rullet med.

Gleden er stor – ja, i troppene våre

ropes der HURRA - og HIPP HIPP for det!

Idag vil vi takke for smått og for stort -

Takke hver enkelt for det hun har gjort.

33

Diplom Laksevåg 2 fikk da de

deltok under Speiderjobben i

1957. Dette var andre året

Speiderjobben ble arrangert.
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Årene kan jo så meget fortelle.

Husker du Etne, som druknet i regn?

Eventyrleiren i Øystesefjellet,

Strandebarmsleirer i sommerens tegn?

Toner fra tusener jenter i sang,

fortryller og gleder i hverdagens gange.

Jorunn og Eirin og Siv og de andre

det er jo jenter du kjenner i dag.

Skulle vi inn i historien vandre,

fin's der så mange av rett samme slag.

Sammen så bar de vår speidersak frem

sangen skal være en hyllest til dem. 

Nå er det du som skal ha jubileum, 

du er en kvist på det treet som gror.

Nå skal det klinge et jubel te "Deun"

som takk for all speiding vi fikk her i nord.

Fortid og fremtid - de møtes i deg,

lykke til jente på speidingens veg.

----------

34

Møte på speiderhuset, ukjent år.
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Speiderbladet nr 1 
(juni) 1945. 

1942 : Lederne og de eldste speiderne møttes jevnlig selv 
om speiderarbeidet var forbudt. De hadde også turer bl.a. i 
påsken og om sommeren. Her har "Trekanten" julemøte. 

Alle meisene ble fotografert 10. september 1941, kun 
få dager før speiderarbeidet ble forbudt. Ut fra bildene
var det ca 40 meiser som deltok denne dagen. 

Pinsen 1965 i
Eksingedalen
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                        2018 : Landsleir Futura 

1968: Frokost under kretsleiren i Fitjadalen.

1994 : Landsleiren på Solør.
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