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En arkeologisk tillbakablick i scoutlivet.

Denna kväll, i mörkret och fukten, sökte sig 11 Vargar med mera efter något.
Ett flyttat muséum i det något scoutmässiga namnet Örnsberg.
Vissa hade med sig bil, men det var svårt att hitta så ett visst irrande visade
att de orienteringskunskaper som en gång införskaffats, hade krupit ner i det
undermedvetna. Andra använde sig av tricket att ta nytricken, och fann lätt
målet. Men så hade vi 70-årsjubilaren Ulf B som firade med en taxiresa.
Nåväl, alla kom fram.
Här ibland industrier och företag finns numer samlingen av scoutvaror, utensilier
och annat, som berör scoutrörelsens historia. Och även sagda rörelses
administrativa nav.
Vi möttes av dels vår Vargvän Pliiigis men även av kvällens ciceron
Bertil ”Berra” Karlsson.
Denne Karlsson har sedan Kjäsäter utrymdes, snickrat och stått i å det
härligaste så att, visserligen aldrig helt färdigt, samlingarna har fått en verkligt
presentabel lokal, där samlingarna presenteras på ett överskådligt sätt.
Bilder på prominenta scouter och tillfällen. Jamboreehistoria. Utvecklingen
av ryggsäckar och tältplatser. Märken i parti och minut. Scoutdräkter.
You name it – They´ve got it. (Och tar gärna emot allt ni inte kan härbärgera hemma).
Och allt med läsning som var lätt att följa.
Men de två kunde även ge oss en ciceronskt muntlig rundgång bland samlingarna
och svara på de frågor som uppstod. Och gamla minnen korsade inte sällan
luften bland våra talträngda deltagare.
Som första avslutning korkades det inte helt scoutmässigt upp Bubbel.
Detta då Jubilaren Ulf hade med sig både det och lagom antal glas.
Skål för honom.
Nästa avslutning vidtog på en Sportsbar med god mat och dryck som är
Vargarnas signum på dessa övningar. Det som från början verkade bli ett
besök på den lokala Sunkpuben Diset, blev alltså ett trevligt besök på en
fräsch restaurant med vänlig och tillmötesgående personal.
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