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l roppssang

HOLGER FANGEL

Melodi: Takk for din dfrd.
Her kommer vi,
syvende tropp, som skal ut i det fri.
Ut for 3, prave og ove og dyrke
viljen og evnen, virt mot og vir styrke.
Lere i hjelpe oss selv og virt land,
og tra speider vokse til mann.
Speidernes lov
folger oss ut over fyell, gjennom skog.
Den skal oss troskap og hjelpsomhet lere,
lere 5 vokte oss selv og vir ere
og omkring loven, v&r styrke og pakt,
hver en speider trofast stir vakt.
Om det er hirdt
Oter og Elg, Ulv og Bever og Hjort
gjar da sitt beste for prisen i vinne,
sliter og strever i ni seirens tind,e.
Farer det enn gjennom myr, over hei,
frem gir alltid syvendes vei.
Frem da i flokk,
skulder vEd skulder, s5,vinner vi nok
prisen, som vinker bak toppen den stsrste:
"Alltid beredt ! ja det er det fsrste.>>
Ja, det er sikkert, det mil vil vi ni.
Frem da syvne - alltid gF^pFr.
6-9-1,920
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Aspirantpatruljene
PER TORPEN

En viktig del av speiderarbeidet er aspirantpatruljene. Rekrutteringen mA ikke
forssmmes. Hvert 5r s'kal ca. 'l.Onye gutter fsres gjennom aspirantpatruljen og
fram til 3. graden og opptagelse. I lapet av de siste 10 Srene er L30 gutter opptatt
som speidere i7. Cslo etter i ha gjennomgitt aspiranttiden. Halvparten av disse
er kommet fra ulveflokken, men i dag er det vanskelig i komme inn i troppen
uten i gi veien om den. Det er forresten vanskelig nok 5 komme inn i ulveflokken
ogsi, for der er det lange ventelister.
i forbindelse med overgangen til Tonsen, var det en del gutter som begynte
direkte i aspirantpatruljen. Ja, de farste par-tre irene kom alle guttene fra Tonsen
inn i aspirantpatruljen uten 5 g5. veien om ulveflokken. Samtidig korn ulvungene
fra "Vestheimsiden,' inn i aspirantpatruljen der. Etter hvert sorn ulveflokken kom
igang pi Tonsen og begynte i fi gamle nok gutter, er si godt som alle aspirantene kommet derfra. Siste iret kom 10 gutter fra ulveflokken og bare 1 utenfra.
Mange av de hyggeligste minner for en leder er knyttet til aspirantpatruljen.
Det er en sjarmerende blanding av iver og manglende kunnskaper. Dette med i
tenne bel f . eks. Det ser kanskje lett ut nir en ekspert setter igang, men for gutter
som neppe har tatt i en fyrstikkeske, er det litt av en kunst. Serlig nir det regner.
I ir var det riktig ille - regnvar p& alle turene.
Har du noen gang pravd & knyte bitsmannsknop
har du vart aspirant. Halvstikk, pilestikk

rned hendene pi ryggen? Da

og flaggstikk mi ogsi en aspirant lare.

Kjenne forholdene i det norske flagget, dets historie og reglene for bruken er et
annet punkt. 6-'1,-2-'1,-'1,2 er velkjente tall. SA er det sporfolging. Pil betyr:
GA den vei! Kryss betyr: G& ikke den vei!
Lage bruks- eller prydgjenstander av billig materiale er ofte den store baygen.
Eller Kims spill, hvor gutten skal huske 'LZ av 16 gjenstander.
En tur til Vinkelhytta

hsrer med i aspiranttiden. Her er det lederen ofte taler
seg som en ordentlig brumlebasse. Men det mi kanskje til. Det er her guttene skal
fA grunnlaget for hvordan de skal oppfare seg pA hytta. Det er en del ting som
skal gjores og en del ting som ikke skal gjares. Vanligvis gfu det svert si greit og
sporsmilet er gjerne: ,,Nir skal vi pi hytta neste gang?r,

lngen tropp
uten en
itspirantpatrulje
haer host.
(P.er,gutter og
knuter i L96S.)

'L2
De 10 mstene og 3 - 4 turene gir gjerne altfor fort. Som avslutning pi
hvert mote gir gjerne lederen gjennom en paragraf i speiderloven eller snakker
om speiderlaftet.
Si skal aspirantenes opptreden pi kjedefesten innsves. Den farste vanskeligheten der er & fordele rollene. Alle vil gjerne ha hovedrollen, mens ingm vil spille
dameroller. 5& er det i innsve skuespillet. Det er sjelden at alle kan rollene. Pi
generalproven er det gjerne svert dirlig. Men pi kjedefesten da skuespillet skal
oppfores for alvor, klaffer som oftest alt.
.Som avslutning pi Kjedefesten, blir aspirantene opptatt so,m speidere. I kretsen
av speidere rned tente lys avlegger de hoytidelig sitt speiderlsfte:
Pi eresord lover jeg etter beste evne i:
Gjare min plikt mot Gud og fedrelandet,

Hjelpe andre,
Lyde speiderloven.
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LysestaKen
Som en del av slutningshoytideligheten
rakte Rolf Lykken

unde r AO-Arsjubileumsfesteni 195i9 over'-

gruppen en lysestake i tinn. Rundt stakens fot stir

det:

Sanctus Paulus og et uleselig &rstall. Staken er en kopi av en kirkelysestake fra
middelalderen.

oSlik skal dere
Ia lyset skinne
for
menneskene,
sd de kan se
det gode
deregior
og prise deres
Far
i himmelen!"
(Fra roaeropptagelsen
mai L96S.)

Rundt stakenssvre kant stir folgende tekst:
<TIL'7. OSLO SPEIDERGRUPPE2211'],
1.g5g.FRA GAMLEKARER. BRUKES
vED HOYTIDSSTUNDER.IOH. '1..6 - e. JOH. s.12.MATT. s.1.4 -'!,6.>>
Siden har lysestaken bare vert brukt ved opptagelseshoytidelighetenefor
speidereog rovere. Ved disse hoytidsstundenehar vi ogsi pleid i lese de skriftstedenesom det er henvist til.
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Kanaljenesoppsang
ROLF LYKKEN

Melodi: Dukke Lise.
Her kommer kanaljenes brautende tropp
en plante av speidernes har.
Vi alltid vil fremad og sier ei stopp
og derfor v&r oppsang den er:
.,Frem nu kanaljer fra tropp nummer syv,
gi aldri tapt, men fortsett & klyv,
ver alltid med og gi ditt besyv,
husk at du stir i tropp nummer syv.>
No'n leie kanaljer vi var jo engang,
omsider vi kursen la om.
Mot surhet og grin tok vi mangen en sang,
det klarnet opp hvorhen vi kom.
oFrem nu kanalj,er osv.
Og selv om vi s& gjor en bom,mert iblandt,
kanaljer, det hsr jo og bor.
Dog alltid jo dette oss fastere bandt
og "Bulldoggen> alltid jo <<gjar>>.
oFrem nu kanaljer osv.
1920
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Frem na kanaljer fra tropp nummer 7 I
THOR MAARUD

Den stir i en av vire troppssanger denne strofen. Etter 50 ir kan det vaere morsomt i se litt p& om kanaljene har gjort slik som strofen sier.
Pi troppens stempel stf,r datoen g-10;l,/l,g som er troppens registrerte stiftelsesdato.Jeg har mange ganger sittet og sett pi bitrdet av kanaljene pi sin forste
troppstur, og fundert over om de tenkte pi hvordan det skulle gA med troppen i
fremtiden.
Ja,ni er 50 ir gAtt, og det mi i alle fall kunne sies at den har vert levedyktig.
oDet er en hemmelighet med 7. Kristiania Tropprr, skrev troppens fsrste
leder,
Rolf Lykken, i en artikkel i boken ,,Kanaljene gjennom 30 ir,r. oHemmeligheteno,
sier Lykken, (<var rett og slett at den besto av en flokk gutter som gikk inn for
speidingen og som sammen laget tropps8nden, det som berer en tropp fremover
og oppover.>
De siste 10 3r har skapt forandringer i troppen pi mange miter. I 1,960var det
falgende patruljer i troppen: Hjort, ulv, Bever, oter og Elg. Arbeidet gikk bra og
alt var fryd og glede. Men det viste seg ut pi hosten at det skulle bli liten tilgang
pi gutter nede pA Vestheim. Ut i 1961,var det Ulv, Bever og Oter igjen samt
en
birkebeiner-patrulje. Tii gjengjeld var det ny aspirantpatrulje igang pi Tonsen.
De som var pi vestheim kom fra Haslum, Jar ,Raa, skoyen, Majorstua, Hovedoya, Bjalsery Grefsen, I(jelsis, Lofthus, sinsen, Hovin, Manglerud og Boler. pi
Tonsen kom etter hvert Hjort og Bjorn i virksomhet.
Men pi Tonsen skte virksomheten etter at kirken ble innviet hssten '1,96'1,.
I
'L962
var Ulv, Bever og Oter i virksomhet pi Vestheim. Pi Tonsen var Hjort, Elg
og Bjorn igang med arbeidet.
5ei1963, fra hosten, finner vi bare Ulv II og Bever tilbake pi Vestheim mens
det pi Tonsen er Hjort, Ulv I, Oter, Elg og Bjarn.
I'L964, om hssten, kom si det som vi visste mitte komrne, all virksomhet ble
flyttet til Tonsen , og da startet Hjort, Ulv, Bever, Oter og Elg.
"L965
|
var Hjort, Ulv, Bever og Oter i virksomhet. Elg bare fram til sommeren.
Fra hssten 1966 kom si Elg i virksomhet igjen. Disse patruljene er det som fremdeles er i virksomhet.

I lang,
lang rekke
gjennom
Vassfaretog
ooerV eslefiell
i L966.

Litt om VestheimliPet
p& skolen'
Arbeidet pi Vestheim ble drevet med-patruljemster i klassevbrelser
som regel
leder
en
var
turene
Om sondagene var patruljme ute pi'turer. Pi disse
og Vesti
Nordmed. Troppsturene en gang i minedeir gikk til forskjellige steder
marka.
Det var da
Patruljene hadde ogs& turer tilvinke'lhytta pi Iotdager og sandager'
speidersi
stort
alltid
ikke
vel
var
to patruier samaren. Utbyttet av disse turene
gutter
som
gutter
bekjent
messig sett. Nir det ikke er en leder med, si er som
l
flest. Det er ikke alltid s& vel gjennomtenkt det som blir gjort.
hos
trofjt hjemme
Fra juletid er 1963 og til so{nmeren 1964 b\e patruljemrlTu
begynte da kl'
Mstene
gang€n'
den
bra
virket
ett av patruljemedlemmene. Det
etter mstet'Ia,
boller
og
Coca-Cola
IT.g1og varte til ca. kl. Z1.OODetble servert
ogkaffe, da, til lederen hvis han ville ha det'
Hanssen hjalp til mens Thor
Jon Smidt var troppsassistent og Rolf Halstein
ble betegnet VestMaarud fungerte,som troppsleder for den del av troppen som
de hadde mo.ter'
pul*1t:11huu:
nevnt,
heim-gutt a.Yibesakte, som ovenfor
91"t
'j,g6'1,
og Tonsen,
pi
Vestheim
bade
drev
tiI sommeren L964
Da vi fra hosten
som var
avdeling
oppsto det et konkurranseforhotrd innen troppm om hvilken
drev pi Tonseniltdt
hit. Jeg tror dette forholdet var heldig. Serlig for de som
giate
sitt beste for i
ph
?i
inn
sette''alt
i
til
guttene
fikk
dette en god ststte. Det
banner
og
flagg
h;"i" ,.i i konk rrransen om Kjeden,
-1.964
ble arbeidet pi Vestheim avsluttet. De guttene som var igjen,
Sommer en
'1,4
og 1.6 it, og de fleste hadde 1' graden' Soin en takk for
var da gutter mellom
30

innsatsen og som en mulig inspirasjon til videre arbeid innen troppen, tok jeg allerede hssten 1962konlakt med min venn Per Sagaard i U.S.A. for i drsfte mulighetene foi en tur dit som avslutning.
-:For oss som minnes og var med i disse irene, serlig sommeren 1-964,ble det
minner vi aldri vil glemme.

'

Litt om Tonsenlioet
Da vi hssten 1'96a tlyttet all virksomhet, var det til god hyelp at de eldste speiderne fra Vestheirn, Harald skar, ulf svendsen og Tor Reistad ble med.
Men det tok tid far arbeidet hadde stabilisert seg. I de siste irene har det gitt
bra.
Fram til hosten 1963 var Per Torpen troppsleder. Men etter 1L irs tjeneste som
troppsleder ville han trekke seg tilbake og fi en annen lederstilling. Da grupperidet bare var villig til i skifte fornavn pi troppslederen, mitte hans bror Ivar
overta fra nyttAr 1964.Ivar fikk ingen lett jobb. Han la ned mye arbeid som vi
fsrst senere fikk hsste fruktene av. Men slik er ni engang en nybrottsmanns lodd,
det er de som kommer etter, som fir hsste.
Da Ivar hadde stAtt fram til hssten '1,966,sa han fra at han ville trekke seg tilbake. Og da overtok jeg.
Det som har gjort at vi har kunnet drive et, etter vir mening,bra troppsarbeid,
har vert at vi har hatt bra medhjelpere i troppen. Vi som sitter som ledere innen
de forskjellige enheter, er vel noe i eldste laget. Men jeg tror ikke dette har gjort
arbeidet noe dirligere. Det ser ut til at unge hlelpere sammen med en eldre leder
har vert en heldig losning for oss i troppen.
I og med at vi kom inn i nye lokaler i underetasjen i Tonsen kirke, kunne den
enkelte patrulje fi sitt eget rom til patruljemste. Vi skaffet oss ogsi skap hvor vi
kunne ha virt utstyr. Det gjorde arbeidet lettere pi mange miter bide for guttene
og lederne.
Spesielt vil jeg nevne patruljene som pi denne mAten blir mer stabile. De blir
ni bedre sammensveiset og lerer mye mer. 'L965 vanl vi avdelingskonkurransen
ved Oter og hosten 'l'968 vant vi avdelingskonkurransen ved Ulv som ogsi ble nr.
7 i kretskonkurransen.
Det som er forandret i,arbeidet er patruljeturene lordag og sondag, som ni i det
alt vesentlige foregir til Vinkelhytta. Far var det mer alminnelig i farte mer rundt
til forskjellige steder i Nordmarka. Vi har pravd i legge troppsturene med utgangspunkt pi andre steder enn Tonsen, men med lite hell.
Si i'dag er arbeidet knyttet til Tonsen og Vinkelhytta. Det kan nok reises en
del kritikk

mot dette, men jeg tror vi farst og fremst skal se pi resulta tet fsr vi
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kommer rned noen dom. Vi skal ikke glemme at det skjei en utvikling i samfunn
og familieliv som vi speidere ogsi mi ta hmsyn til n&r vi planlegger virt arbeid.
Nye ting og arbeidsmiter vil sikkert komme i fremtiden, men det skal vi ikke
komme inn pi her.
Vi har en arv fra tidligere generasjoner so'm vi skal fsre videre i troskap mot
speiderloftet vi engang har avlagt.
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Vandreturen ag5'2
PER TORPEN

Melodi: The thing.
Som fottur opp i Jotunheimen
sommerturen gir.
For vi vil hayt i fjellene
og se oss om i ir.
PA lordag etter eksamen
med toget reiser vi
oog kommer s& med virt <Gutter
a' 7r, til otta kl0kka ti>.

Si busser vi til Bsverdalen
helt til Galdesand.
Og kommer opp til Gjuvasshytta
slitne alle mann.
Der spiser vi vir middagsmat
med veldig appetitt
"Og synger ut med virt <Gutter
a' 7r, far vi gir hver til sitt>.

Og dagen etter vandrer vi
ja, videre opp og opp.
Og stanser ikke fsr vi er
p& Galdhopiggens topp.
Kanaljene fra T. tropp
de er pi Norges tak.
oDe roper ut med sitt <Gutter
a' 7rr. Det her var ingen sak.r,
3 - Kanaljene
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Til Sulheim ned pi Spiterstulen
gir vi samme kveld.
Og sover fw til Leirvassbu
vi drar med sang og spell.
Der fir vi mat og teltene
og mer i bere pi.
oMen synger ut med virt <Gutter
a' 7rr. Det her det skal vel gi."
Si er vi snart ved Vettisfoss
og Avre Ardal verk.
Gir vid're ned til Ardalstangen
plystrende og sterk.
Der tar vi bit til Bergen by
hvor turen ebber ut.
.,Men roper ut med virt <Gutter
a' 7>>og si er all ting slutt.>
25-6-1952

34

e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sommertursangag56
PER TORPEN

Melodi : D aztid Crokett.
Her er kanaljene og her er det fest,
her har vi troppen som er aller best.
Og hvis du spor hvem kanaljene er,
si sier vi bare at svaret det er:
oSju'ne, sju'ne Oslo, ingen tropp er slik som den.o
Fsrste og andre og tredje - akk ja!
Navnet skjemmer ingen og troppen er bra.
Men hvis de tror noe annet her vest,
si sier vi som sant er, at sju'ne er best.
oSju'ne, sju'ne Oslo, ingen skryter slik som dem.o
Stifinner Hjortefot-og Buffalo-Bill
de fant en sti der hvor andre gikk vill.
Men da det en gang gikk ille med dem,
var sju'ne pi pletten og loste dem hjem.
,,Sju'ne, sju'ne,Oslo, ingen skryter slik som dem.o
Nir

regnet flommer ned, hvem drar da ut?
Hvem klatrer opp pe den hoyeste nut?
Hvem drar pi turer hver eneste helg?
Oter og Bever og Ulv, Hjort og Elg.
oSju'ne, sju'ne Oslo, ingen skryter slik som dem.o
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Skrim-sangena958
FLERE

Melodi: Sugar time.
Farst vi kom til Breistul.
Traska si til Skutsbu.
Der var det fint i bo.
Alle bekvem'ligheterfra vann til utedo.
Videre gikk ferden,
A, du store verden!
Over fjell og dal og bekk.
Promenadeveierfant Sheldon stadig vekk.
Kvister knakk og greiner brakk
der Sjuendetrengte fram.
)ungelstier trikka vi.
"Hold hayden, alle mannlr,
Ulv.
Refr.: Trask og ge om morran!
Slit og slep om rnidda'n!
Kryp p5.knea dagen lang !
Det er turens rnotto
pi sti og setervang.

Hsr hva Finn forteller
om Sheldon nir han kvelder
og kryper ned i posen sin:
Du verden hvor han sliter for i fi pi pysj'en sin!
Fsrst gir anorakken
brennkvikt over nakken
og klerne han ellers har.
Si drar han pi segpysj'en,men tror du han er klar?
36

Nei, utenpi si trekker han
alt han har av kler.
Han ligner mest en busemann
med lua si iser.

Staben.

Refr.: Trask og gA osv.

Pell deg opp av posen!
Kom deg ut av teltet!
Fi si i deg mye mat!
Buksevann er prisen for den som er litt lat.
Trask og ga om morran!
Slit og slep om midda'n!
Kryp pi knea dagen lang!
Trond, han vandrer foran. Er kompasset i stand?
Oppad, nedad klatrer vi og klyver vi fram.
Skvulp - skvulp ! Svupp - svupp t Stavla vilr
er stadig full' av vann.

Staben.

Refr.: Trask og gi osv.

Terje klefter, smeller
si det or'ntlig gneldrer
kraftig,rnellom

li og fjelt.
"Se i fi ned teltet og kom si fram i kveld!"
Gutta drar fra leiren
aller fsrst i teten
og er aldri treg''og sen'.
Vi er i eliten og kommer alltid frem.
Synge, synge veien lang.
Det gar vir fot si lett.
Tralle, tralle pi en sang
s& blir en ikke svett.

Bever.

Refr.: Trask og gi osv.

Hsr ni hva vi spiste !
Kjempelang ei liste,
Storre enn det vel gir an
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hadde Petter'n laget for 25 mann.
50 bokser Sunda,
25 F{a-P8.
Hvordan skal vi klare det?
Alle sekker revner. Vi kan'ke fi det med.
Sardin, fariry kaviar.
Det enda mere er.
Tytt- og jordbar, 50 glass
Staben.
er nok for Norges her.
gi
osv.
Refr.: Trask og

Prcv A,lett' pi sekken!
Det kan gi deg knekken.
Hermetikk er tungt som bly.
99 bokser - 7 middagers meny"
Firikil

og potit,

gratingfisk og tomat
hadde vi den farcte tid.
Ananas og fersken sto hovedretten bi.
Pepper, ketchup smaken gjor,
men glem ei spaghetti.
Lange, tynne, sprae strl.
Staben,

kokes en lengre tid.
Refr.: Trask og gi osv.

Fi ni pi deg sekken!,
Jump si over bekken!
Ta den farste, beste sti !
Earer den til leiren, mi lykken sti bss bi.
End'lig er vi fremme,
setter raskt opp teltet,

:

koker hele midda'n vir.
Og hvis den ni blir brunsvidd, blir halsen temm'lig sir.
Oppvask, pussing, klagesang
lyder dagen lang.
Ingen gidder gjare no',
men synger over mo:
Refr.: Trask og gi osv.
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Oter.

Har du sett oss gutter
med en snor som slutter
godt og tett rundt halsen vir?
Io, det er eresprisen som spreke gutter fir.
Det var vi som trasket,
hentet mat til ,.rasketn,
bar oss skjeve alle mann.
Mens lyn og torden braket henover skog og vann.
Klokka ni om aftenen
kom vi hj,em igjen.
Og alle gutta ropte da:
nVi slir nok aldri den!"

Elg.

Refr.: Trask og gi osv.
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Sommerturertg6o-r-g6T
PER TORPEN

1960-Riri
Vi fAr starte rned en svert vit tur. Rekorden i si mite har Birituren. Den startet
forresten svaert si bra. Vi dro av girde lordag 25 .6., og de 2 fsrste dagene var det
nesten forvarmt, men da vi satt rundt leirbAlet 2. dag, begynte det i regne. Neste
dag oste det ned. Vi var imidlertid pi vandretur og mitte videre. Om kvelden, da
vi kom fram til Granum, var vi kliss vite. Vi var derfor svert glade da vi fikk lov
til i overnatte pi l&ven. Ah, hvilken live! Den rummet fjas, honsehus, gjadselbinge, do og haygulv. Alt i ett rom. Vi fikk lov til 5 koke kakao pi kjokkenet og
kom oss i posene. Neste ,,dagsmarsj> bilte vi med en eldgammel lastebil pi dirlige
skogsveier. Deltagerne vil sikkert huske broen.
Regnet silte ned ogsi dagen etter, og vi skulle over Vis,munda. olngen farerr,
sa lokalkjente folk. "Pi denne tiden er Vismunda bare en liten bekk". Den var alt
annet enn det, ja. Det var en ganske bred, stri elv. Vel, vi mitte over. Vi sikret
med tau, og alle kom velberget over, selv om de minste guttene mitte vasse i vann
til oppunder arrnene. Si var det i klatre opp den bratte lia til Lsliseter. Vi fikk
nye matforsyninger ogkrap inn i en seterbu. Hosten til enkelte av gutta var blitt
temmelig lei, si vi besluttet i avbryte turen der. Da vi viknet dagen etter, sluddet
det. Vi var da glade for at vi hadde bestemt oss til 5 avbrvte turen. Vi kom oss
hjem med buss til Lillehammer og tog derfra.
Sted: Vandretur fra Torpen gird i Biri, via Granum i Snertingdalen til Loliseter
i Biri. Tid: 25.6. - 29.6. Delt.: !2.

r96r.- Kretsleirpa Elsrud
Det var et blinkskudd av en id6 affangsrene av Oslo Krets' jubileumsleir hadde
f&tt. Farst 4 dagers vandretur. Startstedet var valgfritt, men turen,mitte ende pi
Elsrud gird p& vestsiden av Sperillen. Deretter 4 dager i leir pi Elsrud . Vi i z.
valgte & starte fra Velta, vest for Randsfjorden.
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Sandag 25. juni la vi si i vei. 1. natt overnattet vi p& Hovset er sst for Velmunden. Neste dag skulle vi over 2 av sundene i Velmunden. For i komme over det
forcte, mitte vi lage en flite. Det gikk bra, og alle kom over, om ikke tsrrskodd.
Ved det neste sundet li en kano beleilig til. Den linte vi, og alle kom tsrrskodd
over, unntatt de som mAtte svomme etter kanoen. Leir ved Vestland. Etter ytterligere 2 dagers marsj, var vi fremme ved Enger pi ostsiden av Sperillen. Vi fikk
bit over vannet og var fremme i leiren.
Dagen etter var den offisielle ipningen av leiren. SA gikk det slag i slag med
svomtning, volleyball, leirinnredninger og annet speiderliv. En del

hinderlop,

sykdommer og skader forekom under leiren. Nir det gjaldt 7. i si mite; vil jeg
sitere Thor Maarud: "Jeg skjonner ikke riktig hva kanaljene er laget av. Her stuper de rundt oss som fluer, mens vi ikke ffu s& mye sorn en flis i fingeren engang>.
Sandag 3. juni var leiren slutt.
Sted: Vandretur fra Velta ved Randsfjorden til Elsrud ved Sperillen.
Leir pi Elsrud. Tid:25.6. - 3.7. Delt.: 2'L + 7 i leirstaben.
L. sommertur med deltagere fra Tonsen.

- Rergestul
1.962
Det ble ikke arrangert olympiske leker i 1,962. Det var en feil ved iret som vi
kanaljer pravde 5 rette pi ved A arrangere olympisk sommerleir.
Vi reiste fra Oslo sandag 24. 6. Ved hjelp av NSB ,,Texas- ekspressen> havnet
vi pi Traaen st. i Numedal i osende regnver. Maten og sekkene ble kjort fram til
Roilagtjern, oB vi ruslet etter. Si var det 6 bere maten og sekkene fram til Bergestul. Teltene korn opp, og etter en tur etter resten av maten, koyet vi, mens regnet
silte ned.
Mandag regnet det fortsatt, og dagen ble benyttet til & se etter en bedre leirplass, da Bergestul var liten og myrlendt. Det ble ikke funnet noen annen leirplass, si nBergestul var stedet, hvor vi hsster sorg og glede. Olympiaden vir i all
slags ver den gir. Medaljer alle f&r". ]a, olympiade ble det, selv om veret hele
tiden var noe kaldt og ritt. I hver ovelse ble det delt ut gull, salv og bronsemedaljer. Patruljene hadde hver sin flaggstang med egne vimpler. Disse ble heist
hayere og hoyere etter hvert som patruljene skiret poeng. Fra ovelsene vil vel det
halsebrekkende hinderlopet bli husket. osteika's, dodssprang i hayde glemmes
vil vel heller ikke. Eller svsmmekonkurrans,en i katrdt vann. Haiken var vel likevel
det som huskes best. Selv om denne anitte kuttes ned til en -1,2timers haik p&
grunn av veret.

4't

Sandag'!..7. var turen slutt. I strilende varmt sommerver dro vi ned til Rollag
gamle kirke og deltok i gudstjenesten der. Og si. - toget hjem med middag i
spisevognen.
Sted: Bergestul seter NO for Rollag Kirke.
Tid: 24.6. -'1.7. Delt.: 22 + Z fra'r_.Kjelsis.

Bergestulsangen
ry62
Melodi: Sangens glade tropp.
I nitten sekstito
Kanaljetroppen dro
p5. sommertur som alltid fsr.
Vi hilste flott farvel
og teltet san'lme kvetrd
i regn og tordenskrell.
Refr.:
Bergestul er stedet
hvor vi hoster sorg og glede.
Olympiaden vir
i alt slags ver den gir.
Medaljer ingen I alle ffu.
Og regnet oser ned.
Ja, riktig paser ned,
og vi blir klissa som gel6.
Selv vitsene til Per
blir blste mer og mer
mens nokk og drauger ler.
Vi fraktet proviant.
Cir nesa mi i pant
p& at det silte og det rant.
Si it vi vel i blant,
og det er ganske sant
at mer enn litt forsvant.
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Si var det hinderlop.
Vi klatra og vi krop
og vassa over bekkelop.
Knut i vannet datt
og Rusten si det skvatt
mens Fredrik over spratt.
Om natta fryser vi.
Og det vil jeg deg si
at myr er blat i ligge i.
"Steika" kler seg godt,
men enden hans blir vit.
Jo, leierliv er flott.

Ulv.

En dag det var iBjorn
at Slaatten yar uvat't:,
og sine stovler opp han brant.
Men det var ikke nok
for neste gang en sokk
i bilet ni forsvant.

Bjarn.

Men da vi skulle hjem,
kom sola or'ntlig frem.
Pi Rollag var det tjuefem.
I kirken si vi gikk,
og togets matbutikk
ble tsmt for kjott og drikk.

Sheldonmlflere,
'

1903- tulstngnnrcn
-
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Tufsingdalen er en liten dal pA vestsiden av Femunden i Os herred. Fredag 9. august dro vi av girde. Det ble en lang reise med toget. Pi Elverum kom gutter fra
1. Viler p5. De skulle ligge i leir sammen med oss.
Vel fremme i Tufsingdalen fant vi ved hjelp av kjentfolk en fin leirplass pi en
odde i Tufsinga. Denne odden var krattbevokst med smi sletter i rne'llom, slik at
hver patrulje fikk sin egen leir.
Og s& var det sommerleir igjen. Dagene gikk med instruksjon, terrengleker,
barkbitregatta osv. Tirsdag var det "forskningsdag". Hver

fiskekonkurranse,

patrulje fikk i oppdrag & utforske en gird. Her var gutta fra'1. V&ler de heldigste
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som dumpet rett opp i et girdsmuseum. De kom tilbake med smaksprover fra
stabburet.
Onsdag var avsatt til bittur pA Tufsinga.Eorst fikk vi en lang vandring nedover
langs elva til Strsmsvolden. Der gikk vi ombord i A biter og dro nedover elva og
ut til Storholmen i Fernunden. Der var det rast og spising. Og si tilbake til leiren.
Mange mente at dette var den store'opplevelsen pA turen.
Lordag dro vi til Rsros og fikk se alt det denne rare byen har i vise frem:
I(jempehoye slagghauger, Rsrosmuseet, Kopperverkets samlinger og mye mer.
Sandag reiste vi hjem og spiste middag pi toget.
Sted: Tufsingdalen.
Tid: 9.8. -'1.8.8. Delt.: 20 + 4 fra 1. Viler.

",

Igb4 - Llsrwn
-

T'l

-6'l-. Det
Jutulene i Elsrudkollen har tydligvis likt kanaljene siden kretsleiren i
kom nemlig beskjed derfra at irets sommerleir m&tte legges til Elsrud. At vi var
velkomne var sikkert, aIt fsrste kvelden fikk vi besak av selve Jutulen. Dagene
gikk pi juful- og speidervis.
Her var bueskyting, 1. hjelp, sporavstapntnger, woodcraft, merke- og gradstagning. Tirsdag kveld begynte det i regne. Onsdag silte det ned. Vi fikk lov til i
tsrke kler inne i et av husene. To og to av guttene hadde fyringsvakt. Dette innelivet iikte tydeligvis ikke Jutulen. Han kom og banket i veggen og skremte vettet
av "Steikan og <Botter>.
Torsdag. Bra ver. Orienteringstrening

og bading. Om ettermiddagen startet

haiken. Den endte pi Elsrudkollen med fin utsikt over leiren og Sperillen. I
strilende ver dro vi tilbake til leiren.
Lardag ble leiren avsluttet rned alle tiders jutulfest. Gubben og Gygra var til
stede og bad pi jutulkake, med Ha-p& og kaviar. Sondag reiste vi hjem med
bussen hvor vi underholdt med vakker sang.
Sted: Elsrud gird ved Sperillen. Tid:

20.6-28.6.

Delt.: 19.

1965- Skirnedalen
Troppens trauste trampetreller

Vi vil vandre villmanns veier

trasker trofast

veide vide vidders vilt

trollelgtrikk

gjennom skog og over myrer

hvis vi p& v5r vandring greier

setervoller, sten og stokk.

traske fremad tyst og stilt.
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Skiroa
oar iskald
i 1965.
(Ved
S. Fiten seter.)

Troppens vandretur gjennom Skirvedalen var preget av vann bide ovenfra og
nedenfra, kalde vinder av opp til stor styrke, mye mat, sultne kanaljer og sist,
men ikke minst, gutter som aldri ga opp eller mistet humsret. Tross det dirlige
veret,som vi er blitt vant til om som,m,erensnart, ble denne turen en opplevelse
som vil bli husket. Vi startet forresten i solskinn og avsluttet i samme slags ver.
Et tema til stadig finter var fottayet. Var gummistovler losningen, eller var
det lerstovler? Lerstsvelentusiastene var pi vikende front over myrene, bekkene
og elvene i regnveret midt i uka, men kom ovenpi igjen under vandringen over
fjellet de siste par dagene i varmt, godt ver. Neppe har vi spist si tomt som
under denne turen enda rasjonene var i overkant av de vanlige. Men alle ble mer
eller mindre mette. Sverre Hyttefut bebudet i spok rettsak fordi han Ia pi seg
2 kg og hadde ekstra bry med i ko,mme ned i idealvekt etterpi. I lopet av uken
tilbakela vi ca. 42 km. De store som var med i ekstraetapper for i legge ned
matdepoter og hente forsyninger igjen, gikk Z+ km ekstra.
Av de 20 deltagerne forsatte 3 fra Nordfjord til Eggedal. De brukte 3 dager i
en bue nordover og var godt fornoyd med turen.
Sted:

Vandretur fra Naapaagaard NV for Kongsberg, gjennom Skirvedalen og
frem til Nordfjord.

Tid:

23.6-30.6. Delt.: 20.

r"966-Vassfaret
Turen startet fredag 24.6. fra Sobekksetra, hvor vi lekte rikfolk og overnattet
pi hotellet etter innbydelse fra eieren. Dagen etter var det pi med stsvler og
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regntoy, og vi la i vei mot Slasetra under kampropet: oWe want slagstovler.
Bekssm go home, yeh, yeh". Vi overnattet ved Slasetra og la i vei nedover
Suluvasslia til Strsensdammen. Her traff vi selve Vassfartrollet, Ola Bakken. Han
snsket oss velkommen til Vassfaret, og vi mitte

alle skrive navnet i gjesteboka

hans, far vi dro videre nedover til Olsenheimen. Liggedag pi Olsenheirnen. Veret
hadde inntil da ikke vert det aller beste, men si kom solen og vaffnen for alvor.
Riktig varmt var det da vi gikk nedover mot Vassfarplassen. Her holdt Qstmarka
avdeiing sin sommerleir.
De holdt akkurat pi i avslutte en volleyballturnering.

Dette ga kanaljene blod

pi tann. Gutta kastet ryggsekker og stovler og utfordret det beste laget. Dette
banket vi da 1,5-711,5-5.Sa var det i ta pi stsvlene og sekkene pi og dra videre
til Skrukkefyllhaugen.
Her ventet middagen: Koteletter og Flikk-flakk.2

dager senere var vi ved

Olaseter. Der tok Per T., Tom B. og Fridtjov T. farvel med resten av kanaljene for
i dra over fjellet til Elsrud. De andre dro et par km nedover mot Fl&, hvor de
overnattet pi en liten kolle uten telt. Neste dag var det i rusle nedover den stupbratte lia til Fli og ta toget hjem. Men 3 ekstraturister hadde det kos ved PrestegArdstjenn.
Sted: Vandretur i Vassfaret fra Ssbekkseter, via Strsensdammen, Olsenheimen,
Vassfarplassen, Olaseter og til Fli.
Tid:

24.6-'1.7. Delt.: 20.

1967- rJoeraeli
Sverveli er Norsk Speidergutt-Forbunds eiendom i Svartdal i Telemark. Den
brukes til Gilwelltrening

som er NSF's hoyeste lederutdannelse. Lardag 24.6 orn

kvelden var vi fremme. Teltene var reist, middagen var fortert
rundt leirbilet

og vi satt samlet

i vikingdrakter.

Jo, ni var kanaljene pi sommerleir igjen. Hva
husker en si fra den turen? Veret kanskle? Alt fra koldt og vAtt til varmt og
deilig. TArnet husker vel mange. Grim den skjeggfagre. Gullgrubene. Troppskonkurransen med frakting av gull. Haiken me,d overnatting i Stildalen. Leikarvoldir, leirbilene,bide de ute pi leirbilsplassen og de inne i peisestua. Idrettsdagen med lap, hopp og hinderlap. Ja, og s& orienteringslapet, da. Dagen etter
haiken. Da det var si kaldt at vi mitte lage O-lap for & holde varmen. Sondag
2.7. var turen slutt. Vi ryddet, skrev i hytteboka og reiste hjem.
Sted: Sverveli i Svartdal i Telemark.
Tid:

24.6-2j.

Delt.: 22.
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Vikingleierbdl
pd Saerzteli
L967.

,Joeroeli-trnllen
rydZ
Melodi:
Tone fra
ukjent sang.

Her er vi fra syv,ne Oslo tropp
dro med toget i fra byen, skulle hit til
Svartdal opp.
22 gutter det er vi
som har funnet fram tir stedet hvor en
er so,m fuglen fri.
Refr.: Sverveli, hoyt i den bratte bjerkeli.
Smil, ver blid her en ukes tid.
Ulv, Elg, Hjort, Bever, Oter har slitt hirdt
og har fitt en sommerieir flott.
Rundt i ast, syd, vest er skog og fjell
der det ligger sno i mengder. vinden briser

kard hver kverd.
Sol og regn og tAke veksler litt,
men det knekker ikke viljen og humoret
ditt og mitt.
Refr.: Sverveli, osv.
Crim med skjegget er vir vandrehelt.
Han er stadig hos de gutta hvor hver ting
er prima stelt.
Hvis du lurer pA hvem dette er,
mi du selv gi rundt i leiren, se pi speiderlivet
her.
Refr.: Sverveli, osv.
Onsdag vandrer vi pi haik av stecl.
Staben ligger flat i leiren, sover middagslur
i fred.
Pi hver Stildalsseter er det liv.
Gutta trives godt i fjasa, klatrer litt som
tidsfordriv.
Refr.: Sverveli, osv.
Sheldon Reinholdt.
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aedLillehammer
1968- Landsleir
Vi som
Ja, ni var kanaljene kommet opp i det. Vi skulle delta i landsleiren.
faktisk ikke hadde deltatt i en storleir siden 1956, og regner oss selv so'm vandreturspesialister. Men ni hadde vi altsi kastet oss ut i det.
f.at
Jeg glemmer aldri da vi ankom til leiren, tirsdag 30.7. Det var dagen
de
hadde
Men
fsr
oss.
ankommet
hadde
hovedinnrykkingen. Bare enkelte tropper
til gjengjeld bygd leir i bilde 2-3-4- ag 5 etasjer. Kunstferdige portaler og tirn.
Her var bord og telter og leirplasser s& en stakkar ble helt blek.
Men friskt mot, Antonius ! Vi gikk igang med i innrede vir egen leir. Portalen
ble reist, og etter hvert som patruljene fikk sine leire ferdig, ble det da levelig
hos oss ogsi. 2 amerikanske gutter fikk vi som gjester i treiren. De fikk plass i
Ulv og deltok som medlemmer i Ulvepatruljen. S5. var det landsleirliv, da.
Pionerskjerfet gikk alle inn for i fi. For i fi det mitte en ha gjennomfort 5
oppgaver. Alle i T. greide det. Miniatyrtirnet
bra i volleyball og matlagningskonkurranse.
forbundets historie, si det ble en del bading.

fikk vi ogs&. Vi i 7. hevdet oss
Det var den varmeste landsleir i

sandag, hvor biskop Alex Jonson talte var vel noe av det
som gjorde stsrst inntrykk. Med sine 11.OOOdeltagere var vel det den statste
gudstjenesten som noensinne er holdt i Gudbrandsdalen. Onsdag dro alle kanalGudstjenesten pi

jene til Lilleha,mmer og besi Maihaugen og byen. Leiren ble avsluttet med felles
leirbil og et flott fyrverkeri. Torsdag 8.8. reiste vi hjem.
Sted:

]orstadmoen ved Lillehammer.

30.7-8.8.
Tid:
Delt.: 27.
Per Torpen
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