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Sol og smil-vaskog ved
SHELDON REINHOLDT

Kan en onskemer enn det? Neppe!I alle fall ikke nir gruppen
samler sine medlemmer med familie pi Vinkelhytta en forsommerdag.
Hensikten med disse
turene har vert det som overskriften sier - hygg. og nytte. I
lapet av 1960-irene
har vi funnet fram til en form pi disse speiderfamilie-turene
som har hatt stor
verdi for hyttelivet og gitt mange foreldre anledning til Et gjare
en praktisk
innsats for gruppen. Bortsett fra dette er det ogsi nodvendig
i lage mer enn ett
gruppearrangement i iret for at medlemmene i alle ledd
skal kunne fi oppleve
at deres enhet er en del av en stsrre sammenheng. Med Kjedefesten
plassert for
jul og gruppeturen like for somrnerferien blir det
en storsamling hvert halvir
som naturlige avslutninger p& hast- og virperioden.
Allerede i 1'950,iret etter at vi hadde fitt flokk i tillegg til troppen
etter krigen,
lagde vi den fstste gruppeturen med overnattin g for ulvungene
og speiderne og
fremmote av foreldre m. m. pA sondag. Dette var jo far vi
kjapte Vinkelhytta,
og det var derfor naturlig 5 dra til Oslo-speidernes eiendo,m i
Nittedal, Speiderhytta som stedethet fsr brannen i 1'952. Lardag kveld var d,et
vellykket leirb&l
og utdeling av palser med lompe. Det siste har ikke gjentatt seg.
Sondag matte
ca. 20 familiemedlemmer for i inspisere de s farste nye telt
etter krigen og
patrulielapet med demonstrasjon av speiderferdigheter. Da fedrene
kastet jakka
og utfordret gutta til fotballkamp og vant, var dagen blitt en suksess.
Aret etter mitte turen utsettes til hssten fordi stedet skulle brukes
til transitstasjon for flyktningebarn. Dirlig ver pi turen ga liten deltagelse.
I L952 pravde vi med foreldrelag i patruljekonkurransen, og
oppgavene var
slike at man ikke trengte spesiell speidertrening for i klare dem.
Det slo godt an.
Turen iret etter hadde serlig godt ver, og med 2 god,eturer hittil
som reklame,
ble fremmstet bedre enn far.
Fatst i 1955 ble det gruppetur igjen, og rned noe dirlig ver var
familietilslutningen liten. Selv godt ver iret etter maktet ikke i fi foreldrene
oppover. Bare
10 stykker kom.
'l'957
I
ble turen lagt til Vinkelhytta for fsrste gang. Tidspunktet var
oktober.
Vi innviet friluftskapellet, avviklet gruppens o-lap og viste fram resultatet
av
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SoI og smil uask og aed.
(Ie65.)

det farste Tommeltottkurset. Tross stor deltagelse av medlemmene (48 stk. fordelt pi Vinkelhytta,

Davidsens hytter og Tiedemannshytta)

motte bare 1'l- fra

familiene.
Dette oppfattet vi som at adkomsten var for kroglete og henla derfor turen
'1.958
i
til Nittedal igjen. Tross et solid forarbeid bygd p& de gode erfaringene
fra de fsrste gruppeturene, sviktet foreldrene totalt. Det mstte bare 3 stykker.
Siden pi dagen stakk noen til innom blant annet for i hente h&pefulle. Det var
mange lange ansikter A se blant gutta som iherdig drev med demonstrasjon av
mat lagd pi primitiv vis. Da var det at noen av lederne tente. En skarp artikkel
pi lederplass i HUBO bebreidet foreldrene for manglende interesse for hva vi
drev med.
Da vi s5:atter inviterte til gruppetur samme sted i L959, var deltagelsen bedre
90 stykker hvorav ca. 40 familimed-

enn den noen gang har vert, nermere
lemmer. Noen ga uttrykk

for at HUBO

hadde vekket dem. Det var forresten

5 nye telt ogsi dette iret.
Dette ble ogsA siste gang vi dro til Krakosseter. Siden har det vert &rlig tur
til Vinkelhytta.
Turen 1960 vII vi huske fordi det var den eneste siden L955 det ikke har vert
godt ver. Det var stort sett gritt. Ellers merker vi oss at 2 gamlekarer, som
hadde sonner i gruppen, overnattet hos vire gjestfrie venner Davidsens sammen
med koner og andre barn og at 2 pappaer ble innkvartert i Vinkelhytta. Det mi
heller ikke forbigAs at det var roveropptagelse p& Glotjernskollen ved soloppgang. Pi grunn av al Raudlokkollen var bontimot snauhogd, ryddet vi unna en
del kvist pi haugen syd for hytta far foreldrene kom. I alt 22 gjester hadde
denne turen. Sightseeingtur med guide rundt pi kollen var et populert innslag.

Men iret etter falt familiedeltagelsen ned til 1,2. Vi hadde da virkelig passet
pi i lage patrulielop med speiderferdigheter og fitt unna en vedsjau for gjestene
kom !
Pi ny mitte vi ta he'le arrangementet opp til vurdering. Hva var galt? Skulle
'det vere nodvendig i skrive krasse artikler i HUBO med passende mellomrom?
Cruppeturens fornyelse kom gjennom behovet for en grundig storrengjoring
innendsrs og en mer planmessig innsamling av ved. Det var omtrent slutt med
torrgranene pi kollen.
I'L962 innbsd vi til dagstur Kr. Himmelfartsdag. Programmet var: Alt inventar
ut til lufting, banking og vask. Innvendig vask av tak, vegger og gulv. Vaskingen
skulle utfares av kvinnene. Fedrene og ,medlemmene skulle samle mest mulig ved
og fi dette under tak. Etter hogsten var det nok i ta av. Vi samlet nok til et irs
og modrene gjorde sin jobb meget tilfredsstillende. Familierepresenta-

forbruk,

sjonen var skt med 2, medlemsdeltagelsen var sunket med 3, sum 36. Men meget
nodvendige oppgaver var last.
Et ir senere lod innbydelsen pi ove'rnatting for medlemmene. Ulvungene
skulle ligge i hytta, resten i telt. Dessuten skulle det vere materialtransport og
leirbil lardag. Sandag skulle starte med flaggparade og mer bering av materialer
fra Tamte. Nir foreldre og sosken kom, skulle vi ha friluftsgudstjeneste og
kiring

av Kjede- og flaggpatrulje. Etter matpause var det bare i g& las pi vaskeog vedsjau. Og ni skte deltagelsen pi alle hold igjen. Og det har den gjort siden
med en forelapig topp i 1967 p& TB hvorav halvparten sandagsgjester.
Programrammen

har vert den samme nir vi ser bort fra at det ikke ble
et ir og at noen rovere og eldre gutter gjorde det meste av rengiaringsiobben i all hemmelighet pinsehelgen tar gruppeturen i 't964 fordi de

materialbering

syntes det var flaut at modrene skulle vaske skitten etter dem. En speider burde
'v€re selvhjulpen ogsi pi dette felt, mente de. Modrene var
vel glad over denne
overraskelsen, men kanskje noen ogsi folte seg litt snytt for gleden over i ha
kunnet ta et tak.
Den siste turen vi beretter om, i 1968, vil minnes for roveropptagelse pi
"Sydpolenrr, for patruljenes stilullpuss av alle kjeler og panner, for ny vedrekord
(stappfullt ute- og inneskjul), salg av de 5 teltene fra 1,950 samt et yngre og et
eldre et for 320 kroner etter at fedrene hadde fastsatt prisene, demonstrasjon av
et av hrets 7 nye telt, og mest vil turen bli husket fordi 2 av sandagens arbeidsglade madre allerede mandag hadde vasket og stroket gardinene, 12,madrasstrekk og'L6 putevar.
Gruppeturene har sivisst fitt et nytt innhold som har bidratt til i sveise
mange foleldre sanunen med gruppen og dens arbeid. Vi har utviklet familiespeiding. Eldre speidere og rovere behover ikke vere si flaue over foreldrenes
innsats. Det er ikke bare plikten
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som driver dem. Dertil

er stemningen for

trivelig

under arbeidet. Men de starce gutta kan vise sin takknemlighet ved
starst mulig renslighet resten av iret og 1OOprosent innsats under gruppeturen.
Da blir det mindre skitt i vaske og mindre i gjare pi hver deltager.
Vel mstt pi neste gruppetur!
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Noen tanker om gamlekara
KJELL NILSEN

Jeg synes som regel det er hyggelig nir Sheldon ringer til meg. Oppringningen
forleden kveld var for si vidt ingen unntagelse - stort sett. Hadde det bare ikke
vaert for at han bad meg yte et bidrag til z. Oslo's jubileumsbok. Hvis ytelsen
hadde dreid seg om penger, si hadde jeg vel som veldressert familiefar betalt
automatisk n& i julestria. Men skrive - uff ! Jeg pleier i ha mer enn nok med
julekortene pi denne tiden. Men Sheldon er vant til & gi ordrer og ikke fi nei si her sitter jeg da og biter i blyanten. Tanker om <gamlekara i sjuende" i de
senere &r, sa Sheldon. Jeg burde vel prove & lete fram hva som er skrevet om
temaet for. Nei, forresten, la meg n3. gjare som Sheldon sa: Skrive ned akkurat
de tankene jeg har om gamlekara en kveldsstund innunder jul.
Begrepet gamlekar virker vel litt smikomisk pA mange. Uttrykket oppstod av
seg selv like etter krigen og jeg har hart uttrykket brukt i andre speiderkretser
og klubbmiljaer

ogs5. Det falt naturlig for etterkrigstidens nye speidere 3l se pi

de aktive fra fsr krigen som utgamle gubber. For en teniring
en evighet. I dette tilfellet betydde det i virkeligheten

er som kjent 5 5r

skillet mellom gutt og

mann. Er f. eks. en som var aktiv speider i 1-920-Areneen gamlekar? Nei, egentlig
ikke. Han har aldri fitt

betegnelsen pi

seg. I(ontinuiteten i aldersfordelingen

har aldri gjort det naturlig i skille ut en hel gruppe tidligere.
Hva kan det si komme av at garnlekara fortsatt er et levende begrep i gruppen, og hvorfor har den sA mange gode venner blant gamlekara? Etter 5 ha lest
disse linjene har man kanskje fitt litt av forklaringen pi hvorfor det ei blitt slik.
En speidertropp har som alle foreninger og klubber

gode og dirlige

tider.

Det vil v€re kjent for de fleste at 7. Oslo var nede i en bolgedal i begynnelsen
av 30-5rene. Det er blitt fortalt at speiderarbeidet for en vesentlig del bestod i
A sparke fotball i motelokalet i Mollergata 1. Selvsagt en overdrivelse - men
sikkert er det at det var dirlig stell. En av troppens gamle medlemmer syntes vel
at dette var trist & se. Kort fortalt tok han et initiativ for i fi troppen pi fote
igjen. Knut l(orsvold het mannen - mer kjent som internasjonal skileder i vire
dager. Han stilte seg som leder av troppen et par ir, tok opp nye gutter og begynte
si og si forfra igjen. Jeg var blant dem som kom med i troppen i denne perioden.
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Det er naturlig for meg i dvele litt ved Korsvold. For etter mitt syn har troppen
uendelig mye i takke ham for. Korsvold gjorde et inntrykk pi oss dengang som
kom til i prege oss og dermed troppen i lang tid framover. For meg kommer
alltid Korsvold til i sti som personifiseringen av selve speiderbevegelsensinnerste
vesen - lederbegavelsen som har gjort speidertanken til en del av seg selv.
Dette er draye ord, men slik vet jeg at oppfatningen

er blant gamlekara. De

fleste av dem som hsrer med blant gamlekara kom med i troppen pA denne tid
- eller i irene like etter. Jeg tror at nettopp den miten vi fikk speidersaken
presentert pi under Korsvolds ledelse har satt dypere spor i oss enn vi aner.
En pistand kanskje - ,men jeg tror den har mye for seg. Faktum er i alle fall
at nir

vi gamlekara mstes, si er det ikke for 3 holde selskap, vi motes som

gamle speiderbrodre.
Det er vanskelig for meg i nevne I(orsvolds navn uten i komme inn pi troppsturen til Skrimtraktene i 1,935. Hvorfor

er denne turen blitt si legendarisk for

mange av oss? Selvsagt fordi den betydde ilddipen uti speiderlivet for de fleste.
Men jeg tror ogsi at Korsvold i serlig grad maktet i skape eventyr utav turen.
Pi Kjedefesten i desember 1935 overlot Korsvold ledelsen av troppen til Einar
Aas. Dette skulle vise seg i vere et heldig valg. Einar maktet i fortsette der
Korsvold slapp og ledet troppen pi en fremragende mite fram til krigs&rene.
For oss gamlekara er det nok tross alt Einar som mA betegnes ffirn afir troppsleder.
Hvordan har si gamlekara forvaltet den arv de har fitt

av to slike enere, og

noen vil kanskje stille sporsmilet om det er mulig i holde et speidermiljo i hevd
blant gamlekarer. Speiderbevegelsener jo en bevegelse for gutter. Noen av disse
henger kanskje med i et roverlag noen Ar, og enkelte har heldigvis overskudd til
i fortsette som ledere. Men alle de andre? Er det mulig 5. opparbeide et speidermilja blant dem? Bide ja og nei - speidingen som sidan harer guttedagene til,
men miljoet og speidingens egentlige innhold tar man med seg videre i livet.
Og ni er jeg inne pi noe som er vesentlig.
Speiderliv kan vere sA mangt. I noen tropper legger man hovedvekten pi de
rent praktiske speiderferdigheter - i andre legges tyngden i virksomheten ,mer
pi det Sndelige plan. Hemmeligheten ligger vel i A finne den rette balanse. Earst
da oppnir man det jeg forstir ved speiderbevegelsensegentlige m5l. Jeg tror vi
i 7. OsIo klarte i finne denne balanse - ikke minst takket vere de ledere vi
hadde. Noe av bakgrunnen for det gode samholdet blant troppens gamle medlemmer finner en her. Vi si serlig i irene like fsr krigen i enkelte tropper noen
avarter av speidervirksomhet hvor det neppe var noe & utsette p& de tekniske
ferdigheter, men hvor det hersket en 8.nd som var speiderbevegelsens idealer
noksi fremmed. Det er vel og bra & perfeksjonere seg i de sikalte klassiske
speiderferdigheter, men man mi ikke tape av syne at dette ikke er noen hoved-
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Som regel
treffes
gamlekarer hos
Arne Fossum
30. desember.
(Ie68,)

sak. Det er bare et ledd i og en ytre ramme om arbeidet med i tilfsre et guttesinn varige verdier - noe i ta med seg gjennom livet. Og da m& det tross alt
noe mer til enn i kunne bruke en livline.
Jeg har ofte spurt meg selv hvorfor gamlekara si gjerne mster fram til de
tradisjonelle samlinger. Selvs agt er det hyggelig & treffe gamle kjente og gjenoppfriske minner fra glade guttedager. Men det er ikke bare dette som trekker.
Rent ubevisst fsler man glede ved i fi kontakt med noe som har gitt en si mye.
Og kanskje man fsler at vi bidrar aldri si lite til at noe positivt og verdifullt
holdes i hevd.
Gamlekara i sjuende er ingen organisasjon i egentlig forstand. Den smule
organisering ,man kan snakke om bestir av noen adresse- og telefonlister - sinn
av rent praktiske grunner. Ellers ser det ut til at virksomheten blant gamlekara
glir automatisk - det beste bevis p& at man har funnet den rette form. ]eg tror
det ligger en styrke i nettopp dette at man ikke har forcakt i lage noen organisert
"gamlekarklubb" med styre, formann og hele kostebinderiet. Den slags har vel
de fleste av oss nok av ellers. Men lar man tradisjonene fA utvikle sbg, da glr
'det hele av seg selv. Det vil si, helt av seg selv g&r det selvsagt ikke. Man vil
alltid vere avhengig av at enkelte yter mer enn andre. I denne henseende har vi
gamlekara mye i takke Arne Fossum for. I nesten 20 Ar har han samlet gamlekara hjemme hos seg den 30. desember hvert 6r. Det er tydelig at samlingene
hos Arne er populare, for det er som regel fullt hus. I skrivende stund, som det
heter, vet jeg at det fra neste ir muligens blir en forandring i dette. Arne har
planer om i flytte fra byen. - Sheldon har alltid vert tilstede pi nyttirssamlingene med lysbildekavalkade over troppens virksomhet i det forlopne ir.

ro4

Senere pi vinteren - som regel i mars - har vi overnattingstur til Vinkelhytta.
Deltagelsen kan variere noe - men stort sett m& en si at gamlekara er spreke og
tar skiene fatt den lordagskvelden. Men som oftest er det plass til noen flere pi
disse turene.
I noen av de senere irene har vi laget en kveldstur til Vinkelhytta i begynnelsen av juni. Merkelig nok har oppslutningen om dette arrangementet vert
dirlig. Men det retter seg vel etter hvert som det blir kjent hvilken sjanse ,man
her har til en hyggekveld i Marka.
Hvilke tanker gjar man seg si om framtiden? Det er i hipe at vi kan fortsette
og holde kontaktery som hittil, i irene som kommer. Men hva med dem som
etter hvert blir eldre og slutter som aktive speidere? Mange av dem - forhipent=
lig de fleste - snsker sikkert i ha kontakt med gruppen. Burde vi gamlekara
oppfordre dem til i sli lag med oss? Det er ikke lett i svare pi dette. Personlig
tror je$ det mi vere riktig i basere seg pi flere grupperinger av <utg&tte speidereo. Man mi jo ikke gle,rnme at de personlige vennskapsbind betyr mye i
denne forbinde'lse. Jeg er heller ikke si sikker pi at de yngre ville fole seg
hjemme blant oss som kalles gamlekara i dag.
Til slutt vil jeg p5. vegne av alle gamlekarer onske T. Oslo lykke til med de
femti ir!
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Om foreldrene-ogs€rlig om fedrene
CHRISTIAN

SCF{gNING

Speiderforeldre, det ligger jo i navnet hva vi er - ingen forklaring nodvendig.
Men hva vi gjar - det er noks& uklart for den uinnvidde, og det er i grunnen
ogsi noe ubestemt. Gode tillop til tradisjoner har det blitt, men det hele er for
fedrenes vedkommende sjarmerende tilfeldig og utvungent.
Begynnelsen er naturligvis

at vi onsket i se hvordan egentlig vir

hipefulle

sonn vil fi det som ulvunge eller aspirant og speider. Vi falger kanskje
gangen opp til motestedet og hilser pi Akel a far vi slipper taket i
forste
med
vir h&pefulle. En dag kommer det fsrste num,mer av "HUBO,> inn i stuen med
en innbydelse til foreldremote. Det passer - og jeg gir. Lederne forteller og viser

kjere

lysbilder, og innbyr til samtale. Ieg sitter med et sterkt inntrykk av at disse
lederne har en idealistisk innstilling til ungdomsarbeid og vil ofre tid og krefter
uegennyttig for i gi guttene noe vesentlig. Og det er rimelig at kontakt med foreldrene kan ha bety'dning for dem.
Slik begynte speiderpappatiden for meg - antagelig ogsi for alle sammen. Vi
er travelt opptatt pi si mange miter at ikke alle kan male fram - enn si giare
noe. Og innsatsen blir svert bagatellmessig sammenlignet med ledernes. Men
lederne er takknemlig for lite. Vi har ikke falt oss presset til noe.
Vi har fitt

folge med vir

hipefulle

sonn pi

speiderveien. Arene g&r. Han

tar grader og rnerker og er engasjert. Vi har gleden av A vite si meget at vi kan
spoffe sakkyndig ved middagsbordet og derved ha kontakten i orden. Vi rusler
til dugnad pi Vinkelhytta med andre fedre og glemmer tid og moye i smiprat
med pappa A og B - fra et annet yrke; med et annet syn kanskje. Vi f&r mang
en nyttig impuls av hverandre i brattbakkene oppover mot Tsmte. Si vever det
seg et monster av usynlige trider

mellom den hipefulle

ssnn og meg selv og

pappa A og B og sonnene til pappa A og B og lederne. Vi er vel renningen vi da
- og guttene innslaget? - for i fortsette terminologien - en lett og luftig billedvev, javel. Men en kunstvev vil jeg kalle det. For harmonisk samver med andre
er jo en kunst?
Denne lille artikkel til lubileumsboken krever vel en litt mer konkret historisk
beskrivelse av speiderforeldrenes virksornhet:
't"06

Pi tittelsiden i "HUBO'

kom det en invitasjon til foreldrem@te 3lI'1,-6'1, i
Tonsen kirke. Her mstte faktisk hele 30 foreldre - 18 (nye>) fra Tonsen-Arvoll
og L2 fra den etrdre garde pi Vestheim. Sheldon Reinholdt luftet her tanken om
& danne en foreldreforening.

Froet var sidd. Forstielsen og interessen var til

stede. Det ble arrangert et mste det samme sted den'J,612-62,og her ble det valgt
Konstituerende mste ble

6 fedre som fikk til oppgave i danne et foreldrerid.

holdt hjemme hos Reinholdt zzlg-62. Formannsvalget var vanskelig. Det ble
utsatt, heter det i referatet. Det er fremdeles ikke valgt noen formann ! Det har
vel vert et drawback for lederne, men det er jo pi en mite karakteristisk for
den uformelle og joviale tone som har hersket. Foreldreridet har dog hele tiden
siden stiftelsesmstene vart
Navnet foreldrerid

en noks& livsdyktig institusjon i 7. Oslos historie.

har dog vert noe misvisende p5" denne institusjon, idet det

hele tiden bare har bestltt

av fedre. Og med sin uformelle arbeidsform kunne

den gjerne karakteriseres som en fedreforening av samme type som msdreforeningen, riktignok

med bare 2 maler i iret.

Foreldremate for modre og fedre har vert arrangert hvert ir i febru?.r-1n€Irs.
Lederne har sammenkalt til mstet i Tonsen kirke gjennom HUBO. Lederne har
lagt fram planer for framtiden, og videre har de referert fra speiderarbeidet ledsaget av lysbilder av ypperlig kvalitet, og vi har fitt

se filmer fra landsleire etc.

Videre har de rettet oppmerksomheten mot enkelte av tidens ungdomsproblemer
- og ofte har det blitt diskusjon.
Det kan nevnes at p& et foreldremste 2612-65 tok lederne opp et forslag om i.
danne en foreldreforening med tvungent medlemskap (eventuelt) og fast kontingent. Meningene var delte. Det ble ikke fattet noe vedtak, og forslaget er ikke
blitt tatt opp igjen.
Modrene har sorget for kaffe og kaker. Det har skapt en hyggelig stemning
som har fitt

samtalene om de felles interesser i gang.

Som en post har det ogsi vert nyvalg pi foreldreridet. Det har vert opptil
10 fedre til stede, og blant disse har det vanligvis blitt valgt 6-7 til ridet.
Jeg gir i det falgende en liste over de som har vert
fsrste gang og hvor mange ganger de er valgt:

med, nir

de ble valgt

'L
1,612-62:Svein Haugen f. ir, Odd Jansen (gamlekar) fu, Knut Jergel 1 5r, Arvid
Karlsen 1 3r, Finn Noreng 7 hr, Christian Schsning 7 Ar.
2713-63: Andreas Meyer 1 3r, Oskar Olsen 1 ir, Sverre Hafstad 6 5r.
2612-64: Einar Nilsen 3 ir.
2612-65: Einar Haugland 4 Ar, Bjarn Tjemsland 4 &r, Odd Vestlie 2 &r,
Hans R. Aas 4 ir.
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'l,013-66:

Arne Tomt 1 ir, Erik Bjerke 1 ir, Hikon

Markussen 1 ir,

Gunnar Sandnes 1 ir.
glg-02: Ingen nye.
2013-68: Aage Pjaaka 1 ir.
I begynnelsen av jubileumsiret,

idet denne bok gir i trykken, bestir derfor ridet

av Schsning, Noreng, Hafstad, Haugland, Tjemsland, Aas og Pjaaka.
Foreldretur-tradisjonen

med dugnadstur i mai/juni p& Vinkelhytta

g&r tilbake

tiI 1,962. Den har holdt seg alle ir siden. For enden av uthuset pi Vinkelhytta
er det et ipent halvtak beregnet som vedopplag. Det rommer vel faktisk en liten
storfavn ph zX2X.3 m. Om v&ren er det oftest tomt - etter hsstens og vinterens mange overnattingsturer.

Si blir det da god mosjon for mer og mindre

spreke bymennesker i farte rundt i terrenget og se etter tarrgran og vindfall,
kviste topper etter hugst, og ta bjerk der den skal ryddes bort. Vi kapper i
lengder og berer fram. Svetten renner. Det gjelder bare i ta det som en er i form
til. Vi faler oss som forstmenn og skogsarbeidere og naturmennesker. Det er alltid
godt ver. Det har visstnok enn& ikke slitt feil pi disse tur'ene. Mat og hvil tar
vi i smigrupper

bortover den tuete gressmatten som gradvis gir over i skogser selvsagt i sving. Men det beskrives vel i andre

mark. Gutter og kvinnfolk
kapitler.

Pi foreldremstet 2612-65 dukket tanken opp om at en speiderpappa skulle
ved weekendturer, som en modererende og rettledende faktor. Den forste begynnelse var allerede gjort januar 1965. Hyttekorpset ble resultatet. Det har vert mange fedre som har ruslet ,med sovepose
under ryggsekklokket mot Vinkelhytta - hast, vinter og vir. Navnelisten ser slik
'1,969:
ut pr. januar
vere tilstede pi Vinkelhytta

Chr. Schoning, Sverre Hafstad, Einar Haugland, Hans Aas, Oliver Blaasvar
(gamlekar), Elling Orskaug, Einar Schou, Nils Haugen, Kjell Grepperud, Hikon
Markussen, Finn Noreng, Einar Nilsen, Bjarn Tjemsland,

Aage Pjaaka, Odd

Bjarg, Arne Kristoffersen, Georg Lund (gamlekar), Qivind Ask, John Trondsen.
Det har blitt til at vi i hyttekorpset har kommet sammen med noen av lederne
hjemme hos undertegnede i begynnelsen av septernber. Terminliste for hsstens
overnattingsturer blir da satt opp, og turene fordelt pi de tilstedeverende (og ikke
tilstedeverende) fedre. Tildels har tilbudet vert stort nok til at det kunne settes
opp varamann ved forfall. Troppsturer og andre tilfeller hvor ledere er med utgir
selvsagt. Dette er noksi fort unnagjort i praksis, si det er blitt rikelig tid til prat
over en kopp kaffe - og ofte lysbilder ogs&. Tilsvarende mste har si vert holdt
i januar for dekking av behovet i virterminen.
Minner fra disse hyttevaktturene tror jeg er gode for alle som har provet det,
- og delvis meget varige. Jeg skal f. eks. sent glemme at jeg gikk meg vill en
1.08

Fedre,Iedere
og gutter
stoper
grunnmurtil
spisestue
i
augustL967.

msrk novembernatt. Guttene hadde tatt halvfiretoget og var heldigvis kommet
vel fram mens det enni var en aning av dag. Jeg startet en time senere fra
Movatn st. med lommelykt og kart, men uten kompass. Morkt og fuktig var det.
Nir jeg tente lommelyktery reflektertes lyset fra en gri tikevegg 1 m fra meg.
Skulle ta av en liten sti ved Vestre Liggertjern. Jeg pravde og pravde. En gang
gikk stien ut pi en myr hvor jeg ikke fant den igjen pi andre siden.
|eg famlet
og lette i myrkanten og fant mine egne spor. - Senere: Inne i noen tette graner
like ved ,meg braste en tiur? opp i msrket. Jeg skvatt. - Tenkte engstelig: Bare
ni ikke guttene gir ut for i lete etter meg. Da jeg omsider kom fram ved g-tiden,
hadde ingen tenkt over at jeg uteble !
Men en annen gang jeg ogsi startet senere, skal jeg si de ventet. De hadde
. 1oo C og de stod rundt et bil pi hyttetunet og

glemt nokkelen. Det var
hutret.
Mitt inntrykk

er at guttene aksepterer speiderpappas tilstedeverelse. Kanskje
har han et tau i sekken og setter i gang med spleising og knuter - eller gir
lignende impulser. Ofte er han bare der - nir det okokkelereso i kjokkenet, ved
bordet i stuen, og ved peisbilet. Kanskje maser han litt for 5. fi alle til ro i
rimelig tid, og temmelig sikkert blir han utnyttet neste formiddag nir hytten
skal gjores i stand og ved skal hugges. Er han da lur, sh,gir han sin egen tur opp Pe Melomkollen kanskje - eller en skitur nordover Kalvsjoen og videre.
Men han skremmer vel litt med i inspisere kl. r+oo fsr avmarsj pi sand,ag.
Kanskje blir pappa med pi guttenes egen tur tvers over Vaggesteinsisene, til
nH.V.redet>, "Flyet" - eller mye annet rart som de vet om.
Det var pi hyttekorpsmotet januar 1967 vi begynte i diskutere de rotete
miltidene pi Vinkelhyttas kjokken og at en utvidelse kunne vere fint. Sheldon
sa: <Det kan ikke vi ledere pita oss. Det krever for meget innsats. Men vi skal
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gjerne gjore virt, hvis hyttekorpset gir inn for det.o Det ble stille. S5. startet
samtalene langsomt og nolende pi dette og folgende mster utover. Dette ansvaret
var det ikke lett i fi plassert, og si var det si meget som talte imot. oMen det
er da ingen sak!" sa Tjemsland. nGraving - nest,en ingenting, litt sprengning.
er en bagatell. Hytta kan vi spikre sammen i hagen hos
meg, som lemmer om vi vil. Intet problem. Dette har vi vert borti de fleste av
6ss.>' Dermed ble alle oomo og <men> feiet bort. Planene tok form. Byggetillatelse ble ordnet (ikke si enkelt). Lovenskiolds forstmester, Borresen, var meget
Stoping av grunnmur

velvillig pi flere miter, f. eks. nir det gjaldt i fh kjarctillatelse pi skogsbilveien
som ett ir tidligere var blitt ferdi g fra Gislungen forbi Liggeren og over til
Movatn. Hyttekorpset ble rystet sammen med ledere og gutter i dette dugnadsarbeidet - bokstavelig rystet pi lastebiler med materialer pi ovennevnte vei.
Sand og sement ble fraktet videre pi skikjelke pi v&rfare, og siden pi rygger.
Strevsomt, javel, men det er fint 5. ha en hytte som ikke ligger ved alfarvei.
Det ble gravd og stapt og kultet. Men selve bygningssnekkerarbeidet ble satt
bort pi entreprise, og etterarbeidene ble ordnet pi otommeltottkurso. Dette
omtales vel i et annet kapittel.
Nir jeg til slutt nevner at vi speiderfedre stiller som sjiforer med biler til juleneksalg, og at vi et par ganger har vert med p& papirinnsamlinger, s& har jeg
vel bersrt det vi har deltatt i.
S& mster vi som passiv bakgrunn ved Kjedefesten og blir underholdt og gleder
oss over at vire hipefulle sonner tar grader og merker og fFrc gode kamerater
i et godt milja. Kanskje mater vi fram til den tradisjonelle gudstjenesten far iul
ogs5. og fir del i det fellesskapet med. Hvis jeg s5' til slutt spor hvem som har
ydet mest og fitt mest, si er det selvfslge'lig den hipefulle ssnn. Men han
hadde ogsi forventninger. Vi pappaer hadde jo ingen forventninger for egen
person, men fikk allikevel en hel del.
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Vi i Madreforeningen
GRETHE NORENG

I anledning jubileet har jeg som et av medlemmene i Msdreforeningen,
lyst til
i fortelle litt om dens arbeid og hva vi er opptatt med nir vi har mster.
Farste gang jeg stiftet bekjentskap med 7. OsIo var da jeg skulle melde
det
minste barnet til dipen. Presten fortalte meg da at en speidergruppe
skulle
begynne sin virksomhet her oppe pi Tonsen. Jeg kontaktet straks en av lederne,
og det tok ikke lang tid fsr min eldste sonn var blitt speider og jeg selv speidermor.
Lederne onsket et nert samarbeid med foreldrene og hadde allerede
en vel
innarbeidet 'msdreforening som det fortelles om i nKanaljene holder kursenr.
Medlemmene bodde pi andre kanter av byen, og det mest praktiske for modrene
pi Tonsen ville vere i mstes i en forening her i distriktet. Gjennom
HUBO ble
vi innbudt til et konstituerende mzte for en ny modreforening. Fru
Annie
Thoresen og fru Hiardis Torpen, to av pionerene i den gamle foreningen
, matte
opp for i fA arbeidet i gang. Om de fsrste motene vire skrev fru Thoresen
blant
annet dette i HUBO:
"7. Oslo speidergruppes modreforening pi Tonsen har ni hatt
2 mster. Fsrste
apnl (too2) i menighetssalen i Tonsen kirke. Vi mi vel fi
lov i gi det stygge varet skylden for det d6rlige fremmotet. Vi var bare
6 msdre.
mste var onsdal11.

Dessuten var gruppelederen, troppslederen og flokklederen til stede.
Gl. Reinholdt orienterte oss om Msdreklubbens arbeid og sarget for valg av formann
og
kasserer. Valgt til formann ble fru Reidun Lie og kasserer - fru Solveig Andersen.
Den 9. mai var 'L3 modre samlet. Etter stemningen i dsmme tror jeg vi
har
funnet hverandre. Det var i onske at enda flere av gruppens madre ville
finne
veien til mstene vire. Nir vi tenker over hva speiderbevegelsen gir guttene
vire,
si synes jeg det er vir plikt 6 ststte opp om arbeidet.
Den gamle msdreforeningen fortsatte sin virksomhet parallelt med vir fram
til
1'963 da den ble opplast som en naturlig falge av flyttingen av gruppens
virksomhet' Sammen med en jubileu,msgave pi 1000 kron er i '1,9s9,2
senere
gavebelap og bankkontoen ved avviklingen tilfafte den gruppen i alt
kr.2r'19,64
ilopet av 4 ir, et imponerende belap.
viren
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Forstemandag
i mfrneden
samlesModref oreningen
i Kjellerstua
i Tonsenkirke.
(HostenL968.)

Fra hosten 7962 har vi holdt motene vire i underetasjen i Tonsen kirke, forst
i D&pssakrestiet og siden i Kjellerstuen da den ble fer,dig. Msteformen vir er
temmelig lik den gamle foreningens, men vi har ogsi tatt pi oss nye oppgaver.
-LO-1,2
stykker hver gang. Det er alltid en
Fremmstet er aldri stort. Vi er ca.
eller flere ledere tilstede pi motene, hvor det blir drukket kaffe og utvekslet
rneninger om mange aktuelle sporsmil. Vi har ogs& hver gang en liten gevinst
som loddes ut for kr. 2.00 pr. lodd. Da det ikke kan bli noe starre penger av
dette, har vi to ganger hatt et lukket medle,mslotteri til inntekt for speiderarbeidet.
Pi denne miten kan vi tre ststtende til med forskjellige ting som snskes til
Vinkelhytta

og gruppen.

gruppen 4 nye sammenleggbare jernsenger med madrasser til
ble det materialer og maling til ombygging av patruljehytta (kr.478,-).11965
og flokkskap som en leder hadde skaffet brukt (kr. 350,-). | 1966 ble det 4
I Lg6B fikk

madrasser pi trekk og 16 puter med putevar pi hytta (kr. 500,-). I 1967 bidro
vi med 1000 kroner til Vinkelhyttas utvidelse og i'1,968 betalte vi 2 av gruppens
7 nye telt (kr. 7oo,-). Det blir verdier for i alt kt. 3028.-.
Msdreforeningen holder ogs& kaffe og kaker til gruppens foreldremote som
gjerne blir holdt i mars mined hvert ir. Msdrene baker en kake hver og kaffepengene tas av foreningens kasse. Dette blir tatt igjen ved i lodde ut de kaker
som er til overs, sA den ordningen har vist seg i vere grei.
En sondag i juni hvert ir samles vi til sikalt vasketur pi Vinkelhytta for i
gjare rent tak og vegger, pusse kjeler og ovner. Hele familien er gjerne med.
Vi starter selvfolgelig med fint ver. Nir alle er vel komrnet fram, har vi en gudstjeneste borte ved utekapellet. EtterpA spiser vi i det gronne for si i gi pi med
1'1.2

fornyede krefter

i "vaskesjauen>. Det er bestandig godt fremmote

pi

disse

turene, og alle kan gjore s6.mye eller si lite som de vil.
I de siste irene har den irlige Kjedefest i desember mined.blitt holdt i menighetssalene i Tonsen kirke. Vi trer da ststter"rde til med innkjap av gevinster, ca.
10 stykker, og hele inntekten av loddsalget gir til gruppen.
I "Kanaljene holder kursen, vil en finne nevnt en del madre som etter mer
er blitt hedret med N.S.F.s hederstegn

enn 10 irs aktivitet i Msdreforeningen

oDen rode lilje". I 1961. ble tegnet tildelt fruene Gudny Halvorsen og Gunvor
Ellingsen og i 1963 fru Hjordis Torpen.
Modreforeningen

vil gratulere 7. Oslo speidergruppe med sO-irsjubileet

og

snske fortsatt fremgang og hell med speiderarbeidet.
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Vir presse
INGE H@IVIK OG PER TORPEN

De gamle kanaljer var ikke sene med & opprette egen presse. Som bekjent er Tdes
stiftelsesdag Ol1.O'l,g!g. Det fsrste nummer av egen avis er imidlertid datert
22. september't9'L9. Det er alts& slik at 7. Oslos presse kan feire 50-5rs jubileum
far selve gruppen.
]eg sitter med det som er oppbevart av troppens aviser foran meg. Det er to
protokoller med de hindskrevne aviser nDen Tomme Hjernekiste> og oGomscho.
Dessuten finnes 4 enkelteksemplarer av nGomsch>, utgitt pi kjedefester i'L950i.rene, samt en stor bunke av den mer moderne presse, nernlig nSpeiderliv> 'og
"HUBO"

som er stensilert.
Det som slir en ved gjennomlesning av disse aviser, er at problemene, arbeidet,
oppgavene og diskusjonene hele tiden er de samme. Videre: Selv om arbei'det er
forbedret pi mange miter, brakt mer ,.Up to date> og hjelpemidlene er andre
og kanskje bedre, si er grunntankene med speidingen, nemlig friluftsliv

og lov og

lofte, det samme.

'1.919.
Den hadde
Som nevnt kom den fsrste troppsavisen ut 22. september
ikke noe navn, si en navnekonkurranse ble utlyst. Resultatet ble at avisen fikk
navnet oDen Tom,me Hjernekiste>. Avisen kom ut med forholdsvis jevne meliomrom og under skiftende redaktsrer fram'til

april 192'1,.Da skiftet avisen navn

og ble hetende oGomscho.
Hvordan navnet Gomsch egentlig er oppstitt er det vanskelig i si. Gomsch
er et ord som ble brukt om alt mulig, som substantiv, som adjektiv og som verb
(i gomsche), og som utfyllingsord for talere som tenkte seg om. Et slags altmuligord innen 7. tropp. Og da m&tte selvfolgelig avisen fi sam'me navn.
oGomscho kom ut regelmessig hver mined, unntatt sommerminedene, i ca.
3 ir under forsklellige redaktsrer.Era1'g24kommer ikke avisen si ofte sam far,
'l,g3o.
Det er gode nummer og mindre gode
bare med 2-3 nummer pr. ir inntil
nuilrmer. Noen av avisene er skrevet til spesieile anledninger som kje'defest og
jubileer.
Era 1930 til 1945 har vi i gruppens arkiv ikke noen aviser. De nummer av
,,Gomsch, som m&tte vere utkommet i disse irene, er forsvunnet. Dersom en av
I't 4

dere som leser dette, vet noe om hvor disse eventuelle nummer befinner seg, v€r
si vennlig i kontakte oss. Det ville vere veldig fint om samlingen ble komplett.
Patruljeavisene er ogsi endel av vir presse som er verd et avsnitt. Patruljene
har gjennom alle ir, med mer eller rnindre hell, pravd i utgi hAndskrevne aviser
pi patruljemstene med kommentarer og referater til det som har hendt og skal
hende. Avisene har ofte vert krydret med vitser, blsdmer og tegninger. Disse
avisene har hatt lettest for i forsvinne. I arkivet har vi en oOteravis>-protokoll
som er fytdig for irene LISO-3A, med noen sjeldnere utgivelser ftam til 19gz
og som slutter med noen nummer i 1945-46. oUlve-hylet" foreligger i 2 bind
for tiden 1,ggg-Si. og L952-57. Festlig lesning. Jeg husker ,,Gnager'n,>, Bevers
avis, men jeg kan ikke huske i ha sett noen avis i Hjort og Elg, rnen de finnes vel
og bar derfor fram i lyset. La oss hare fra dere som vet noe om disse avisene.
Etter krigen satte daverende troppsleder Einar Aas i gang igjen pi alle fronter.
Han sendte da ut en stensilert avis, ,,speiderlivo, til alle medlemmene i gruppen.
Denne kunne av praktiske grunner ikke bti si ornfattende som oDen Tomme
Hjernekiste> og .rGomschr, som bare ble skrevet i ett eksemplar og lest opp pi
troppsmotene. ospeiderlivo kom til i inneholde for det meste meddelelser til
guttene i troppen om tid og sted for forskjellige arrangementer og korte referater
fra disse. ospeiderliv)) var samtidig beregnet pi i leses av foreldrene til guttene
slik at disse kunne holde seg I jour med hva som foregikk.
I begynnelsen av ]:94B overtok Sheldon Reinholdt ansvaret for avisen. Den
fikk da det navnet den har biret fra'm til i dag, nHUBOr, etter de daverende
patruljer i troppen: Hjort, Ulv, Bever og Oter. Sheldon var redaktsr av avisen
fram til 1957. Fra sommeten 1957.og et irs tid framover var Sophus Nyg&rd
redaktsr. I :rgss overtok @yvindThoresen redaktsrverv'et. Dette hadde han et irs
tid. Siden har Sheldon og Per Torpen hatt ansvaret for avisen. Vi har utgitt HUBO
i den utstrekning tid og krefter har strukket til. I gode tider, med mange skriveglade mennesker og god hjelp til trykning og distribusjon, har avisen kom,met ut
med g-10 siders nummer opptil 10 ganger i 8.ret. I trangere tider har den kommet ut med, 4-6 sider ned til 4 ganger i iret. Det koster bide tid og Penger i utgi
en avis som HUBO. Vi har aldri regnet avisen for si viktig at den skal gi ut
<Norges
over annet arbeid. Vi har heller ingen intensjoner i retning av h' utgi
og et
referat-avis,
og
beste gruppeavisr. Vi vil at avisen skal vere en meldingsav
bilde
bindeledd mellom gruppen og foreldrene. At avisen har gitt et brukbart
det som er skledd, er sikkert. Uten HUBO so,m kilde hadde det ikke vert mulig
i utgi denne boken.
'1,969y]LHUBO komme ut med nr. 150. Gjennomsnittlig har
Ved utgangen av
g&tt
det vert 6 sider pr. nummer. Det blir 900 sider. Hvis vi regner med at det har
stensilering,
med 2 timer pr. side til i lage avisen (skriving av stoff og stensiler,
stifting, konvoluttskriving og frimerkeklistring) , blir det 1800 timer. Regner vi
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med 40 timers arbeidsuke,ville det ta en mann 45 uker eller temmelig noyaktig
f. ir i fi ut avisen.
Er HUBO verd alt dette arbeid. Det fir andre domme om. Vi som er ledere,
merker i alle fall at avisen etterlysesav bide gutter og foreldre nir det gir for
lang tid mellom hver gang den utgis.
For 10 ir siden skrev Inge Hoivik en artikkel om troppsaviser beregnet pi
boka til 40-ersjubileet.Blant annet pi grunn av plassmangelble den ikke brukt.
Pi grunnlag av hans manuskript har jeg, Per T., gjort en del tilfoyelser og brukt
det meste av hans stoff.
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