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Alf Resvoll. S. B. Damsholt. 

Sjøkorpsets stiftelsessang 

En tanke født i bønnens stund, 
et lite frø fra muldets grunn, 
med skaperkraftens kjerne 
gror stille fram som plante sunn, 
med grønne skudd i lysets lund, 
med liv fra troens stjerne. 

Voks opp mitt skjønne ungdomstre, 
og gi meg vårens liv å se, 
og dine greners skygge, 
du verner meg i stormen hård, 
din rot står fast i Herrens gård, 
hos deg, der vil jeg bygge. 

Her bøyer jeg mitt hode ned, 
og gjemmer Gud og all hans fred 
i hjertets skjulte ganger; 
jeg favner himlen i mitt sinn, 
og friskhet om mitt unge kinn, 
og synger mine sanger. 

Arnt C. Tharaldsen. 

S. B. Damsholt. 
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Sjøkorpsets styre i jubileumsåret 

Stående fra venstre: 1445 Arvid Larsson (kasserer), 1797 Ivar Aasheim (sekretær), 

1765 Sigurd Eliassen (materialforvalter), 1874 Jan Stensrud (styremedlem), 1861 Helge 

Refsnes (varamann). 

Sittende fra venstre: 1918 Edv. 0. Pedersen (Skårungesjef), 1405 Bjørn Barkvoll (for

mann), 1739 Jens P. Taasen (Sjøkorpssjef). 
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FORORD 

Sjøkorpset er 50 år! Hvilken strøm av minner går ikke gjennom vårt 
sinn bare ved tanken på det som der har skjedd. Var du også med på det 
toktet som dro nedover svenskekysten i 19hundre og dentid? Skuta pløyer 
seg gjennom det friskeste sjøvann, småkruset går sjøen med hvit krave på 
hver bølgetopp, skuta skyter fart mellom holmene, det er sol fra en knall
blå himmel, nakent berg med små gresstuster og noen fiolblå blomster på ei 
berghylle. På dekk slanger seg en gruppe brunsvidde gutter, sangboka er 
fremme, «en sjøkorpsgutts liv er som saltvannssprøyt, det er friskt det er 
sunt . .. » spinkle stemmer, rustne i stemmeskifte eller grove fra styrman
nen som har hodet dypt bøyet i sjøkartet. Dette er vel det friskeste og 
riktigste liv som kan bys noen gutt i en moderne og teknifisert verden, 
tilbake til naturen, vågemot, kamp mot sjø og vind og ... fine aftener i en 
lun bukt, med solnedgangen over øde holmer. Guds ord lyder med alvor fra 
skipperen nede i salongen, det er ballast som skal medtas i livet her nede, 
det er det fyrtårn som skal lede vår kurs i livets seilas mellom dets holmer 
og mange skjær. Med en fast forankring i Guds tro og KFUM's målsetting 
hives ankeret på dekk den neste dag med kurs mot nye kyster og fremmede 
havner. Her ombord sveises guttene sammen til et ubrytelig kameratskap 
som varer hele livet igjennom, det vet alle som har vært med, alle som nå 
leser denne beretningen om Sjøkorpsets første femti år. 

Det er også den erfaring og den livsvisdom vi gjerne vil gi videre til 
kommende generasjoner i KFUM's Sjøkorps og Skårunger. For det skal du 
vite at den ide som ble unnfanget for femti år siden, av S. B. Damsholt og 
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som er blitt til det Sjøkorpset har stått for siden, det er en realitet, en norm 

for unge menneskers higen etter en større evighet enn den som kan nås 
med jordiske midler. Det er den kristne tro som skal lede arbeidet på tokt 
og i havn, på turer og i møter, i det store kompleks av virksomheter som 

utgjøres av KFUM's Sjøkorps. 
Barket kommer unggutten tilbake fra tokt, barket i kroppen og mer 

følsom i sinnet enn da han dro ut. Nesten 2500 gutter har gått igjennom 
gradene i Korpset i de forløpne femti år, hver enkelt har tatt med seg 
minner fra en rik ungdomstid. Noen sluttet tidlig kanskje de ikke fant seg 
til rette i den friske og «tøffe» tonen som Korpset alltid har stått for. 

For noen er Sjøkorpset blitt det vesentligste i deres liv, fyllt helt opp med 
ideer og synsmåter om hvordan e,t liv med mening skal leves. Denne beret
ningen skal være et forsøk på å fortelle om det daglige livet i Korpset i 
alle disse årene. Det vil naturlig nok bli en beretning som varierer fra 

forfatter til forfatter, men det reflekterer bare den bredde som Korpset 

står for. Dette er ikke en beretning av oppbyggende karakter, kanskje 

kommer ikke Kristi ord så meget frem i det daglige arbeidet, men det 
gjennomsyrer allikevel hele arbeidet og gjør det meningsfyllt. Derfor skri

ves det vel heller ikke så mye om det. 

1399 
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Organisasjon og ledelse 

ARS MØTET 

styremedlemmer og aktive førere 

S t y r e t  

formann 
sjøkorpssjef 
skårungesjef 

sekretær 
kasserer 

materialforvalter 
styremedlem 

KFUM's representant 

I 
S j ø k o r p s r å d  

sjøkorpssjef 
NK 

sekretær 
kasserer 

materialforvalter 
4 klassefører 
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Sjøkorpsets og Skårungenes øverste ledelse er årsmøtet som avholdes 
en gang i året. Årsmøtet, som består av styret og de aktive førerne, trekker 
opp retningslinjene for korpsets arbeid, foretar valg til styrer og råd, be
handler årsmeldinger, regnskap og andre saker som er av stor viktighet. 
Styret er det daglige overordnede organ for Sjøkorpset og Skårungene, det 
tar seg av økonomien og materiellet. 

Styret foretar utdelinger av merker og grader og er det organ som fore
tar beslutninger i de større sakene som rådene ønsker å gjennomføre. Sjø
korpset og Skårungene ledes til daglig av hvert sitt råd. Rådene er de 
vesentlige fora for planleggingen og gjennomføringen av guttearbeidet. I til
legg til disse formelle organene kan det være førermøter i Sjøkorpset eller 
ledermøter i Skårungene, som kan ta seg av saker som passer for disse fora. 
Eller Sjøkorpset kan innkalle alt befalet til et befalsmøte, det skjer svært 
ofte etter de vanlige mandagsmøtene. 

Grader i Sjøkorpset 

Når en ung gutt på 13 år begynner i Sjøkorpset er han først aspirant. 
Etter at han har vært tilstede på minst 5 møter, har avlagt disiplinprøven 
og ordnet med kontingenten, opptas han som medlem og får sitt nummer, 
han er 1.-klassing. Senere avanserer han stort sett hvert år, som menig 
etter å ha bestått båtlagskonkurransen, som er en eksamen hvert år. 

M e n i g e B å t s m e n n  F ø r e r e  

13 i, I 
aspirant 17 år i konst. båtsm. 20 år i kvartermester 

1. klasse 1s år i fast båtsmann 21 år I konst. fører 

14 år i 2. klasse 19 år i overbåtsmann 22 år i fast fører 

15 år i 3. klasse 

16 år i båtsm. skole 

12 



På en klasse er det en klassefører, en eller flere båtsmenn og så guttene. 

Man kan godt la de horisontale delene representere dette på skissen oven

for. Denne arbeidsformen og disse gradene gjelder altså for det meste 

av Sjøkorpsets virksomhet, nemlig på møtene i vinterhalvåret i Møllergt. 1. 

Den reflekterer guttenes erfaring og modenhet i guttearbeidet og passer 

godt for den opplæring og virksomhet som skjer om vinteren. På sommer

toktene er det spesielle kvalifikasjoner i seilas og navigasjon som er de 

avgjørende for at skuta trygt kan føres i storm og stille. På tokt blir 

stillingene besatt etter disse kvalifikasjonene av styret, men visse formelle 

regler gjelder her. Det reflekteres igjennom seilmerkene: 

Seilmerket bronse: krav: båtsmannseksamen, navigasjonsprøve 

rett: assistere styrmann 

Seilmerket sølv: krav: Sjøkorpsets navigasjonseksamen sølv 

rett: styrmann på tokt 

krav: kys tskippersertif ika t 

rett: skipper på weekend-tokt 

Seilmerket gull: krav: kystskippersertifikat 

rett: skipper på tokt 

Flaggskippermerket: en honorær grad. 

I tillegg til de formelle teoretiske kvalifikasjonene må innehaverne av 

seilmerker ha dokumenter,t ferdigheter i praktisk seilas og navigasjon på 

tokt. Merkene tildeles etter anbefaling av en toktskipper og utdeles av 

styret. Gullmerket er en typisk modenhetsprøve, her må man ha en av

balansert og ansvarlig kar. 
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Andre merker 

For å stimulere den innsats som ligger i trofast arbeid i og for korpset 
har vi trofasthetsmerker i tre grader: 

Trofasthetsmerke i bronse tildeles den gutt som ikke har vært borte 
fra mer enn tre møter, og da med forfall, i et år. For sølv er det ,to år og 
for gull tre år. Etter 15 års aktivt medlemsskap tildeles trofasthetsmedaljen: 
I Morild heter denne trofasthetsnålen. Særlig stor innsats i Korpset hono
reres med æresmedlemsskap eller tildeling av Sjøkorpsets storkorsorden, 
for denne siste er det et eget ordenskanselli. 
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Lov for Oslo KFUM's Sjøl<orps I og 

Oslo KFUM's Skårunger 

§ 1. Sjøkorpsets navn er Oslo KFUM's Sjøkorps 1. Skårungenes navn er 

Oslo KFUM's Skårunger. Begge er avdelinger i Oslo KFUM. 

§ 2. Avdelingenes formål er: 

a) i overensstemmelse med KFUM's program og målsetning å drive 

et kristen guttearbeid bygget på Guds ord og bønn, og gjennom 

dette føre unge menn til Kristus; 

b) å oppøve guttene i sjømannskap, svømming, livredning og andre 

ferdigheter en seilsportsmann og friluftsmann har bruk for. 

§ 3. Enhver gutt som går i 7., 8. eller 9. klasse på skolen, kan opptas som 

medlem av Sjøkorpset. Enhver gutt som går i 4., 5. eller 6. klasse kan 

være medlem av Skårungene. 

§ 4. Avdelingene avholder et felles årsmøte om høsten; det er avdelingenes 

høyeste myndighet. Stemmerett har aktive førere og styremedlemmer. 

Årsmøtet velger et felles styre for Sjøkorpset og Skårungene for ett 

år. Styret består av: formann, sjøkorpssjefen (viseformann), skårunge

sjefen, sekretær, kasserer, materialforvalter og styremedlem samt en 

representant oppnevnt av Oslo KFUM. Dertil velges to varamenn og 

en revisor. Styret velges blant aktive eller passive førere. - Årsmøtet 

velger sjøkorpsråd for ett år. Rådet består av: sjef, nestkommander

ende, sekretær, kasserer, materialforvalter og klasseførerne. Årsmøtet 

velger skårungeråd for ett år. Rådet består av: sjef, nestkommander

ende og lederne. Rådene kan velges blant aktive medlemmer med grad 

av fast båtsmann eller høyere. - Årsmøtet behandler årsberetningene 
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fra sjøkorpssjefen og skårungesjefen, materialforvalterens beretning og 

kassererens revidente regnskap. - Arsmøtet fastsetter kontingent og 
innmeldingspenger og behandler skriftlige forslag som er sendt inn til 

styret senest to uker før møtet. 
Der skal være et sjøkorpsutvalg som består av a) 4 aktive eller passive 
førere i Sjøkorpset, valgt av årsmøtet for 5 år, b) 3 medlemmer opp

nevnt av Oslo KFUM. Minst 2 av sjøkorpsutvalgets medlemmer må 
ha rett til å føre avdelingenes båter. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 5 førere forlanger det. 
Arsmøtet kan delegere sin myndighet til styret. 

§ 5. Styret har ansvar for økonomi og materiell, og det skal i overenstem

melse med formålsparagrafen legge opp retningslinjene for gutte
arbeidet, godkjenne større arrangementer, utdele seilmerket og tro

fasthetsmedaljer og ,tildele æresbevisninger. - Styret fører protokoll 
over sine forhandlinger; protokollen kan forlanges fremlagt til gjen
nomsyn av et av rådene. - I det tilfellet det ved avstemning i styret 

er stemmelikhet, er formannens stemme utslagsgivende. 

§ 6. Rådene skal gjennomføre planlagte arrangementer så som møter, turer, 
tokt og slipparbeide. - Rådene fører protokoll over sine forhandlin

ger; protokollen kan forlanges fremlagt til gjennomsyn av minst 2 
førere eller styremedlemmer. 

§ 7. Sjøkorpset og/ eller Skårungene kan oppløses av et årsmøte med minst 
2/3 flertall. Eiendelene (aktiva) tilfaller sjøkorpsutvalget som i første 
omgang søker å få sjøkorpsarbeidet i gang igjen. Lykkes ikke dette, 

disponerer sjøkorpsutvalget eiendelene til et lignende formål. Lykkes 
det heller ikke å finne noe slikt, overtar Oslo KFUM eiendelene 

(aktiva). 
§ 8. Forandringer i denne lov kan bare skje på et årsmøte med minst 

2/3 flertall og må godkjennes av Oslo KFUM. 

Vedtatt av Sjøkorpset og Skårungene 25. januar 1967. 

Godkjent av Oslo KFUM 16. februar 1967. 
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Sjøkorpset blir til 

I 1920 hadde Kristiania KFUM et godt guttearbeid. Gutteavdelingen 
hadde ca. 400 gutter, yngres avdeling var meget virksom, og dertil hadde 
foreningen fire meget livskraftige speidertropper. 

Var det plass til enda flere gutter? Ja, det manglet noe. Noen mente 
det var en skjevhet i bildet. Norske gutter har alltid hatt minst det ene 
øye rettet mot havet som med sin velde av skjønnhet og naturkraft er en 
utfordring for mannskraft og mot. 

Det ble forlagsbokhandler S. B. Damsholt som ikke bare så at Norges 
hovedstad måtlte by guttene noe her, men han hadde energi og mot til å 
trosse alle engstelige spådommer og all motstand, og så ble KFUM's Sjø
korps kjempet fram. 

En hellig ild var tent i Damsholt's hjerte og sinn. Den fenget hos hans 
venner, og tross den naturlige betenkelighet i KFUM's styre, godtok de 
det nye arbeid og dets foreløpige lover. 

Arkitekt Alf Resvoll som var Kristiania KFUM's hovedsekretær, og 
disponent Arnt C. Tharaldsen møttes ofte med Damsholt i bønn og samtale 
om det nye arbeid som etter hvert tok fastere form i deres sinn og på 
papiret, og den 22. mars 1920 hadde de kommet så langt at de i fellesskap 
bestemte å sette arbeidet i gang. Dermed var Sjøkorpset en realitet. 
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Formålet 

Korpsets tre stiftere hadde til dels vidt forskjellige særpreg, men den 
inderlige gudstro hadde de til felles. Dette kom til å prege sjøkorpsets 
formålsparagraf: 

«Sjøkorpsets formål skal være å fremme KFUM' formål, nemlig å 
fore unge menn til KristllS, ved under kristne menns ledelse å utføre 
en forebyggende, vekkende og bevarende gjetning blant dem. Dette vil 
korpset søke å oppnå ved gjennom kri telig kjærlighet å fremme åndelig 
og legemlig sunnhet, ved oppøvelse av disiplin, høflighet, punktlighet, 
selvi:espekt og annet som hører ion under kristen myndighet.» 

Korpsets praktiske formål skal være å utdanne seilsportsmenn og lære 
opp sine medlemmer i sjømannskap og idrett, som roing, svømming, liv
redning m. m. 

På dette grunnlag ble det første møte holdt onsdag 26. mai. Tolv 
gutter møtte, og man ble enige om å begynne med ukentlige øvelsesmøter. 
Alt en uke senere ble en 20-tonns yawl «Veni» og et par nordlandssjekter 
innkjøpt. 

Den 1. juni ble det holdt et agitasjonsmøte i KFUM's yngres avdeling, 
og nye gutter sluttet seg til. 

Arkitekt Resvold ble valgt til korpsets første sjef. Damsholt ble sekre
tær og nestkommanderende. Ellers bestod styret av ingeniør Emil Flacke, 
og av de øvrige som la ryggen til, må særlig nevnes garnisonsprest Kjell 
Stub, forlagsbokhandler Windju Simonsen, Lachman-Mørk, John Ribe 
og Karl Bang Lauritzen. 

Den første sommeren ble det seilt en del med «Veni» i indre Oslofjord, 
hvor « Veni» lå oppankret ved Sandvika, også nordlandssjektene ble flit
tig brukt. 

« Veni»s blykjøl hadde blitt kuler under første verdenskrig. Nå hadde 
den fått en stor og bred betongkjøl og noen tonn sten som innvendig 
ballast. Selvsagt trengte den mye vind og var tung i bauten, men guttene 
var stolte av den og glad i den bastante skuten som oppfylte guttedrømmen 
om å stå på et dekk og seile sin egen skute. GuHene fikk virkelig overlatt 
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De første i uniform. 

seilasen av båten. Dette ga en glede og en utvikling og medeierglede som 
var med på å legge grunnlaget for fremtiden. 

Visstnok kunne ikke guttene bruke draft, og « Veni» gikk på grunn 
både titt og ofte, men dette ble bedre alt neste sommer. 

Vinteren 1920-1921 

Om vinteren ble « Veni» lagt opp på Lindøya, og grunnlaget for korp
sets organisasjon og vinterarbeid ble lagt, mest etter mønster fra det danske 
Frivilligt Drengeforbund (FDP). Damsholt ledet nå møtene på en inspirer
ende måte. Sangen - alt nå friske marsj- og leirsanger ispedd med sjø-
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mannsviser og de første egne sanger, lød fengende og friskt og gjorde sitt 
til å begeistre og samle. Den samlet til fest, til moro og til dypfølt andakt, 
rev guttene med og gjorde dem til ett, så de følte seg som noe eget, som 
ekte sjøkorpsgutter med «saltvann i årene». 

Disiplin ble et vesentlig trekk ved sjøkorpset, ubønnhørlig streng, som 
det er nødvendig for sikkerheten på sjøen, og feiende og frisk som kjekke 
sutter liker det. 

For enhetens og disiplinens skyld fikk vi alt høsten 1920 egen uniform. 
Blusen var svært forskjellig fra en marinebluse, og hadde et lite lyseblått 
tørkle i halsen. 

Vi fikk også et slags medlemsmerke, som ikke var annet enn en halv
kuleformet tinnknapp med to ankre i. 

Til å begynne med fikk vi en instruksjonsbok fra de danske sjøspei
dere. Dette var en god hjelp, men ikke nok for de mange interesserte 
guttene. 

Om høsten ble også de første førere og båtsmenn utnevnt. Førere ble 
Ribe, Tønnesen, Sverre Thorbjørnsen, John Andersen og Bernhard Sværen. 

Båtsmenn ble Thomas Nielsen, Aage Svendsen, Oscar Ahlstrøm og Odd 
Pedersen. 

Sjøkorpset fikk mange vanskeligheter å overvinne den første tiden. 
Det ble møtt med kritikk og skepsis fra foreningshold, men intet kunne 
stanse korpsets utvikling. Den brennende begeistring både fra befal og 
menige måtte bære frukter, og nye gutter sluttet seg til. Også en del gutter 
fra speidertroppene ville gå over. Disse måtte gå i et halvt års «karantene» 
før de kom inn i Sjøkorpset. 

Under mottoet «Med Gud for Kristianias ungdom» arbeidet korpset 
seg fram trass i motgang, og de ca. 100 guttene kunne våren 1921 freidige 
og glade synge: 

Vi kan klare alle klipper 

blott Vår Herre selv er skipper 

og vi ærlig holder ut. -
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Fra slippen gamle dager. 

Ombord i gamle «Veni». 
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Framgang - organisering 

Korpset var alt fra starten bygd opp på et solid fundament og gikk 

stadig framover. Organisasjonen ble bygd ut. Vi fikk tropper og båtlag, 

men enda var det ikke tiden til å inndele i årsklasser. Vi holdt fester og 
turer for tropper og båtlag og hele korpset. 

Alt i februar 1921 begynte det første navigasjonskurs for befalet, fra 

førere til båtsmannselever. 
Som lærere virket dels navigasjonslærer Ofstad fra sjømannsskolen, 

dels underviste enkelte av befalet. 

Med så mange nye medlemmer måtte også flere båtsmenn utnevnes, 

slik at nye medlemmer i januar alt var båtsmenn i mars. 

Fra våren 1921 overtok ungt befal ledelsen av slipparbeidet, og tropper 

og båtlag seilte stadig i indre Oslofjord, for det meste med de nybakte 

båtsmenn som skippere. 
I 1922 gikk seilasen litt lenger ut fjorden, og langtoktene var i emning. 

Etter hvert seilte sjøkorpsguttene hver sommer ut på langtokt. De har 

gått til Sørlandet, svenskekysten og Danmark. I hver havn og hver by har 

guttene gjort «strandhugg». 
Fra 1932 da korpset fikk seilmerkene med de krav dette stilte til navi

gasjon, sjømannskap, lederegenskaper og modenhet, har toktseilasen fått et 

kraftig oppsving, med 2-3 tokt hver sommer. 

Seilmerkene ble innført 

De første seilmerkene ble utdelt under en høytidelighet ombord i 

«Veni 2» under et pinsetokt. Den 16. mai 1932 henimot midnatt seilte 
«Veni» og «Vid» fortøyd og fendret side om side. Det var sang, fest, 

sjokolade og varme pølser, taler og merkeutdeling. 

En lett nordabris kruste sjøen utenfor Hurum-landet. Månen glitret i 

krusningene under den betydningsfulle begivenhet da befalsordningen om

bord kom inn i fastere former og nådde et nytt høydepunkt. 

Førerne hadde hele tiden følt ansvaret ved å seile ut med så mange unge 

gutter, og dette ble enda mer aktuelt dette året da vi fikk «Mohawk» i 

tillegg til «Veni 2» og «Vid», og seilte på Matstrands-toktet med 55 mann. 
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Sjøkorpset 1930. 

I 1931 snakket man om å måtte oppløse Sjøkorpset som da bare hadde 
få medlemmer. Men korpset fikk vind i seilene, og i årene fremover ble 
aktiviteten enorm. Medlemstallet vokste, så det ble på tale å dele korpset. 
Det var igjen begeistring og gå-på-humør, og på befalsmøtene var det opp 
til 45 førere og båtsmenn. 

Hele Sjøkorpset er gjennomsyret av tradisjon. Dette sammen med 
kameratskapet, gleder, slit, den ungdommelige tro, og ideologien slik den 
finnes, både i skrevne og uskrevne lover, har gått som en rød tråd gjen
nom alle årene. 

Korpset, som allerede fra starten var bygd opp på et solid fundament, 
gikk stadig framover. Organisasjonen ble bygd ut, og alt fra første stund 
ble det tatt særlig sikte på å gi førere og båtsmenn en solid utdannelse. 

Da Resvoll i september 1921 gikk av som sjef, ble han etterfulgt av 
Damsholt, mens garnisonsprest Kjeld Stub ble formann i styret. Damsholt 
var korpsets hjerte, og med sitt eminente organisasjonstalent gjorde han 
Sjøkorpset til en populær og solid avdeling innen KFUM. Høsten 1924 
trakk Damsholt seg tilbake, og en kort s•tund etter forlot han landet for å 
slå seg ned i København. Det var et meget stort tap for korpset. Som hans 
etterfølger ble Sverre D. Husebye valgt, og i ham fant korpset en utmerket 
leder. Med glødende interesse førte Husebye korpset videre framover. 
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Nyttår 1928 gikk Husebye imidlertid av som sjef for å kunne ofre seg for 
sitt teologiske studium, og i hans sted ble Hans Fevang valgt. Fevang sto 
som sjef til høsten 1929 da Husebye igjen ovenok ledelsen. Korpsets ut
merkede kasserer og erfarne rådgiver, disponent Arnt C. Tharaldsen, som 
hadde vært med i ledelsen hek fra starten, trakk seg nå tilbake fra styret, 
og tidligere formann i KNS, direktør Halvdan Hansen, trådte inn som 
konsulent og matedal.forvalter. Aret 1930 sto i 10-års jubileets tegn, og 
begivenheten ble feiret med store festligheter, hvor blant annet de tre stif
tere var til stede og ble utnevnt til de første æresmedlemmer av korpset. 
Høsten samme år trakk igjen Husebye seg tilbake, og ledelsen ble igjen lagt 
i I'evangs hender. Det følgende år så det en tid mørkt ut for korpset. 
Fevang måtte slutte, og vanskeligheten med å finne en habil sjef var stor. 
Husebye trådte igjen hjelpende til og sto som sjef til våren 1932, da Thor
leif Allum ble valgt til korpsets leder. Samme år ble konsul Tønder Bulls 
interesse for korpset vakt, og han s -tilte sin vakre båt «Mohawk» til vår 
disposisjon, samtidig som han ytet verdifull økonomisk støtte. 

Høsten 1934 gikk Allum av som leder og ble etterfulgt av Karl Bang 
Lauritzen, som ledet korpset til 1936 da Jan Piene overtok sjefsplassen. 

De 10 første årene var til å begynne med preget av gjæring og utvik
ling. Grunnlaget ble lagt, og innen utgangen av perioden hadde korpset 
fått solide tradisjoner som i alt vesentlig har preget arbeidet helt fram til 
50-års jubileet. 

110. 
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Arene 1935 - 1945 

En tiårsperiode? Nei, to helt forskjellige 5 årsperioder og begynnelsen 
av en tredje og helt ny periode i Sjøkorpsets historie. 

En hvit og en svart periode? Nei, ingen tid er vel helt hvit eller helt 

svart. Det vil alltid være ting som skaper lys og farge selv i de mørkeste 

tider. Og kanskje gjorde mørket i krigstiden det lettere for oss å se og 
glede oss over disse gode og lyse sider av sjøkorpsarbeidet. Først og fremst 

lyste korsmerket i det norske flagget for oss meget klarere enn før. Men 

mørket gjorde også at vi så på tiden før krigen som lysere og bedre enn 

den kanskje hadde vært, for selvsagt hadde vi vanskeligheter da også. 
Økonomien for eksempel har vel alltid skapt problemer, for selv om vi 

hadde veldig god støtte i konsul Tønder Bull og senere også i Ragnar 

Myren, så var det ikke lite vi måtte greie selv. Noe vi selvfølgelig ikke 

hadde vondt av. Tvert imot - jo mere arbeide, desto større glede når vi 

fikk det til å gli. Basarene våre ble forberedt i lange tider. De skaffet ikke 
så veldige beløp i kassen, men du verden så mye moro. Det var en hel fest 
hver kveld det sto på. Og «Morild» - damene våre i te-salongen. Flere av 

damene var der hver kveld, og jeg vet de hadde glede av det. Sett under 

et,t var vel tiden 1935-1940 omtrent som årene før. Vi hadde våre møter, 

tokter og turer. Bang Lauritzen var sjef frem til høsten 1936, da overtok 
Jan Piene som ledet korpset til høsten 1938. Da ble Thorleif Gunnæ::; 

valgt. Under krigen mente vi at det var om å gjøre å forandre minst mulig 

i ledelsen og det ble derfor ikke valgt noen ny sjef før høsten 1945, bort

sett fra året 1943-1944 da sjefen måtte gå i dekning. I denne tiden fun-
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gerte Jens C. Hagen som sjef, en stilling han fylte på en utmerket måte. 
I denne tiden ble møtene flyttet fra lørdag til mandag, en ordning vi har 
hatt siden. 

«Vici» ble solgt våren 1936. Det var to tokt dette året med «Mohawk» 
til Gøteborg. På den ene var Paul Andersen skipper og det andre ble ledet 
av Bjarne Nielsen. I 1937 seilte igjen Paul Andersen et tokt til Gøteborg. 
Deretter var «Mohawk» på et tre-ukers tokt til København. Dette toktet 
var hele tiden begunstiget av vind og vær. Således seiltes strekningen Oslo 
-Marstrand på 31 timer, noe som den gangen var litt av en rekord i 
korpset. I København hadde guttene gleden av å være sammen med 
S. B. Damsholt. Han var med i Tivoli, og guttene var hjemme hos ham og 
han var guide i København. 

I 1938 hadde vi et tokt til Gøteborg i ganske stormfullt vær. På dette 
toktet kom vi i direkte kontakt med ingeniør Ragnar Myren i Gøteborg. 
Et bekjentskap vi alltid senere har hatt stor glede av. Samme år var det et 
tokt til Kristiansand i strålende vær med Bjarne Nielsen som skipper. 
I 1939 var det to 14 dagers tokt på svenskekysten. 

Så var det slutt med de lykkelige førkrigsårene. 
Vinteren 1939-1940 ble vi klar over at det nok ville bli vanskeligheter 

for korpset, særlig når det gjaldt toktene, på grunn av krigen som var 
brudt ut i Europa. I mars 1940 feiret vi vårt 20 årsjubileum med kirke
parade og stor fest. 

Så kom 9. april. Mørklegging og flyalarm, vinteren som vi nærmest så 
på som morsom og avvekslende, ble plutselig dødsens alvor. 

Krigen som bare gjaldt våre sjøfolk og deres pårørende, var noe som 
angikk hver enkelt av oss. Hvordan skulle det nå gå med korpset? 

Vi var nokså usikre til å begynne med, men etterhvert fant vi da ut 
hvordan vi måtte drive korpset i okkupasjonstiden. Jo mindre synlig, jo  
større sj anse hadde korpset til å få  fortsette og overleve. Uniformen måtte vi 
sløyfe, men vi fortsatte våre møter og vi klarte å gjennomføre en del turer 
og mindre tokt i indre Oslofjord med Per de Flan som skipper i 1940 og 
Eivind Andersen i 1941. Men så i 1942 ble «Mohawk» beslaglagt av Ge
stapo. De gav båten til den såkalte «Hirdmarinen». De klarte i løpet av 
krigen å ødelegge «Mohawk» fullstendig. Da krigen var over lå den som 
sunket vrak ved Horten. Men de klarte ikke å ødelegge Korpset. Tvert 

27 



«Velsemøy» og «Mohawk». 

imot steg medlemstallet under krigen, og kameratskapet var sterkere enn 
noen gang. Og helt uten seilmuligheter var vi ikke. Vi hadde de siste år 
før krigen hatt «Veslemøy», en 32 kvadratmeter spissgatter. Da «Mohawk» 
ble tatt arrangerte vi et proformasalg av « Veslemøy», så denne båten had::le 
vi til enter krigen. Bak blencling ga1·dinene hadde vi våre møter g fester. 
Det var veldig oppslutuiog om våre urer og leire. Særlig påskeleirene pli 
Lunde var fin-fine. Øko110.mien var bedre enn noen gang. Våre basarer so:n 
i motsetning til før krigen ikke val' sætlig morsomme, gav oss meget tore 
inntekter. De te gjotde at vi kunne kaffe nok mat til v;re leire, noe som 
ikke al l t id var så lett, men alltid dyrt. Vi badde også l�ix på Lunde fo1· 
«Morild» i 1943 og 1944. Ivrigere og mer sporty leirdel.tagere enn «M r
ild»-damene våre har vi vel aldri hatt. 
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Påskeleir på Lunde 

under krigen. 

Ombord på «Velsemøy». 

Paul Andersen ved roret 

og i profil Th. Gunnæs. 

De første båter etter krigen. 
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Det var svært ofte vanskelig å få utført enkelte ting i Sjøkorpset da 

svært mange av befalet var med i den stadig stigende undergrunnsbevegelse 

mot tyskerne. Krigen krevet også sine ofre i Sjøkorpset. Jeg skal bare 

nevne en; Paul Andersen. Han får stå som representant for dem som gav 

sitt liv under krigen, og også for de mange trofaste som ikke er nevnt her 

og hvorav mange er borte. 
Han var vel den som vi eldre sjøkorpsgutter husker best og som vi satte 

aller høyest. Som sjøkorpsgutt og kamerat var han en ener. Han var vel den 

beste seiler og skipper vi hadde. Han var til sjøs i noen år, men hver gang 

han var hjemme var han med i korpset. Da krigen kom var han i brann

vesenet. I desember skjedde den store eksplosjonsulykken på Filipstad. 

Paul var nettopp kommet hjem fra vakt, da han fra sitt hjem på Ekeberg 

så hva som skjedde. Han var ikke i tvil om hvor alvorlig dette var, han 

hadde ofte snakket om hva som kunne skje der nede i havnen. Han hadde 

som andre brannmenn ofte vært i livsfare under mindre branner nede i 

havneområdet. Og han innrømmet at han var redd hver gang. Men han var 

heller ikke i tvil om hva som var hans plikt og dro straks tilbake og meldte 

seg til tjeneste. 

Sammen med 5 andre brannmenn omkom han der nede. Vi hadde mistet 

vår beste venn og sjøkorpskamerat. 

Men sjøkorpslivet gikk videre, og så endelig var krigen over, og det 

gjaldt å sette alt inn på å bygge opp igjen et seilende sjøkorps. 

Og med det begynner en tredje og ny periode i løpet av disse ti år. 
Ved hjelp av direktoratet for tilbakeføring av fiendtlig eiendom klarte 

vi å skaffe endel robåter og travaljer som vi hadde mye glede av. 

Vi fikk også uniformer så vi kunne være med i en stor parade for 

Kronprins Olav. 

I mai dro fører Alf Haugland og jeg til Gøteborg etter innbydelse fra 

Ragnar Myren. Dette resulterte i at samtlige sjøkorpsgutter i løpet av som

meren kunne reise til Gøteborg KFUM's leir på Hovås i Gøteborgs skjær

gård på Myrens bekostning. Et helt gjennom vellykket arrangement. 
7. juni sto vi oppstilt med uniformer og flagg og var med i den lykkelige 

skare som kunne ønske vår kong Haakon den VII velkommen hjem. 

Vårt 25 års jubileum feiret vi med all mulig festivitas høsten 194 5. 

404. 
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Arene 1945 - 1955 

Sjøkorpset sto godt rustet til å fortsette arbeidet i 194 5; økonomien 
var god, det var mange gutter og mange ledere. Korpset sto etter senkin
gen av «Mohawk» og det proforma salg av «Veslemøy» helt uten båter, 
men allikevel, utsiktene var lyse. For en menig sjøkorpsgutt var det en stor 
opplevelse i maidagene 1945 å se sjøkorpsets førere troppe opp i full politi
uniform med pistol i belte, eg blanke messingknapper på den stilige blå 
uniformen, også fordi vi derved forsto at lederne hadde stått på den riktige 
siden under krigen og gjort en innsats for landet. 

Det var mange ting å ta fatt med, først og fremst gjaldt det å skaffe 
materiell og legge forholdene tilrette for igjen å kunne seile og dra på leir. 
Dette lot seg naturlig nok ikke ordne alt første fredssommeren i 1945, men 
jubileumsleiren på Lunde gikk av stabelen med pomp og prakt. Denne 
leiren er vel den flotteste som har vært avholdt på Lunde i de senere år, 
først og fremst pga. kombinasjon fred og jubileum, men også pga. det store 
antall gutter og ledere som var med, stuvende fullt overalt. 

Disiplinen var på topp etter årelang trening under krigen, olympiaden 
med faner og flagg ble en festlig opplevelse og kanskje ikke minst frilufts
gudstjenestene blant bjerketrærne i skogen. Jo, forresten; nattøvelsene med 
snapphanelek og gulltransport satte sterke spor etter seg i et ungt gutte
hjerte. Det startet forresten alt med nyttårsleiren under fører Haugland, 
med flydur og god mat, brannmanøver og tauverkøvelser i peisestuen. 
Senere kom påskeleiren med den fotballgale fører Hedtun; først ryddet vi 
hele fotballbanen for snø og så ble to mann sendt til Vestby for å låne fot-
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«Vici Il>t ior fulle seil. 
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ball i Vestby fotballklubb 'eller noe sånt', dessverre kom gutta tomhendt 

tilbake. 

Hvem husker ikke roøvelsene på jubileumsleiren, til Tofteholmen og 

for ikke å snakke om turen til Moss, med bespisning av sur lapskaus og til

hørende småprumpende og illeluktende rotur tilbake og den lange køen på 

femseter'n om natten. Jo, det var friske tider. 

Sjøkorpset hadde pga. forholdene en stabil ledelse under krigen, nå var 

det på tide å skifte. Inn på arenaen tropper så den gamle sjef og alle unge 
gutters ideal Sverre D. Husebye, forfatteren av alle tiders guttebøker med 

motiv fra sjøkorpslivet. Hvem har ikke ligget med «Alle mann på dekk» 
eller «Liv i sommerleiren» under dyna og lest til øye ble stort og vått. 

Dette skulle bli tilstander gutt! Det ble ikke slik, Husebye var blitt eldre 

og han hadde altfor store forpliktelser utenfor Korpset til at han kunne 
engasjere seg sterkt nok i guttearbeidet, han ble valgt til sjef på årsmøtet i 

november 1945, men alt i januar 1946 så han seg nødsaget til å måtte tre 

tilbake. Viseformannen Thorvald Dannevig overtok. Men alt i mai måned 

måtte Dannevig tre tilbake pga. studier og Knut Bredal fungerte videre 

som sjef. Men tross denne uheldige skiftingen i ledelsen var det stor til

strømning av nye gutter og livlig aktivitet, særlig viser sommeren 1946 

dette. Alt i alt har vel dette vært korpsets mest aktive sommer i manns 

minne. Det startet med «Den store Danmarks-turen» fra 23. juni til 13. 
juli. Det var en huskende og sjøsyk tur med to redningsskøyter «Kragerø» 

og «Conrad Langaard» - fra Oslo til Fredrikssund på Sjælland. Vi hadde 

hver med oss en liten matpakke og var ikke så lite elendig av sjø og sult 

da vi gikk innom Gøteborg og fikk presang av Myren; en hel pappeske 
full av karameller! Senere var det et minnerikt opphold på sommerleiren 

Jomsborg, og en uke med privat innkvartering i København, Tivoli, Dyre

havsbakken, morgenandakt, museer osv. 
Hjemreisen ble noe forsinket slik at vi hadde de siste dagene på Duevej 

skole og fritt leide i København - fantastisk opplevelse. Sommerprogram

met fortsatte med flere leire på Hovås utenfor Gøteborg som gjester hos 
Myren. Her var det seilas med to långedragsjuller ( en tian og en aderton), 

besøk i Gøteborg og friskt liv. Hvem husker ikke da vi gikk på grunn med 

seiljolla utenfor nakenbadet på Hovås? Til slutt besto sommeren av fem 

ukes-tokter med «Vici», til Strømstad, fra Strømstad og rundt omkring . 

.3.3 

3 - Sjøkorpset 



21 Odd Pedersen og 110 Thorleif Allum. 

At det overhodet lot seg gjøre å arrangere alle de forskjellige aktivitetene 

denne sommeren var helt enestående. For en ung gutt som i fem lange år 

hadde holdt seg i den hjemlige gate eller aller nådigst hadde fått en sommer

ferie på en gård i Nittedal, var dette det rene eventyret. Jomsborgleir -
Københavnopphold - Hovåsleir - Gøteborgbesøk og friskeste høstseilas 

med «Vici Il». Aldri har noen sommer stått slik i eventyrets skjær som 

denne sommeren 1946. Her startet også et fruktbart og givende samarbeid 

med Frivillig Dansk Drengeforbund, Fredriksberg 5, et samarbeid som 

varte i mange år med gjensidige besøk og fellesarrangementer. 

Sjefsproblemet fortsatte høsten 1946, det måtte avholdes tre årsmø

ter før sakene var klare og da var det igjen en av de gamle kjemper 

som kom tilbake; Thorleif Allum ble ny sjef. Det ble startet en rekke nye 
aktiviteter, Sjøkorpsutvalget innen Norges Kristelige ungdomsforbund ble 
opprettet og det ble ansatt en egen forbundssekretær innen NKUF for sjø-
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korpsarbeidet, Thorbjørn Jensen. Det hadde vist seg å være stor interesse 
for sjøkorpsarbeidet i mange av våre kystbyer, og nå skulle sjøkorpstanken 
spres til hele landet. Fødselsdagsklubben trådte i funksjon fra 1. januar 
194 7, og arbeidet med sjøkorpsboka og sangboka ble satt i gang. «Mo
hawk»-saken ble brakt til sin avslutning, livlig kontakt med det danske 
sjøkorps, og Korpset får eget båthus med strandlinje innerst i Bestumkilen. 
Det blir satt opp et imponerende program for sommeren 194 7; pinsetokt 
- sommerleir - langtokt - julitokt - augusttokt og campingtokt med 
travaljene. Sommerens planer ble gjennomført, kanskje landsleiren på Knatt
holmen var den fineste, jeg husker iallfall langtoktet til København med 
Allum som skipper. Det var stor konkurranse om å få være med, så det 
ble bare de eldste som kom med, frisk seilas og hyggelige bybesøk sitter 
igjen i erindringen og så byssejobben da, med primus med bare to ben, 
svidd fruktsuppe og havregrøt som sto av seg selv. 

Det er likevel tydelig at Sjøkorpset til en viss grad har overanstrengt 
seg, vi leser i årsberetningen: « ... Den nye førsteklassen begynte godt, 
men ble en skuffelse. 2.- og 3.-klasse har holdt seg godt. Befalet har vært 
slapt, med dårlig fremmøte. En del av befalet har sluttet i årets løp.» 

På årsmøtet i november 1947 blir Jens C. Hagen valgt til ny sjef og 
Allum, som har store forpliktelser utenfor korpset lar seg likevel overtale 
til å stille som NK. Det er tydelige vanskeligheter med arbeidet, styrerefe
ratene blir ofte 'enstemmig vedtatt ikke å protokollføres'. Man må finne en 
ny giv i arbeidet og tanken om småbåter dukker opp. Etter mange overleg
ninger konsentrerer man seg om grimstadjollen, derved vil samarbeidet med 
KNS bli bra og man anskaffer tre grimstadjoller. Forutsetningen er hele 
tiden å fortsette med stor-båtseilas med «Vici». Sommeren 1948 blir det 
avholdt to tokter. 

En kronologisk beskrivelse av Sjøkorpset og dets ledere gir ofte ikke 
det riktige inntrykk av den enkelte manns innsats, denne strekker seg oftest 
over en årrekke og representerer en innsats på mange felter. 

Jens C. Hagen hører til den trofaste garde som alltid er villig til å gjøre 
en jobb for korpset. Jens Hagen er ikke sjef et eller to år og så utenfor, han 
er alltid med, alltid rede til ny innsats for Korpset. Hvem har ikke sittet i 
et styremøte med et vanskelig problem; penger, transport, oppbevaring, 
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nyanskaffelser osv. osv., og så ender det med: «Vi får ringe til Jens», or; 
dermed er som oftest saken ute av verden: Takk for det! 

Høsten 1948 overtar Allum igjen som sjef, men korpset deles inn i tre 
avdelinger med hver sin leder og med forskjellige møtedager, bare med et 
fellesmøte i måneden. Ideen er kanskje god, på samme måte som den med 
grimstadjollene, desentralisert ledelse, mindre enheter, nærmere kontakt 
med guttene osv. Men det fører ikke frem, to av avdelingene reduseres 
meget raskt og så er Korpset igjen tilbake som en enhet, svekket, men 
klar til ny innsats. Grimstadjollene blir heller ingen stor suksess, usikker 
administrasjon, store krav til jolleskipperne og utglidning. 

I 1949 kommer Alf Haugland inn som ny sjef og med ham blir en 
sruppe unge båtsmenn utnevnt til førere, staben har ungdommelig pågangs
mot og interesse, men det er et tydelig generasjonsskifte i Korpset. Til nå 
har det vært førkrigsgenerasjonen som har ført Korpset videre, nå er det de 
første av krigsungdommen som dukker opp. Det er ikke mange gutter. De 
unge føler behovet for fasthet og kontakt med den eldre generasjon, og på 
et utsatt årsmøte i februar 1950 blir Seniorrådet oppnevnt. Arbeidet går 
tungt, tilstrømningen av nye gutter er liten, man forsøker seg med vervings
kampanjer, men resultatene er ikke til å ta og føle på. Jeg tror ikke dette er 
tilstander som først og fremst skyldes Sjøkorpsets ledelse, det var en almin
nelig foreningstretthet overalt - i idrettsforeninger - i speiderarbeid og 
overalt. Det er reaksjonen på alt det som ble bygget opp av samhold og 
fellesskapsfølelse under krigen som nå er gått i stampe. 

Høsten 1950 må det igjen flere årsmøter til før man får valgt en sjef. 
Som vanlig har de aktive førerne en klar styreliste til årsmøtet, men sjefen 
mangler, jakten etter 'en av de gamle' fører ikke frem og Kjell Olsen lar 
seg endelig overtale. Referatet fra årsmøtet 27. oktober 1950 slutter slik: 
« . . .  Dermed går årsmøtet over i historien som et av de som man minst vil 

huske». 
Sjefsstillingen skifter i året som kommer, Rolf Hansen er sjef en tid og 

Thor Børresen ( og jeg vet nesten ikke hvem som ikke var sjef). Interessen 
for nye grader og distinksjoner og nye uniformer tar til å vokse, noe skal 
den store innsatsvilje hos en rekke unge førere ledes ut i, lange diskusjoner 
om korpsets arbeid og korpsets fremtid føres hver eneste uke, men det er 
noe som mangler. Riktignok er det ikke mer enn 30-35 gutter på møtene, 
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«Vici»s siste seilas for Sjøkorpset til København. 

men det avholdes en rekke turer og andre arrangementer. Men så er det 

sommeren da, og den strander alltid på skipperspørsmålet, her kan bare de 

gamle gullmerkeseilerne brukes. Igjen er det Allum, Gunnæs og Haugland 

som trekker i skipperuniformen og gjennomfører tokter til København, 

Gøteborg og Kristiansand. Det synes etterpå som det var her de største 

vanskelighetene lå, sjøkorpsets førere kunne ikke selv føre skuta og var 

dermed avskåret for all planlegging og gjennomføring av toktene. Det var 

generasjonsskiftet som hadde ført til at en generasjon var blitt borte slik at 

de unge ikke naturlig kunne følge opp med ansvar og ledelse. 
Så høsten 19 51 kommer Allum tilbake til sjefsstillingen og den faste 

forankring er etablert. Nå begynner den oppbyggingsperiode som igjen skal 
føre korpset opp på rimelige høyder. Det er flere likeberettigede førere enn 

det er plasser i styret, dette mister derved noe av sin posisjon og fører

møtene blir de viktige møtene. Disse holdes hver mandag etter det ordinære 

møtet, ofte på «Afrika» (Samfunnskafeen) over et glass melk eller en 
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kaffekopp og to med gul ost. Dette er demokratiets store tid i korpset, 
riktignok får Allum det endelige ord i viktige saker, men følelsen av felles
skapet i et stort antall likeverdige førere var til å ta og føle på. Det var en 
god tid for oppbygging av et intimt kameratskap. Korpset var alltid i tan
kene og ikke minst i den intense diskusjon. Det ble nok gjort mindre enn 
det ble pratet, men grunnen var lagt for et nytt korps av asken. 

Ut av dette arbeidet ble også Allums gamle kongstanke realisert; en 
rekrutteringsavdeling av gutter i alderen 10-13 år. Den 28. januar 1952 
ble KFUM's Skårunger stiftet med Allum som den første sjef. Men etter
hvert som arbeidet kom i gang ble Skårungene noe mer enn en rekrutt
eringsavdeling. Disse friske ungguttene med blå genser og hvit caps ble 
snart et kjent trekk i bybildet og nåde den som sa at de bare ventet på å 
begynne i korpset. Nei, Skårungene sto på egne ben og de var på mange 
måter mer aktive enn sjøkorpset. Arbeidet med skårungene var også lettere 
enn i sjøkorpset, guttene var ikke så hemmet og gledet seg mer over de små 
ting. Det var ut av dette arbeidet spørsmålet, - utvelgelsen og til slutt 
realisasjonen av den store båten kom. Her kan det passelig refereres fra 
Sjøsprøyt: « . . . var spennende å være fører i Sjøkorpset sesongen 1952 
-53. Allum var sjef og vi arbeidet for å skaffe korpset ei ordentlig skute. 

· Hver eneste uke hadde vi førermøter for å diskutere nye tilbud som 
strømmet inn og det var mye rart; luksusyacht til 400 000,- kroner eller 
avdankede slepedampere fra det syttende århundre ( ha-ha). Men det var 
mange skuter som fikk oss til å lengte ut til de blå vover; ei prektig skute 
lå på Kypros i Middelhavet og vi var så langt kommet at Veritas' besiktig
elsesmann i Haifa reiste over, men da var skuta ramlet ned fra slippen og 
hadde hull i skutesida. Men vi ga oss ikke og etter at Seniorrådet hadde 
godkjent vedtaket og en mengde trofaste eldre sjøkorpsgutter hadde gjort 
en kjempeinnsats med mange ting, dro sjefen og en fører til England for å 
besiktige S/Y «Sy.lvia» av Southampton. Denne løp heldig av og i slutten 
av august dro åtte mann til London for å akklimatisere seg og forberede 
hjemseilingen av «Mohawk Il». «We are eight men on board and we . . . » 

Englandstoktet har vel på mange måter vært korpsets mest dramatiske. 
Riktignok besto mannskapet bare av førere, men ferden var likevel så frisk 
og dramatisk at noe annet ikke hadde gått; det var storm i Nordsjøen. For 
dem som satt hjemme var ikke værmeldingen noen lystelig forkynnelse; 
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«Englandsfarerne». 
Fra h.: Kåre Høibakk, Arvid Larsson, Th. Allum, Per Kristiansen, Bjørn Pedersen, 

Harry Carstensen, Egil Spangen - sittende Bjørn Millestad. 

«Queen Mary» lå på været utenfor Englands sørkyst, «Mohawk» var gått 

ut fra Southampton og det blåste sørvest, noe måtte vel også rekke opp i 
Nordsjøen. Vel, skuta var ukjent for mannskapet, så ved første forsøk måtte 

vi vende om og gå tilbake til slippen for reparasjoner. Neste gang var vi 

heldigere, ved Dover var det sågar måneskinn og stille vær, vi forventet en 

stille selias over havet og hjem. Det ble ikke slik, sinte, fresende sjøer kom 
skummende inn aktenfra, rormannen krøker rygen for å ta imot for bråt

tene, men nei, bølgen forsvinner inn under «Mohawk»s digre hekle «Alle 

mann på dekk, seilsetting!» og så går det 100 m2 store råseilet til værs, 

platt lens og uhyggelig fart over det hvitskummende havet. «Hvem har 

spist opp all start-kjeksen?», kaffe i 24 timer, stuerten må bekjenne at ikke 
alle var friske nok til å innta full middag, og så gikk start'n først, lett-spydd 

kost. Etter dyktig navigering med Varhaug og Bushmill consollstasjoner får 

vi en morgen Oksøy fyr stikk i stevnen. 

Vel blåst til kai i Kristiansand, hvor barberen protesterte villt mot 

alt saltvannet i Allums skjegg. Seilasen fra Kristiansand til Oslo ble også i 

friskeste laget, det var alt september og temmelig kaldt i været. 

Det var likevel et stolt øyeblikk for Sjøkorpsets førere med Allum i 
spissen da «Mohawk Il» seilte inn Oslofjorden etter et minnerikt Englands

tokt og ble mottatt av presse, foreldre, kjærester og . . .  «Persa». 

39 



I 
" 

«Mohawk II» ved hjemkomsten 23. september 1953. 

Sjøkorpsgutt nr. 21, Odd F. Pedersen, er også en av «de gamle» som 
nå er trukket med i oppbyggingen av korpset. Han har sin rike andel i 
anskaffelsen av «Mohawk Il» og han står på spranget til å bli sjøkorpsets 
nyttigste mann på det økonomiske området. Nå følger en rekke år hvor 
«Persa» er «tiggerprinsen» som skaffer mynt, rekvisita, maling osv. En uvur
derlig innsats for det kostbare guttearbeidet som Sjøkorpset jo er, og . . . 
han er en god venn for de unge. 

De aktive førerne hadde etter hvert kjørt seg temmelig tomme på det 
administrative arbeidet og et ønske om å skille ut styrearbeidet kom frem. 
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S/Y «Mohawk II». 
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«Mohawk II» er nettopp overtatt i Southampton og utrustes for hjemreisen. 

Ved å velge et styre av fortrinnsvis eldre passive førere kunne de aktive 

konsentrere seg om guttearbeidet og det praktiske arbeidet med tokter, 

leire og oppussingen av skuta, mens styret tok seg av økonomien og det 

formelle beslutningsapparat. Reorganiseringen kom istand på årsmøtet den 

8. januar 1954. Allum ble valgt til sjef, Odd Pedersen ble sekretær, John 

Andersen fortsatte som kasserer og Reidar Barkenes ble materialforvalter. 

Sjøkorpset fikk sitt eget råd med Bjørn Millestad som sjøkorpssjef ( eller 

daglig leder som han da ble kalt), og Skårungene sitt råd med Per Kristian
sen som skårungesjef. Begge hadde plass i styret henholdsvis som NK og 

styremedlem. Kort etter blir «Persa» formann i styret. 
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Og slik går så Sjøkorpset ut av sitt første tiår etter krigen som det gikk 
inn i det, et godt og livsdyktig sjøkorps. Nå var den gode økonomien byttet 
ut med ei prektig skute, det var godt fremmøte av befal og menige, og 
Sjøkorpset hadde funnet sin organisasjonsmessige form som gjorde at det 
sto godt rustet til et aktivt sjøkorpsarbeid både på topplanet, i styret og i 
guttearbeidet ved de aktive førerne. Det var etterhvert vokset frem en stor, 
inspirert og dyktig båtsmannsstab, den kan man merke ved at førermøtene 
er blitt erstattet av befalsmøter; etter hvert mandagsmøte er igjen alt befalet 
samlet til intens planlegging og fordeling av arbeidsoppgavene. Turer i 
skog og mark, leire på Hiet og Lunde og ikke minst seilas med «Mohawk 
II». Første sommeren i 1954 ble det arrangert et langtokt og to fjorten
dagerstokter, pinsetokt for befalet og weekend-seilaser om høsten. 

Tiåret 1945-55 er gått over i historien, det ble en bølgeformet periode 
i Sjøkorpsets historie, med toppen i hver ende, men det er ikke så sikkert 
at den utvendig sett slappe periode på midten behøvde å være den dårligste, 
mange vil derimot mene at nettopp disse årene ble grunnen lagt for et sam
hold og et kameratskap som kunne gi seg nettopp det utslag at det kom 
også guttene tilgode i de utvendig sett bedre årene senere. 

1399. 
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Arene 1 955 - 1 960 

Sjøkorpset sto godt rustet til arbeidet i 1955 og tok vel vare på sjansen. 
Vi hadde ei stolt skute, «Mohawk Il», en sikker og god forankring i styret 
med Allum og «Persa». En aktiv og etterhvert rutinert stab av førere med 
Bjørn Millestad, Per Kristiansen, Harry Carstensen, Egil Spangen, Arvid 
Larsson og Rolf Ridderholt i spissen og ikke minst over 100 mann i Korp
set. Våren 1956 ble mandagsmøtene avholdt ombord i «Mohawk Il», som 
da lå i bøye i Langviksbukta på Bygdøy. Sommeren 1956 ble et nytt møte 
med sommerleiren Jomsborg på Sjælland. «Mohawk Il» ble seilt til Køben
havn og lå der den uka leiren varte, og så ble den seilt hjem igjen med nytt 
mannskap. Allum var skipper, Larsson leirsjef. 

Arbeidet fortsetter og tilstrømningen av nye gutter er stor. Korpset er til
bake i antall gutter som i slutten av krigen og begynnelsen av etterkrigs
perioden var over 100 mann på møtene . Opplæringen går sin vante gang på 
mandagsmøtene, båtsmannstaben er stor og god og kimen til en ny genera
sjon av ledere vokser frem. De store vanskeligheter som stadig oppstår når 
førerstaben er stor og aktiv og båtsmannsstaben dermed ikke kommer til og 
etterveksten mangler slår nå ikke til, båtsmennene er kommet for å bli de 
nye ledere. Sommeren 1957 blir en ny milepel i Sjøkorpsets seilende histo
rie, for første gang seiles ei sjøkorpsskute til Bornholm. 

Første tokt gikk til Gøteborg hvor mannskapet byttet, og annet tokt, 
med Allum som skipper stevner sørover, den vanlige rute. forbi Kullen og 
Kronborg og ned gjennom Sundet, men her lar vi «Sjøsprøyt» overta: 

«Fra Hiilsingborg gikk vi sydover Sundet gjennom Falsterbokanalen i en 
lummer, angende sommeraften . En ildrød solkule dirrer over Skåne, en 
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sval aftenbris kommer inn fra Østersjøen, en stor, rund måne speiler seg 
bortover en endeløs havflate ; grønnbleke seil i natten ; tyst. Neste morgen, 
tidlig: Et intens sollys fra klittene syd for Rønne etterhvert som de stiger 
opp over horisonten forut. - Deilig, solfylte dager på nordens Capri. Born
holms Tidende fikk tak i styrmann Andreassen og . . .  » Referatet er ved 
3. klassing og kokk på toktet, senere fører Trond Enger og han stiller 
spørsmålet i artikkelen : «Er det elet man kaller gullalderen?». Bornholms
toktet fortsetter nordover og innom København, Mølle, Varberg, Skagen og 
over til norskekysten og inn ved Møkkalasset fyr, Tvedestrand . . .  «Til en 
sommernatt av den ubeskrivelige sorten. Stille ankring mellom holmer og 
skjær, dempet samtale på dekk. Lummer sommernatt full av deilige luk
ter . . .  » 

Det er enkelte ganger at sjøkorpstoktet lykkes til fullkommenhet, en 
opplevelse som har gitt den enkelte sjøkorpsgutt så meget av natur, kame
ratskap, ledelse og tro at han blir i Sjøkorpset for hele livet. 

Men arbeidet går videre, møter avholdes, juletrefest og årsfest etter det 
tradisjonelle mønster, «Persa» skaffer penger og maling, båtsmennene får sin 
første ordentlige navigasjonsundervisning på båtsmannsskolen, den so:11 
skulle danne grunnlaget da Handelsdepartementet stilte krav om kystskip
persertifikat for å føre «Mohawk» i slutten av femårsperioden. 

En kortere periode med vanskeligheter i sjefsstolen glir over, det er ikke 
lett med ledere utenfor egne rekker, og Korpset går videre. Sommeren 1958 
blir det avholdt et fireukerstokt for første gang, det er KNS-jubileum på 
Hankø og Sjøkorpset er med, sveisne gutter i marineuniformer og blåkraver 
er stadig på pletten for å assistere arrangementskomiteen med allehånde 
oppdrag. Idar Allum er skipper på søplejakta, Thorleif Allum som vanlig 
på «Mohawk Il». Dette toktet går også over i historien på en annen måte, 
filmen «Ut mot hav» blir tatt opp. Høsten 1958 er det 6-årsjubileum for 
hjemreisen fra England og anskaffelsen av «Mohawk Il», stor fest på Villa 
Granberg, erter, kjøtt og flesk og flott farvefilm. Konene er med og det 
blir en minnerik og hyggelig aften for førere og styremedlemmer. Gutta får 
sin egen fest, boller og Coca. Og slik glir også dette femår ut av Sjøkorpsets 
storslagne historie. Sommeren 1959 blir det igjen forsøkt med en filminn
spilling, denne gang skal det gjøres helproff av fagfolk i bransjen, men det 
går skeis under fremkallingen. 
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Fra 4 5-års iubileet. 

Sommeren 1959 stiftet skipper Larsson firmaet A/S Grunnbrott. 
Gunnæs seiler som vanlig sine augusttokt til Gøteborg. 
Det ligger likevel et generasjonsskifte i luften, krigsgenerasjonen har nå 

drevet guttearbeid i over 10 år, og går etter hvert trett, nye generasjoner 
står for tur til å overta, velkvalifiserte, inspirerte, med pågangsmot og 
humør. Men for seilasen blir generasjonsskiftet først gjennomført med inn
førelsen av kystskippersertifikatet, nå er ikke de gamle skipperne, som i 
storm og stille har ført alle sjøkorpsets båter i en generasjon gode nok 
lenger, for staten. Det er en bitter pille å svelge, særlig for oss som setter 
f. eks. Thorleif Allum på toppen av hva som kan gjøres ut av ei sjøkorps
skute; trygg, sikker seilas, festlige turer i skjærgården, anstrengende hav
seilas til Skagen, koselig besøk i land, andakt i salongen om kvelden. Men 
samtidig er det en utfordring til Korpsets aktive førere, nå må vi klare 
sakene selv , nå er hele Sjøkorpsets sommerprogrammer lagt i våre hender. 
Og det går. Sjømannsskolens lærere er ikke lite imponert over «amatørene» 
som avlegger eksamen til beste karakter og ikke står tilbake for en frisk 
diskusjon om praktiske problemer, og løser dem. Det er Sjøkorpsets store 
force, ut fra enkle hjelpemidler og utilstrekkelig hjelp tildeles en ung mann 
et oppdrag og et ansvar, han er vant til å klare seg, og gjør det. Her ligger 
vel også en av de mange verdier Sjøkorpset gir ungutten med på livets 
seilas, i trygg forvisning om at Gud står bak, rygger han ikke av veien for 
ansvar og vanskelige oppgaver. 

1399. 
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Årene 1 960 - 1 970 

Generell karakteristikk av perioden 

I løpet av 1960-årene er det foregått ikke så lite av et generasjonsskifte 
i Sjøkorpset. Det har vært et 10-år hvor vi for første gang ikke har hatt 
noen av de store og ruvende skikkelser fra Sjøkorpsets første år som aktive 
medlemmer i styre eller råd eller som skippere på tokt. De tre lederskikkel
sene gjennom mere enn 30 år - 21  Odd Pedersen ( det er utlagt : Persa), 
1 10 Thorleif Allum og 404 Torleif Gunnæs - trådte ut av aktiv tjeneste 
omkring 1960. De som har overtatt lederoppgavene både i styret, i rådet 
og på toktene har alle hatt sine menige-år i korpset under eller helst etter 
krigen. 

Betydelige forandringer har vært nødvendig de siste 10  år : Loven er 
blitt revidert, det er kommet til dels helt nye krav for å få tildelt seilmer
kene, det har vært innflytning i nytt bygg og nye lokaler, og på trappene 
nå i jubileumsåret står utgivelse av ny Blåbok og en omlegging av Sjøkorp
sets struktur. Det har vært et 10-år preget av dårlig stabilitet og usik
kerhet. Kritisk holdning til mange tradisjoner og arbeide med å finne den 
rette sjøkorpstonen i TV og underholdningsindustriens tidsalder hvor lok
kende tilbud oversvømmer tenåringene, har vært et ikke uvesentlig trekk i 
bildet. 
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Frisk seillas. 

Toktene 

Nerven i Sjøkorpsets liv er og blir sommerens tokter. Kravene som 

møter befal og menige ombord, bestemmer det vesentligste av innholdet 

i vintersesongens instruksjon og øvelser, og de nødvendiggjør og motiverer 
for innøvelsen av disiplinen på mandagsmøtene. Toktene med sine bestemte 

krav garanterer på sett og vis kontinuiteten i arbeidet. 

Gjennom hele 10-året har vi - for første gang i vår historie - hatt 

bare en og samme båt: vår stolthet S/Y «Mohawk Il». Men nettopp denne 
- ved siden av S/Y «Mohawk» ( 1932-42 ) - beste og mest stolte båt 

Sjøkorpset noen sinne har eid, ble indirekte kilde til megen bekymring og 
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hodebry i begynnelsen av 10-året. På årsmøtet i september 1960 leste Allum 
opp et brev fra Det kgl. departement for handel og skipsfart der de med
deler oss at førere av båter på mere enn 25 brutto tonn må ha minimum 
kystskippersertifikat II. kl. Vår kjære «Mohawk Il» er på 39,5 tonn, så 
der sto man! For å få sertifikatet må man foruten eksamen ha minst 36 
måneders fartstid på dekk etter fylte 15 år. Heldigvis gikk departementet 
med på å godkjenne hvert år etter fylte 15 år man er aktivt medlem av 
Sjøkorpset og seiler langtokt om sommeren, som 5 måneders fartstid. Og 
dagen før toktstart 1961, 23. juni, fikk førerne 1445 Arvid Larsson, 1604 
Jan Andreassen og 166 1  Per Musæus sine kystskippersertifikater etter å ha 
avlagt eksamen ved Oslo Sjømannskole som privatister. Sommerens tokter 
og «Mohawk Il» var reddet! Kravet fra myndighetene om kystskipper
sertifikat medførte at vi tok det inn i seilmerkereglementet som et av krav
ene for å få tildelt seilmerket i gull. Bare to av dem som har seilmerket i 
gull fra før 1960, har ervervet seg kystskippersertifikat: 1549 Bjørn 
Pedersen og 1445 Arvid Larsson som fikk seilmerket i gull i henholdsvis 
1958 og 1959. Larsson overtok som Sjøkorpsets flaggskipper i 1964. 
Etter 1960 er seilmerket i gull tildelt syv førere: 1 962: 1604 Jan Andreas
sen og 1661 Per Musæus. 1963: 1399 Egil Spangen. 1 967: 1727 Trond 
Enger og 1739 Jens Petter Taasen. 1 969: 1765 Sigurd Eliassen og 1797 
I var Aasheim. 

Fra toktene med «Mohawk Il» fra vi fikk den i 1953 og frem til 
sommeren 1961 finnes det bare muntlige overleveringer. Men sommeren 
1961 tok skipper Musæus i bruk en flott dagbok som vi hadde fått av 
Old Boys til 35-års jubileet i 1955. Boken hadde ligget ubrukt inntil 
Musæus tok den i bruk! Etter den tid er det blitt en selvfølge og absolutt 
plikt for skipperen å føre den på tokt. 

Det er lørdag. Rådhusklokken viser 1655. Utstikker D er temmelig tett
pakket med mennesker som står og ser henført på den flotte yachten full 
av guttedrømmer. Hele mannskapet på 20 mann står oppstilt i full uniform 
på dekk under ledelse av 1. styrmann. De venter. Klokken 1659 presser en 
bil seg frem gjennom menneskemassen og svinger opp langs siden på 
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«Mohawk Il» .  Skipperen stiger ut, og mottar masse gode ønsker og går 
ombord under full honnør mens båtsmannspipen hviner. Toktet er begynt . 
Trossene kastes loss av villige hender, og «Mohawk Il» glir ut fra kaien . 
Det siste førstereisgutten ser av Oslo på flere uker, er en skog av vinkende 
hender og fedre fulle av misunnelse i blikket. Lykke på reisen. 

Sommeren 1961 ble det seilt tre 14 dagers tokt med de tre nye kyst
skippere som skippere. 1. tokt litt ekstraordinært med 166 1  Per Musæus 
som skipper fordi han hadde kystskippersertifikat, men med 1598 Odd 
Bergersen som sailing master da Musæus på det tidspunkt ikke hadde seil
merket i gull. På 2 .  tokt seilte 1604 Jan Andreassen som skipper og på 3. 
tokt 1445 Arvid Larsson. Alle toktene gikk som så ofte både før og etter 
nedover Båhuslankysten. På 3. tokt besøkte «Mohawk Il» for første gang 
Udevalla, og det ble markert på behørlig måte med pressekonferanse om
bord og besøk av havnesjefen. - 1962 var det også tre tokt, 1. tokt på 
tre uker og de to andre på 14 dager hver. I seks av de syv ukene var 
Musæus skipper. Andreassen var skipper første uken av treukers-toktet og 
seilte «Mohawk Il» ned til København hvor Musæus overtok. På 2. tokt 
som gikk til Piskebackkil, presterte man å seile «Mohawk Il» helt inn i 
molohavnen i Åsgårdstrand for fulle seil for der inne å foreta en ytterst 
elegant stupankring. - Sommeren 1963 ble det seilt bare to ordinære 
14  dagers tokt. Det første med Andreassen som skipper og det andre med 
1 10 Thorleif Allum de fem første dagene og 1399 Spangen resten av toktet. 
Torsdag 25. juli 1963 kl. 0730 gikk Allum fra borde mens «Mohawk Il» lå 
til ankers ved Stråholmen utenfor Kragerø etter å ha seilt som skipper i 
Sjøkorpset i mere enn 40 - førti - år. 2 .  tokt var forøvrig det tokt hvor 
man presterte å gå på grunn i Hamburgsund midt på natten uten å merke 
det før rormannen meldte at båten ikke lenger hadde styringsfart. Da 
hadde «Mohawk Il» sannsynligvis stått på grunn i flere minutter! - Som
meren 1963 bød også på et båtsmannstokt av en ukes varighet med i alt 
1 3  mann ombord. 1549 Bjørn Pedersen var skipper. Deltagerne er ennå 
ikke kommet helt over at de greide å seile Skagen-Færder ( ca. 115 n. m. ) 
på 10 timer. - Aret 1964 er det eneste av de 10 siste årene i hvilket man 
har greidd å få «Mohawk Il» seilklar i vesentlig tid før sommerens lang
tokter. 15. mai dette berømmelige år la fem førere og kvartermestre ut 
på et pinsetokt til Strømstad med Spangen som skipper. Også i 1964 ble 
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det seilt bare to langtokt. Det første varte 14 dager og gikk i stort sett 
ufyselig vær med regn og kulinger ned til Lysekil. Skipper var Andreassen. 
Toktet etter var det berømte og sagnomsuste «Kieler-toktet» - mann
skapet på 18 som for første ( og foreløpig eneste) gang seilte «Mohawk II» 
til tyske havner. Allerede det første strekket fra Oslo direkte til Skagen 
anga en del av toktets karakter av havseilertokt. Etter å ha seilt Skagen, 
Kalundborg, Korsør og Kiel seilte «Mohawk II» østover Østersjøen til 
Heiligenhafen og videre nordøstover til Trelleborg og København og derfra 
nordover svenskekysten. Ingen dårlig rundtur på 21 døgn! Men havseilas 
krever sin mann. De siste åtte timene av strekket sørover til Kalundborg 
ble de menige plassert mellom storbommen ( som ble lagt ned på dekket) 
og dog-house, og der satt de med livvester på og spydde - delvis utover 
dekk og hvor det ellers falt seg ... mens kulingen sørget for at dekket ble 
behørig spylt med jevne mellomrom. Da var det dog mere stemning over 
kulingen som møtte «Mohawk II» på strekket Heiligenhafen-Trelleborg. 
I dagboken leser vi for onsdag 29. juli: «I pent, men ikke helt toppvarmt 
vær lettet vi fra Heiligenhafen kl. 0900. Vinden var vestlig, styrke 3, og 
skuten hev seg bedagelig i gammel sjø. Ut på ettermiddagen ble været strål
ende. En fin bris aktapå og skyfri himmel med befalskos og fisking på 
hekken. Skipperen presterte to fine makrell. Med klarværet frisknet også 
vinden, og utover aftenen og natten kom den nok godt og vel opp i styrke 
6 med ganske tung sjø ved siden av. For storseil, fokk og mesan fosset det 
både om skuten og om stormvakten på dekk. Opptil flere sjøer tok veien 
ned ruffluken, og sjøsyke Parmann som var vei opp, mistet lysten til å ofre 
til Neptun i friluft. I stedet oppbevarte han sammen med en god del andre 
sitt spy nedenunder mens månen og voldsomt skum om baugen skapte en 
uvirkelig stemning for vakten på dekk. Seilasen fortsatte like friskt utover 
natten med kurs nordøstover.» Toktet ble ledet av skipper Spangen med 
Larsson som overstyrmann og maskinsjef. Som seg hør og bør i Sjøkorpset 
avfødte dette minnerike tokt en rekke sanger skrevet for det meste av 
skipperen selv. Spangens forfattertalent gav seg også uttrykk i en lengre 
trykt beretning fra toktet med tittelen: «En historie om vær og vind». -

Aret etter seilte Spangen et 14-dagers tokt med 15 mann ombord og 
Musæus et tre ukers tokt med 20 mann til Gøteborg, København og Ska
gen. Kaldt og nøkternt skriver skipperen i dagboken for fredag 23. juli: 
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« . . .  Etter aftensmat lettet vi for seil og fikk et friskt bidevindsstrekk ut 
av havnen ( Frederikshavn). Godt klar av havneinnløpet gikk vi baut. Noe 
stampesjø fra sør. Straks etter slaget, kl. 2040: stormasten brakk på to 
steder og gikk overbord. Toppen gikk i sjøen, stumpen og bommen gikk i 
dekket på styrbord side. Bare en mann ble lettere skadd i armen, ellers alt 
vel.» -

1. tokt 1966 var 1739 Jens Petter Taasens første tokt som skipper. 
Det ble et tre ukers tokt til København med motortrøbbel og til dels hardt 
vær. Og hva skal man si til en slik toktåpning: Slep av politibåten fra ut
stikker D til Hovedøya! 2. tokt med Musæus som skipper, hadde derimot 
praktvær og kjempeseilas det meste av de to uker de var ute. 

I 1966 begynte vi å leie ut «Mohawk Il» til ledere i Majorstuen Ung
domsklubb som siden har seilt ca. 8-10 dager hver sommer med «Mohawk 
Il» under ledelse av som regel fire sjøkorpsbefal. - 1. tokt 1967 med 
1727 Trond Enger som skipper presterte å brekke propellakselen utenfor 
Fjallbacka - derav navnet «Propelltoktet» og «Propellvalsen», en trekk
spill-komposisjon av daværende aspirant Gunnar Fladebø til en nydelig 
leirbålskveld på Trossø ved Havstensund. Heller ikke denne sommeren ble 
det mere enn to ordinære langtokt. 2. tokt med Musæus som skipper gikk 
til Viksfjord, Stavern og Båhuslankysten. - Det er meget sjelden «Mo
hawk Il» har vært på norskekysten sør for Kragerø. Men på 1. tokt 1968 
( tre uker) med Enger som skipper gikk ferden sørover til Gøteborg og 
Malohamn, derfra til Læsø ( for første gang) og så via Skagen over til 
Lillesand med fin skjærgårdsseilas nordover kysten. For å sitere dagboken: 
«Det er ikke bare svenskene som har kyst det er verd å seile på!» Taasen 
ledet 2. tokt til Varberg og Læsø i 14 dager. Begge toktene var preget av 
usedvanlig meget motortrøbbel. Få ting er verre for seilere enn å bli hem
met i sin utfoldelse av en hersens motor som vi dog er så altfor avhengige 
av enkelte ganger. - 22 mann på 1. tokt 1969 med Enger som skipper, 
hadde hel-klaff. Nydelig vær og maksimalt gunstig vind i 14 dager. Båhus
lan, Skagen og Tjøme viste seg fra sin aller beste side. Det var dager med 
kos i skjærgården, nattseilas på havet, sandløp mellom klittene i Gamle 
Skagen, kirkeparade med trommer og flagg i Fjallbacka og sporløp og leir
bål på Trossa. 1. tokt hadde nordenvind sørover og sønnavind nordover. 
2. tokt med 1765 Sigurd Eliassen som skipper, hadde det nøyaktig mot-
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satt, og i tillegg til det forholdsvis kjølige og blåsende vær med få gløtt av 
sol og rikelig med vann ovenfra. Men det er nettopp litt av det som gjør 
gutten til mann: han lærer seg til å mestre alle forhold. Den direkte kon
takten med og avhengigheten av naturen som seilingen medfører, utvikler 
guttenes evne til å være observante, rådsnare, utholdende og pliktoppfyllende. 

Det er i første rekke på langtoktene guttene får være så lenge ombord 
at skutens og sjøens rytme blir deres rytme. Men også på week-endtoktene 
om høsten er det seiling og liv. Særlig etter at herlighetene på Rødholmene 
og søndre del av Gråøya utenfor Sætre ble oppdaget, ble det høy klasse over 
week-end toktene. Etter ca. tre timers frisk seilas en sen høst-ettermiddag 
eller tidlig kveld legger «Mohawk II» seg rett inn til fjellveggen på deilige 
Rødholmen og fortøyer i to små furtrær som stikker opp av noen sprekker. 
Mens det er blitt mørkt og høstsurt på dekk, er lysene tent nedenunder, og 
duften av varm kakao stiger opp av skylightet i byssa til dem som pakker 
seil og rydder opp på dekk V el en time senere finner vi mannskapet mette 
og fornøyde med seg selv, samlet rundt det sprakende bålet på odden mens 
høstmørket slutter seg tett om dem. Og dagen etter våkner de opp til en 
av disse lumre og solmettede septembersøndagene. 

I 1964 utga 1399, fører Egil Spangen, et navigasjonskurs beregnet på 
dem som ville kvalifisere seg til seilmerket i sølv, som man etter reglene av 
1963, må ha for å kunne seile som styrmann. Dette kurset sammen med 
skippernes kystskipperutdannelse har øket navigasjonskunnskapene og 
-interessen enormt. Dagens skippere og styrmenn ville neppe kunne tenke 
seg muligheten av å legge ut på langtokt med «Mohawk II» uten elemen
tært utstyr som diverse passere, paralellforskyvere, vinkelhaker osv. til å 
arbeide i kartene med, samt losbøker, signalbok, peileskive, radiopeiler og 
logg. Det meste av dette var det mange ganger pinlig smått stell med inntil 
midten av 60-årene. Og det lille som var av navigasjonsutstyr ombord, ble 
sjelden eller aldri brukt. En fersk 2.-styrmann opplevet i 1963 å få til dispo
sisjon følgende hjelpemidler i navigasjonen: kompass, kart samt 1 stk. av
brukket spile ( linjal!) . I tillegg kom så en kladdebok og en blyant som 
han selv hadde medbragt på tokt. 

A seile tokt er noe langt mere enn bare det å flytte «Mohawk II» fra 
et sted til et annet. På mange av toktene de siste 10 årene har enkelte 
skippere og styrmenn forsøkt å utvide horisonten noe. Tokt er ikke bare 

54 



Ut på tokt. 



seilasen fra by til by. Det er også sommerdager i uthavner med leker og kon

kurranser i land, med ekspedisjoner innover uutforskede øyer og med leir

bål i strandkanten om kvelden. 

- Vi som seiler, har av og til spurt oss selv: Er «Mohawk Il» den 

mest ideelle båt for vårt formål? Og de aller fleste av oss er kommet frem 

til bare ett svar - et klart Ja. Bortsett fra at «Mohawk Il» ble endel redu

sert da man i 1958 puttet en diger motor inn i Ladies Cabin og ødela 

denne totalt som lugar ( den flotteste og koseligste og beste lugar ombord!), 

er den henimot den ideelle båt for oss. Den seiler meget godt og gir oss 

gode muligheter til å oppleve havseilasens gleder, spenning og strabaser. 
Men den er samtidig så liten og lettseilt at vi kan seile og manøvrere den 

også i trange innenskjærs farvann som f. eks. gjennom Vrengen eller Lang

gaardsundet - eller som skipper Musæus, seile den til kai i Smøgen og 

lense for full seilføring gjennom Sotenkanalen ( broen åpnet seg riktignok 

ikke som den skulle, men det satte bare en liten ekstra spiss på det hele i 

1966). Den er stor nok til å gi følelsen av å være ombord på ei skute med 

mange spennende rom under dekk og et herlig virvar av rigg over dekk, 

og den er samtidig liten nok til at en gutt lærer å seile ombord. Overalt 
vekker den oppsikt og beundring med sine to master, sorte skrog og skinn

ende blanke messing og full av gutter i uniform. 

Det har vært særlig en mangel ved toktene i 1960-årene som har vært 
meget følbar. Vi har ikke hatt egnede joller til roøvelser og befordring av 

mannskapet til og fra båten når den ligger til ankers. Fra 1955 og fem-seks 

år fremover hadde vi to velegnede 12 fots glassfiber-joller med to par årer 

og ror hengende i daviter midtskips. Men da jollene forfalt og davitene var 

litt i veien når vi skulle ha storbommen ut under lens og når klossete 

skippere og styrmenn skulle legge til høye kaier, ble davitene fjernet og 
med dem jollene. Senere har vi hatt ulike små slepejoller som ikke har vært 

brukende til annet enn å sette mannskapet ombord og i land - i flere 

vendinger. 

Leil'e og turer 

Sommerleire har vi hverken arrangert eller deltatt i de siste 10 årene. 

Behovet har vært lite da medlemstallet det meste av perioden har vært hva 
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vi må kalle moderat og all vår hu har stått til «Mohawk Il». - Derimot 

har vi dyrket leir- og turlivet utenom seilsesongen. Ca. 20 mann er hvert 

år blitt invitert til å delta i FDF's påskeleir på forskjellige steder i Dan

mark, for det meste på Sømannshøiskolen i Svendborg. Både på turen ned

over med Jens C. Hagens «Holger Danske» og på selve leirene har det ofte 

gått livlig for seg, selv om det aldri har nådd samme høyder som den gang 

boksefenomenet 1405 Bjørn Barkvoll deltok! -

Fotball- og mytteri-weekeendene på Oslo KFUM's deilige leirsted Lunde 

i oktober/november er også blitt årvisse. Her har både Sjøkorpset og Skår

ungene deltatt med veltrimmede lag, og fotballstatuetten har vandret flittig 

mellom de konkurrerende lag. - Også Oslo KFUM's hytte i Maridalen 

har vært i bruk til week-endturer. Særlig etter at Hiet i midten av 60-årene 

ble pusset opp innvendig, har den igjen blitt et populært utfartsted for 

avdelingene. Vinterens høydepunkt på Hiet er 'Ompliaden' hvor det kjem

pes i langrenn, utfor, slalåm og hopp. Etter et visstnok vellykket sporløp i 

1969 med innlagt kommandoløype får vi et fyldig referat i Sjøsprøyt. Til 

slutt i referatet - og vel å merke i en parentes - meddeles følgende: 

« Vinneren av løpet ble senere kjørt på legevakten da han skulle demon

strere hvordan han hadde greidd seg gjennom kommandoløypa ved, som 

Tarzan, å slenge seg fra tre til tre . . . » 

Sjøkorpsloven og forholdet til Hovedstyret og NKUF 

Tidlig på høsten 1964 tok rådet opp arbeidet med å utarbeide en ny 

disiplinprøve. I referatet fra rådsmøtet 21. september leser vi: «Etter noen 

innvendinger fra sekretæren ble det så nedsatt en tremannskomite bestående 

av Bjørnstad, Enger og Aasheim til å utarbeide et endelig forslag til ny 

disiplinprøve for alle klassene i korpset» og så står det tilføyet: « ... og 

samtidig en ny sjøkorpslov. Det ble ikke fastsatt noen dato for komite

innstillingen». Og det hadde vel heller ikke nyttet. For arbeidet med den 

lille attpåklatten - sjøkorpsloven - tok meget lengre tid og bød på større 

komplikasjoner enn noen hadde innbilt seg på forhånd. Først 25. januar 

1967 ble loven vedtatt av styret og deretter godkjent av Hovedstyret i 

Oslo KFUM 16. februar. Særlige problemer oppsto når det gjaldt å be

stemme Sjøkorpset navn, å utforme formålsparagrafen og paragrafen om 
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hva som skal skje ved en eventuell oppløsning av Sjøkorpset. Hoved
styret forlangte at vi skulle ta det navnet vi hadde inntil 1937: Oslo 
KFUM Sjøkorps 1 for å markere vår tilbørlighet til Oslo KFUM. Lang
varige og til dels hårde forhandlinger med hovedstyret resulterte i at nav
net ble Oslo KFUM's Sjøkorps 1. 

I utarbeidelsen av formålsparagrafen var det ingen prinsippiell uenig
het om Sjøkorpsets kristne målsetning, men det er som kjent verst og 
mest tidkrevende når man er nesten enige. 

Med hensyn til oppløsningsparagrafen var det springende punkt: Hvem 
skal overta eiendelene hvis Sjøkorpset oppløses? Hovedstyret mente Oslo 
KFUM ( dvs. hovedstyret) . Sjøkorpsstyret mente at de skulle overtas av et 
sjøkorpsutvalg valgt av årsmøtet. Resultatet ble at et sjøkorpsutvalg be
stående av 4 førere i Sjøkorpset og 3 medlemmer oppnevnt av hovedstyret 
skal disponere midlene. 

Forholdet til våre hovedorganisasjoner i Oslo KFUM og NKUF har 
ikke alltid vært like godt. Det pågikk lenge en strid med «Triangelguttene 
i Norge» om det tvungne abonnement på Norsk Gutteblad. Striden endte 
foreløpig i november 1964 da sjøkorpsstyret sendte NKUF en «redegjør
else». - Mellom Olso KFUM's hovedstyre og Sjøkorpset har der og tidvis 
vært en viss spenning. Ikke så meget uenighet om konkrete saker, som 
mere eller mindre gjensidig frykt for hverandre. Etter at en av førerne i 
Sjøkorpset ble valgt inn i hovedstyret i 1964 og enda en fører i 1965 
( 1727 Trond Enger 64-69 og 1661 Per Musæus 65-67) bedret for
holdet seg betraktelig. Men det er vel ingen grunn til å legge skjul på at 
hovedstyret gjennom hele ti-året har vært av den mening at den kristelige 
gehalt i Sjøkorpset har vært heller tynn. 

Seilmerkeutdannelsen og strukturplanene 

Den prekære mangel på befal med seilmerket i sølv ( styrmenn) man 
hadde hatt i mange år, ble tatt opp i styret i juni 196 7. I tidsrommet 1960 
-67 ble det utdelt bare fem seilmerker i sølv. Den dav�.rende sekretær i 
styret, 1727 Trond Enger, ble gitt i oppdrag å utrede problemet og komme 
med forslag til løsning. Det endte med at Enger la frem en betenkning for 
styret i mai 1968 der han tok for seg både seilmerkeutdannelsen og Sjø-
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korpsets struktur generelt. Første del av betenkningen konkluderer bl. a. 
med at seilmerker og grader knyttes sammen. Fra annen del av betenknin
gen siterer vi: «Vi bør forlate det prinsipp at alle som vil, kan bli befal i 
korpset . . .  Å bli befal er altså ikke noe man har krav på å bli som med
lem - bare en høyere og mere priviligert form for medlemskap slik det 
ofte er hos oss nå. Lederen skal være en person som ikke har noen som 
helst eksistensberettigelse som blott og bart medlem, men kun i den ut
strekning han påtar seg et bestemt ansvar for medlemmene og er villig og 
skikket til å arbeide for å lede dem mot de mål foreningen har satt for sitt 
arbeide. » Høsten 1969 tok man for alvor fatt på disse problemene, og 
det arbeides nå ved inngangen til jubileumsåret med en plan der en be
visst ledertrening står i sentrum for oppmerksomheten. I 1960-årene har 
det ikke vært noen annen form for ledertrening enn den navigasjonsunder
visningen som er gitt på båtsmannskolen. Man går også inn for å sløyfe den 
inndelingen av ledere vi nå har ( kvartermester, konst. fører, fast fører) og 
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i stedet gi lederne tittel etter den funksjon de har ombord på tokt ifølge 
sine seilmerker: skipper ( gullmerket) og styrmann ( sølvmerket) . De som 
ikke har gull- eller sølvmerket, skal betegnes ledere/førere og stå på like 
linje med skippere/styrmenn som gutteledere i land. 

Mandag kveld og litt til 

Det var en vemodig dag da vi i slutten av mars 1965 måtte forlate de 
gamle lokalene i KFUM-huset i Møllergaten 1, som stod for nedriving: 
I byggeperioden fikk vi midlertid tilholdssted på Ruseløkka skole hvor vi 
førte en noe kummerlig tilværelse blant høvelbenkene i over to år. Men 
27. april 196 7 kunne vi holde vårt første møte i det nye KFUM-huset 
som hadde reist seg og ta i bruk nye, moderne lokaler - som riktignok 
ikke var helt skreddersydd til våre aktiviteter. - Men både før, under og 
etter byggeperioden har mandagsmøtene gått sin vante gang med oppstil
ling, instruksjon og samlinger av ujevn kvalitet. Instruksjonen på klassene 
har lidd en del under mangelen av Blåbøker som har vært utsolgt i flere år. 
Men på høsten 196 7 ble det satt i gang arbeide med å skrive en ny Blåbok 
under redaksjon av førerne Musæus, Andreassen og Enger. 

- Disiplinen - vårt kjennemerke fremfor noe annet - har gått opp 
og ned. Vi leser i rådsprotokollen at «Båtsmennene klager over dårlig disi
plin på klassene.» Men dog. Sammenlignet med den disiplin - eller rettere 
sagt: mangel på disiplin - tenåringene i de fleste andre grener av ungdoms
arbeidet har, må vi likevel si at vi står forholdsvis sterkt. Seilsporten gir 
meget, men den krever gjennomdisiplinerte folk. 

Også i perioden 1960-1970 har livet i Sjøkorpset hatt appell til mange 
tenåringer. I styreprotokollen for 6. februar 1961 leser vi: «Formannen 
( Bjørn Millestad) leste opp et brev som var sendt oss fra KFUM, der det 
fremgår at korpset må begrense sin tilgang på medlemmer pga. plass
mangel.» Sensommeren 1960 hadde det vært en vervingskampanje med 
«Mohawk Il» liggende ved utstikker D foran rådhuset, og denne resulterte 
i en medlemsstokk på godt over 100 aktive. Selv om det· ikke ble tatt opp 
nye medlemmer etter nyttår, holdt medlemstallet seg på ca. 100 mann. 
Rådets beretning for sesongen 1960/6 1  slutter slik: «Sjøkorpset har en bra 
stamme nå å bygge videre på, og vi håper at plassforholdene neste sesong 
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bedrer seg slik at vi kan ta inn de gutter vi vil, og kjøre for fullt videre 
oppover. Sjøkorpset har de siste 5-6 år blitt adskillig bedre kjent i byen, 
og vi har nå ingen vanskeligheter med rekrutteringen. - Vi håper at 
sesongen 1961/62 vil bygge videre slike at Sjøkorpset kan utvikle seg og 
bli noe stort her i Oslo.» Så langt daværende sjef 1604 Jan Andreassen. 

Tonen er noe mere dempet to år senere. Rådets beretning for sesongen 
1962/ 63 slutter s.lik: «Et tilbakeblikk sier at sesongen har vært jevnt god, 
tross et noe stort frafall av medlemmer. Befalsstaben har vært jevnt stor 
mesteparten av sesongen. Viljen til innsats har vært til stede, men som 
tidligere år har det dessverre vist seg at de mange oppdrag har vært utført 
av et fåtall.» Undertegnet 1405 Bjørn Barkvoll. 

Det forholdsvis lave medlemstall holdt seg naturlig nok under utlendig
heten på Ruseløkka skole 1965-67 da man ikke fant det hensiktsmessig å 
ha noen vervingskampanjer i den tiden. Men høsten 1967 - den første høst 
i nybygget - begynner 24 aspiranter allerede på første møte, noe som 
må sees som et resultat av 2027 Tom B. Nakkeruds store PR-kampanje 
med bilder og artikler om Sjøkorpset i mellom 20 og 30 aviser, samt vår 
deltagelse med egen stand ( gitt av Farverådet) på messen «Gjør det selv» 
på Sjølyst våren 196 7. Medlemstallet stabiliserte seg på ca. 70-80 mann 
med smått og stort, dog med en noe synkende tendens utover 1969 med 
ca. 50 menige og 15 befal på de fleste møter. 

I tidsrommet 1960-70 er det hele ni førere som er blitt tildelt medal
jen for 15 års aktivt medlemskap: 1961: John Andersen, 1445 Arvid Lars
son og 1493 Harry Carstensen. 1963: 1386 Bjørn Millestad, 1399 Egil 
Spangen og 1474 Per Kristiansen. 1967: 1578 Odd Bergersen, 1604 Jan 
Andreassen og 1638 Jan Ole Reitan. 1968: 1661 Per Musæus og 1708 
Knut Bjørnstad. 

Sjøkorpsets økonomi er gått opp og ned. I styrets beret:iing for sesongen 
1965 / 66 leser vi: «Avdelingens økonomi er i øyeblikket tilfredsstillende, 
noe den har vært gjennom hele sesongen. Dog vil der kreves en forøket 
aktivitet og innsats i tiden fremover om den gunstige økonomiske situasjon 
skal vedvare.» Men allerede året etter er bildet et ganske annet etter at det 
i løpet av sesongen 1966 / 6 7 ble foretatt endel vedlikeholdsreparasjoner av 
«Mohawk Il» på Pramhavnen Slipp på Nærsnes. Regningen å betale: godt 
over kr. 7 000,-. Men nettopp som v1 faktisk holdt på å gå en smule 
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konkurs, fikk vi utbetalt arven på kr. 10 000,- etter sjøkorpsgutt nr. 
1000, generalkonsul Tønder Bull, giveren av S/Y «Mohawk». Til siste 
slutt lå Sjøkorpset ham på hjertet, og denne hans siste håndsrekning var 
av de aller mest kjærkomne. En del av pengene ble brukt til å nedbetale 
gjelden på «Mohawk Il», og da Den norske Creditbank var så snill å etter
gi oss de kr. 4 000,- som enda stod igjen, kunne vi starte på nyåret 1968 
med en gjeldfri «Mohawk Il». En stor dag i Sjøkorpsets finanskretser! 

Formenn 

Av sjefer har det vært mange i disse 10 år. ( Se eget avsnitt!) Men av 
formenn i styret har det bare vært to: 1386 Bjørn Millestad fra september 
1960 til august 1964 og 1405 Bjørn Barkvoll fra august 1964. Millestad 
overtok som formann etter 21 Odd Pedersen . Tidligere hadde Millestad 
vært sjef i Sjøkorpset. - Barkvoll overtok formannsvervet etter å ha vært 
skårungesjef 1960/61, sjøkorpssjef 1961-63 og sekretær i styret 1963/64. 

1 727. 

Rad I: 2339 Tore Andersen, 2308 Snorre Sæbø, 2345 Per Brynhildsen, 2314  Claus Alv

gaard, 2312 Tore Fangen, 2267 Ole Dahl, 2258 Gunnar Devik, 2349 Hans Hauge, 

2291 Per Olsen. 

Rad II: 2301 Torbjørn Eriksen, 2355 Bjørn Larsen,2354 Øivind Berntzen, 2347 Pål 

Torgerstuen, 2302 Rolf Myr, 2321 Espen Engebretsen, 2283 Espen Pahusch Olsen, 

2353 Gunnar Lund, 2325 Baard Balchen, 2313 Georg Traheim, 2351 Terje Olsen, 

2344 Rolf Olding, 2241 Einar Widnes, 2272 Sten Heide, 2286 Peter Schatten, 2304 Per 

Nicholaisen. 

Rad III: 1861 Helge Refsnes, 1961 Eiler Stuverud, 1 932 Tore Wangen, 1856 Ulf 

Spante/I, 1 797 Ivar Aasheim, 1 739 Jens P. Taasen (sjef), 1874 Jan Stensrud, 1848 Sigurd 

Slettner, 1 942 Frode Olsen, 1 765 Sigurd Eliassen. 

Rad IV: 2169 Bjørn Berntzen, 2198 Ørnulf Daler, 2221 Jan Bjørntvedt, 2196 Erling 

Mathiesen, 2220 Nils Petersen, 2265 Nils Torgersen, 2299 Sjur Bjerke, 2239 Espen 

Wierli, 2215 Hans Chr. Haug, 2229 Hans Christophersen. 

Rad V: 2360 Jan Abrahamsrud, 2343 Ole Bangerød, 2346 Finn Guttormsen, 2303 Dag 

Christiansen, 2 174 Per 0. Tangen, 2019 Reidar Christensen, 2361 Tor Øydvin, 

2104 Ive Gjærder, 2363 Rune Møller, 2365 Gunnar Hol, 2362 Rune Pettersen, 

2364 Lars Heivik. 
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Sjøkorpsets båter 

20 tonns yawl « Veni» 

Sindingbåten «Vidi» 

9 meter « Vici» . . . . . . . . .  . 

22 tonns kutter «VeniII» 

40 tonns ketch «Mohawk» 

32 kvm spg. «Veslemøy» 

12 sl.spg . « Vici Il» . . . . .  . 

39  tonns ketch «Mohawk Il» 

30 fots livbåt «Skår» . . . . .  . 

1 920-1928 

1923-1928 

1924-1934 

1930-1934 

1932-1942 

1937-1947 

1 946-1953 

1953 

1 953 

Korpsets første båt, «Veni» ,  var en 20 tonns yawl. Den var innredet 

med to lugarer og bysse og med køyplass til 1 2-14 mann. «Veni» var 

ingen skarpseiler, men det var heller ikke vi dengang. Hun var stø, litt stiv 

og tung, men egnet seg utmerket som øvelsesbåt for oss i de første årene. 

«Veni» seilte ganske godt i lens og slør, men ikke helt godt i bidevind, 

så vi måtte ha god tid på våre seilturer med henne. Hun brakte oss imidler

tid alltid støtt og sikkert dit vi skulle. Etterhvert som vi lærte henne å 

kjenne, fant vi hennes mange gode egenskaper og ble glad i båten vår. 

Selv om de båter vi senere anskaffet oss hadde mange fordeler framfor 

«Veni»,  var det dog ombord i gamle «Veni» vi koste oss best . 

Det er sagt om « Veni» at hun var fjordens hyggeligste og støeste 

sommeroppholdssted. 
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«Vidi». «Veni». 

I sin avskjed til vår første skute skrev engang en av sjøkorpsguttene : 
«Hver havn i fjorden har du gjestet , til Gøteborg og København gikk også 
din vei. Du var i storm en stø og rolig venn, i sol og stille et lite paradis, i 
bidevind en saktmodig duvende svane og i lens en ilsnar ørn.» 

Og tenker vi tilbake på båtene våre i den første tiden, er det alltid 
« Veni» som binder oss mest. 

Men korpset vokste, og vi måtte ha flere båter. Våren 1923 ble «Vidi» 
innkjøpt. Dette var en 8-meter spissgatter ( Sindingtype) med køyplass til 
6-7 mann. «Vidi» var en bedre seiler enn «Veni», og selv om hun kanskje 
var litt liten til vårt bruk, hadde vi megen glede av seilturene med henne, 
og hun passet ypperlig til kortere turer inne i Oslofjorden. Men nå må ingen 
tro at vi med «Vidi» beskjedent måtte holde oss innenfor Drøbak. Neida, 
«Vidi» sto godt for en stiv kuling, og gikk ikke unna for litt stampesjø 
utenfor Færder. 

I 1924 kjøpte vi skarpseileren «Carmen 2», som nå fikk navnet «Vici». 
Dette var en vakker• 9-meter og en ypperlig seiler. Det vi hadde lært om 
seilas med « Veni» og « Vi di», fikk vi anledning til å finpusse ombord i 
«Vici». Hun var like god i maksvær som i kulingsvær. Hadde vi tidligere 
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«Vici I». 

måttet se oss forbiseilt av de fleste av Oslofjordens seilbåter, kunne vi nå 
med «Vici», og med den rette mann ved roret, oppta konkurransen med 
disse båter, og svært ofte vise dem h�kken vår. Foruten å være en ypperlig 
seiler var hun også en sjødyktig båt. Dette viste hun i 1926 på Danmarks
toktet, da hun i Kattegat, på vei fra Aarhus til svenskekysten, kom ut i en 
forrykende storm med uhyggelig stor sjø. Hun brakte oss vel i havn og viste 
oss sin fulle styrke. 

Vår gamle kjære «Veni» måtte til slutt avhendes, og i 1930 ble «Veni 
2» innkjøpt. Dette var også en litt større båt, bygd i 1896 av Chr. Anker, 
med køyplass til 12-14 mann. «Veni 2» hadde en forholdsvis stor rigg, og 
første gang vi sto på dekket og så oppover i riggen, hadde vi følelsen av å 
ha fått en virkelig skute. Hun ble også vår hittil beste toktbåt. 

«Veni 2» var en ypperlig seiler, og i lens og slør var hun med sitt store 
seilareal vanskelig å seile fra. Hun har notert seg for 2 'rekorder' innen 
Sjøkorpsseilasen; Larvik-Bestumkilen på 11  timer og Horten-Besttun
kilen på 4 timer og 5 minutter. 

En god sjøbåt var hun også, så vi kunne trygt seile utenskjærs med 
henne. Med passelig rev i seilene sto hun for den stiveste kuling. 
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«Veni II» 

«Mohawk II». 
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Da korpset i 1932 skulle ha kombinert leir og tokt til Marstrand, var 
konsul Tønder Bull så elskverdig å stille «Mohawk» til disposisjon for 
korpset. Båten er en ketchrigget yawl på 32 reg.tonn netto og var Norges 
største seilende lystfartøy. På de første sjøkorpstokter talte mannskapet 
30 mann, men ble senere redusert til 22. I de årene korpset har benyttet 
«Mohawk», har ca. 500 gutter seilt på langtokt ( tokt av over en ukes varig
het) og en mengde har også deltatt på mindre tokter og week-end turer. 
«Mohawk» har siden vi i 1932 overtok den, vært vår stolthet og kjæle
degge, og sorgen var stor de den i 1942 ble tatt fra oss. Med beslagleggelsen 
er vel «Mohawk» for alltid ute av sjøkorpsets historie som øvelsesskip, 
men minnene om den og de mange strålende tokter vil leve så lenge sjø
korpsgutter er til. «Mohawk» ble kondemnert høsten 1946 og vraket solgt 
for kr. 4 000,-. 

Etterat «Veni 2» var blitt overlatt til Sandefjord Sjøkorps i 1934 og 
« Vici» blitt så skrøpelig at den måtte avhendes, besluttet styret å anskaffe 
en mindre båt til øvelse for det yngre befal og menige. To av førerne hadde 
en passende båt, og disse erklærte seg straks villig til å selge sin båt « Vesle
møy» til korpset, og tilbudet ble akseptert av styret. « Veslemøy» var en 
32 m2 spissgatter med køyplass til 2, i nødsfall 4. Den var markonirigget 
og en meget god seiler og ble vesentlig brukt til kvelds-seilas, week-end 
turer og kortere tokter, og da vesentlig av båtsmenn og deres båtlag. Båten 
egnet seg godt til dette formål, da guttene lettere lærte å seile i en liten båt . 
På grunn av forskjellige omstendigheter i forbindelse med rekvisisjonen 
av «Mohawk» og seilforbudet ble «Veslemøy» i 1942 «proforma solgt» 
og unngikk derved «Mohawk»s skjebne. «Veslemøy» ble kjøpt tilbake til 
Korpset i 194 5 og endelig solgt i 194 7. 

Da krigen var over og seilingen igjen kunne begynne ble det på et styre
møte, 8. april 1946, bestemt at vi skulle kjøpe inn den tidligere konkurran
sebåten « Ulabrand» som da het «Raak». Det var en 12 meter spissgatter 
som ble kjøpt inn for kr. 7 500,- og fikk navnet «Vici Il». 

« Vici Il» var en god båt for Sjøkorpset, lettseilt, rask og rummelig i 
forhold til lengden. Hvem husker ikke salongen på «Vici Il» stuvende full 
av gutter, dobbeltkøye på styrbord, en på tvers, to på dørken, en på babord 
sofa og et utall i hengekøyer oppunder dekk. Men for en fryd å seile «Vici 
Il» i frisk sørvest bris inn Oslofjorden, aldri har vel treplata på håndloggen 
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L/B «Skår». 

blitt liggende så langt etter en sjøkorpsskute som nettopp da. Tett var hun 
sjelden, mugne ble brødene ( eller ullteppene som vi kalte dem ) ,  motoren 
sviktet som regel, men kameratskapet ble styrket og det friske guttelivet i 
sjøsprøyt og i havn ble en uvurderlig kilde til gode minner for sjøkorpsets 
gutter fra tiden med «Vici Il». Seks år tjente «Vici Il» som Sjøkorps båt. 

Men båten var for liten. I 1952 begynte vi å innhente tilbud på en ny 
Sjøkorpsbåt og av mange gode tilbud falt valget først på «Siesta» en 75 

tonner, som lå på Kypros. Selv styreprotokollen inneholder et regnskaps
overslag over turen til Kypros for mannskapet . . .  for en tur. Men etter et 
uhell på slippen måtte vi bestemme oss for en ny båt. 

Våren 1953 solgte vi «Vici Il» for kr . 6 000,- til det danske sjøkorps 
FDF F5. Vi var nå uten båt og det ble bestemt at vi skulle se på S/Y 
«Sylvia» som lå ved Cows, Isle of Wright ved Southampton. Sjøkorpssjefen 
Allum og en fører var nede og besiktiget båten og samme sommeren ble 
S/Y «Sylvia» kjøpt for 4 000 pund. Etter en begivenhetsrik seilas hjem 
( We are eight men on board . .. ) ble S/Y «Sylvia» innmeldt i KNS 11. 
august 1953, og på styremøte, 17. august 1953, ble S/Y «Sylvia» omdøpt 
til S/Y «Mohawk Il», og vi hadde atter Norges største seilende lystfartøy. 
Fra hjemreisen med «Mohawk Il» høsten 1953 sakser vi fra Sjøsprøyt: 
«I kanalen hadde vi måneskinn og begynte å håpe på en indian summer 
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dette året, men dengang ei, vel ute i Nordsjøen fikk vi sterk kuling med 
storm i kastene og med bare to mann på vakt ad gangen ble det tøffe 
saker. Heldigvis hadde vi vinden fra sørvest så med et 100 m2 råseil heist 
opp i stormasta skummet vi platt lens nordover, sinte sjøer kom fresende 
inn aktenfra, rormannen krøket ryggen for å ta imot for sjøene . .. og en 
tidlig morgen etter 3-4 døgn i sjøen dukket Oksøy fyr opp i horisonten.» 

Kort fortalt er S/Y «Mohawk Il» bygget i Southampton i England i 
1903. Den er en 40 tonns bermudarigget 2-mastet ketch med utfallen baug 
og hekk-bygget. Skroget er teakhud på eikespant med oregonpine dekk. 
Største lengde er 80,3 fot ( 25 m )  og største bredde 14,55 fot ( 4,43 m ) .  
Seilarealet tilsammen er ca. 220 m2 delt på fokk-klyver storseil og mesan, 
dessuten har man også ført stagseil og flying jibb. Køyplass for 22 mann. 

Hver sommer har nå Sjøkorpsgutter seilt med trofaste «Mohawk Il» 
nedover norske-, svenske- og danskekysten og en til og med ned til Kiel i 
Tyskland. Vi lar igjen Sjøsprøyt berette, denne gang fra Kielertoktet: 

«Nå pløyer «Mohawk Il» nytt vann under kjølen, hun har aldri seilt 
Læsø Rende, aldri strøket kloss forbi Aalborg Bukt fyrskip i laber bris fra 
øst . . .  Men ombord i «Mohawk Il» går livet sin vante gang om kuling 
eller stille: vakten tørnes ut, gnir sine søvnige øyne, famler etter varme 
klær og kommer seg opp på dekk, strekker seg i morgensolen og gjesper 
høyt . . .  » 

1 765 
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Skårungene 

Gutter er barske. Noen gutter er barske. Noen gutter liker et barskt liv. 
I trygghet. Med innhold. Derfor består KFUM's Skårunger, gutteavdelingen 
der gutter opplever et friskt liv i et kristent miljø, med gode kamerater 
under ansvarsbevisste ledere. 

Sjøkorpset hadde bestått i mange år før Skårungene ble realisert. Men 
sjøkorpslivet tilhører også gutter i 10-12 års alderen. Ja, nettopp dem. 
Sjø, saltvann, vannblemmer, borte fra !nor, solnedgang, byssetørn osv., osv. 
Alt ristet godt sammen. Det er sjøkorpslivet, skårungelivet. 

Da sjøkorpssjef Th. Allum i 1952 fikk virkeliggjort sin ide om en 
sjøkorpsavdeling for yngre gutter, var det også med ønske om å ha en fast 
rekrutteringsavdeling for Sjøkorpset. 

Det viste seg snart at Skårungene var noe mer enn det. Man sluttet å 
snakke om underavdeling. Skårungene var seg selv. Med et stadig høyt 
medlemstall, et mangfoldig program og aktive gutter, inspireres både ledere 
og menige. 

Sjølivet, møtene, kirkeparadene, turene, Rammen om alt er som i Sjø
korpset. Sommerleirene må nevnes. Hvert år er det sommerleir. Ved sjøen, 
på sjøen, i sjøen. Noen sparker også fotball, og leker. 

Fra 1960 har alle sommerleirene vært holdt på Oslo KFUM's landsted 
«Lunde», som ligger mellom Hvitsten og Son, ca. 50 km fra Oslo. Der har 
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guttene 65 mål å boltre seg på, skog og åpne sletter med fotball- og hånd

ballbane, en lang strandlinje med egen strand og renskurte svaberg. 

Uteaktiviteten dominerer. «Skår» bringer gutta til øyer og holmer i 

fjorden, til eller landlov i Moss. A-jollene er morsomme å boltre seg i nede 

ved stranden eller borte i Emmestadbukta i ly for ettermiddagssørvesten. 

Badelivet florer på gode sommerdager, men også i silregn en stille morgen. 
Skårungene ligger heller ikke i dvale om vinteren, selv om det mest 

benyttede vinterstedet heter «Hiet». Her er det liv, med skigåing og snø

ballkrig. 
Påskeleir 1965 og 1966 på høyfjellet og til Danmark i 1962 og 1964, 

har vært arrangert med meget god oppslutning. 

De sise tre somrene har Skårungene seilt egne tokter med «Mohawk Il». 

Dette er ekte sjømannsliv og meget populært. Skårungene kan godt seile 

«Mohawk Il», det gjelder bare å ha mange nok på fall og skjøter. Disse 

Disse «Mohawk»-toktene må fortsette som et fast sommerprogram. 

Skårungenes båter 

Livbåten «Skår» på 32 fots lengde har alltid vært flaggskipet. Den het 

først «Sult» fordi den hadde en motor som brukte så mye bensin. Dette er 

endret og i dag har «Skår» en kraftig, god dieselmotor samt seil, slik at den 

tar oss med hvor det skal være. 

I 1964 var skårungebefalet på et 3-ukers tokt med båten og kom helt 
tH Stromstad, hvilket pr. i dag er den lengste turen denne trofaste traver 

har opplevd. 
«Savn» het båten vi fikk sammen med «Skår». De var like, men «Savn» 

var uten motor, derav navnet. 
«Vesleskår» en 24 fots livbåt kom i 1959, men ble senere ødelagt og 

forsvant i 1962. 

Høsten 1963 fikk vi tre 24 fots livbåter til, «Bolla», «Sprøyt» og 

«Skarv». Desverre var de i noe slett tilstand, uten motor, men seil ble 
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Stranda på Lunde. 

Seiling med A-joller. 
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skaffet. Endel morsomme turer og seilaser ble det og «Sprøyt» holdt helt 
til vinteren 1967. 

A-joller, seks i tallet, ble bygget i 1965 og disse er meget nyttige og 
morsomme, tildels er alle sammen i full vigør. 

En ny og litt mer praktisk båt enn «Skår» er det som for øyeblikket 
står øverst på avdelingens ønskeliste. 
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Skårungesjef er gjennom tidene 

Th. Allum (110) 

Skårungenes stifter var selv sjef den første tiden. Allum har vært med i 

Sjøkorpset helt fra de første årene. Som mangeårig sjef og flaggskipper i 

Sjøkorpset er han en av dem som har betydd mest for våre avdelinger. 

S/Y «Mohawk Il» ble kjøpt da Allum var sjef i Sjøkorpset, og han var 

skipper på reisen fra England. 

Per Kristiansen (1474) 

var skårungesjef i hele tre år fra 1954-57 og leirsjef på flere sommer

leire. Han har også vært NK i Sjøkorpset. Kristiansen er sølvmerkeseiler i 

Sjøkorpset og seilte ofte som styrmann på «Vici» og «Mohawk Il». 

And. B. Fevang (1586) 

var sjef 1957-59, og han ledet i denne tiden en sommerleir på Lunde 

og en på Storsand. 

Svein Hauger (1638) 

var NK under Fevang. Han overtok som sjef 1959-60. Han ledet 

sommerleiren i 1960, som igjen ble holdt på Lunde. Fra da av ble Lunde 

fast etablert som leirsted for Skårungenes årlige sommerleir. 
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Bjørn Barkvoll ( 1405) 

ble skårungesjef høsten 1960. Han virket i et år, var leirsjef på Lunde 
og ble høsten 1961 utnevnt til sjef i Sjøkorpset. Denne stillingen hadde han 
til han ble valgt til formann i styret. Barkvoll sitter nå som formann i styret 
for Oslo KFUM's Sjøkorps I og Oslo KFUM's Skårunger. 

Per Musæus (1661) 

var første gang skårungesjef sesongen 1961-62. I Spangens sjefs
periode 1962-63 virket han som fører og en tid NK i Sjøkorpset. Da 
Spangen ønsket å gå av som sjef på nyåret 1964, ble Musæus igjen skår
ungesjef denne gang til høsten 1967. Musæus har ledet flere leire på Lunde, 
påskeleire på fjellet og i Danmark og seilt alle skårungetoktene som skipper. 
Musæus er gullmerkeskipper i Sjøkorpset, han har seilt flere tokter som 
styrmann eller skipper på «Mohawk Il». Musæus har vært hovedstyre
medlem i Oslo KFUM. 

Egil Spangen (1399) 

overtok som sjef i 1962-64. Han var da fører i Sjøkorpset. Spangen 
kom også til å virke som skårungesjef sesongen 1962-63, og høsthalvåret 
1963. Han var leirsjef på Lunde sommeren 1963. Spangen er gullmerke
skipper i Sjøkorpset og har seilt som skipper på flere sommertokt med 
«Mohawk Il», bl. a. til Kiel. 

Edvard Otto Pedersen (1918) 

var skårungesjef i sesongen 1967-68, leirsjef på Lunde, turleder og 
ofte stuert på sommertokt med «Mohawk Il». I 1969 overtok igjen 
Pedersen som skårungesjef og er altså sjef i Sjøkorpsets jubileumsår 1970. 
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Jan Stensrud (1874) 

var sjef i sesongen 1968-69 og overtok for Pedersen under dennes 

militærtjeneste. Stensrud ledet sommerleiren på Lunde sommeren 1969. 

Skårungene begynner også selv å få en betydelig alder, fra starten 

28. januar 1952 og frem til i dag har ca. 1000 gutter passert igjennom og 

ervervet seg minner, noen minnes med glede andre glemmes. 

Ja, lær å bede og styrk din tro, 
at Jesus Kristus kan i deg gro, 
det onde rinner, det gode vinne1· i sjelen ro. 
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Æresmedlemmer 

Arkitekt Alf Resvoll var en av Sjøkorpsets 3 stiftere, og han var Sjø

korpsets første sjef. Nevnes bør også Resvolls innsats ved kjøp av korpsets 

første båt «Veni». 

Forlagsbokhandler 5. B. Damsholt var den som kom med ideen om 
Sjøkorpset. Han tok sjøkorpstanken med seg fra København og hit til oss, 

og med sin glødende iver fikk han med seg Resvoll og Tharaldsen og korp

set ble stiftet 22. mars 1920. 

Sjøkorpset hadde neppe blitt til uten A. C. Tharaldsens hjelp. Det 

ømme punkt i starten var økonomien, og Tharaldsens store bidrag i kon

tanter sikret kjøpet av korpsets første båt «Veni». 

Sverre D. Husebye kom over i korpset like etter starten, og han gikk 

alle gradene til han ble sjef i 1924, og han var korpsets leder helt til 1932. 

Hans dype kristendom og hans lyse humør forenes hånd i hånd, og hans 
betydning for korpset så vel som for guttene kan ikke verdsettes høyt nok. 

Thorleif Allum står som en av de mest dynamiske sjefer i Sjøkorpset. 

Allum var første gang sjef i 1932, siste gang var i 1954. Allum var den 

som tok kontakt med konsul Tønder Bull, som resulterte i S/Y «Mohawk», 
og Allum var også den drivende kraft ved kjøpet av S/Y «Mohawk Il». 

Allum har Sjøkorpsets Storkorsorden. 

Generalkonsul Tønder Bull kjøpte «Mohawk» til bruk for Waisenhuset. 

Sommeren 1932 lånte han den ut til Sjøkorpset, og høsten samme år for-
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ærte han den til korpset sammen med «Mohawk-fondet», som han økte 
flere ganger. Tønder Bull var også innehaver av Sjøkorpsets Storkorsorden. 

Direktør Ragnar Myren i Goteborg, kom gjennom sin interesse for 
guttearbeid i kontakt med Sjøkorpset i 1939, og han ble vår gode kontakt i 
Sverige, og den trengte vi for de fleste seilturene gikk jo i den svenske 
skjærgård. Myren hjalp også korpset med store bidrag til den alltid vanske
lige økonomien. Myren har Sjøkorpsets Storkorsorden. 

Speditør Jens C. Hagen har vært medlem i Sjøkorpset siden 19 31, og 
gått gradene helt fra aspirant til sjef. Helt fra første stund har han bistått 
med råd og dåd, med arbeid, tid og penger. Når korpset har trengt trans
port, et par håndfaste arbeidskarer, redningsmateriell osv. har Hagen 
ordnet dette. For alt dette, sammen med inspirerende spirit når det gjelder 
troen på Sjøkorpsets åndelige, oppdragende og praktiske verdi for guttene 
er han utnevnt til æresmedlem. Hagen er innehaver av Storkorsordenen. 

Direktør Harald Schytz, nr. 291 i Sjøkorpset tilhørte den gamle garde 
av interesserte Sjøkorpsgutter, hvor vi alltid kunne påregne støtte og hjelp, 
ikke minst av økonomisk art. Bl. a. skjenket han et flunkende nytt storseil 
til «Mohawk Il» etter hjemkomsten fra England. Schytz ble tildelt Sjø
korpsets Storkorsorden. 

Regnskapskonsulent Odd F. Pedersen, nr. 21 i Sjøkorpset er en av de 
trofaste, som helt fra 1920 og gjennom de fleste av korpsets 50 år har vært 
en ildsjel og gjort en kjempeinnsats som båtsmann, fører, skipper, material
forvalter, sekretær og formann. Størst beundring har vi for ham og hans 
innsats i forbindelse med kjøpet av «Mohawk Il». - Planlegging, tanke 
på Sjøkorpset natt og dag, innsamling av penger, tauverk, maling, arbeid 
med å skaffe motor, seil, rigg og joller og de tusener av små og store ting. 
Hans slit med vedlikehold av båtene og omtanke for korpsets og de enkelte 
medlemmers ve og vel. Alt dette skjedde gjennom en lang årrekke. Han 
hadde vært med på å beslutte innkjøpet av «Mohawk Il». For dette følte 
han et ansvar. Ikke minst derfor gjorde han en kjempeinnsats som gikk på 
helsen løs for å «ro dette vel i land» før andre skulle overta. I takknemlig
het har derfor Sjøkorpset utnevnt ham til ærersmedlem, og tildelt ham Sjø
korpsets Storkorsorden. 
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Statutter for Storkorsordenen 

Vedtatt 14. desember 1966 

§ 1 

Ordenstegnet består av en medalje hvor Sjøkorpsets sivilmerke danner 
sentrum i selve medaljen. Dette er festet i sine hjørner til en sirkel som 
igjen er basis for fire vinger av et Malteserkors. Mellom hver vinge går et 
stykke av en ekekrans. I den øverste av vingene i korset er festet et bånd i 
de norske nasjonalfarger. Dette er festet mellom to plater der den øverste 
plate gir plass for navn og den nederste gir plass for dato. Medaljen er 
utført i sølvforgylling og emalje. Vingene i det maltesiske kors er i blå 
emalje. 

§ 2 
Ordenen utdeles av styret for Oslo KFUM's Sjøkorps og Skårunger etter 

innstilling fra Ordenskanselliet. Der må foreligge minst 2/3 flertall for ut
delingen av ordenen. 

§ 3 
Ordenen kan tildeles ethvert medlem av Oslo KFUM's Sjøkorps eller 

Oslo KFUM's Skårunger for ekstraordinære fortjenester for en eller begge 
avdelinger så som usedvanlig langt, aktivt medlemskap, store offer av tid, 
krefter eller penger, eller for annen usedvanlig fortjenestfull innsats. 
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§ 4 

Videre kan ordenen tildeles enhver person som ikke er medlem av av
delingene som på lignende måte som nevnt under § 3, har gjort en used
vanlig stor innsats for en eller begge avdelinger. 

§ 5 

Ordenskanselliet som forestår utdelingen av ordenen, består av styrets 
formann, sjefen for Sjøkorpset, sjefen for Skårungene og to av innehavere 
ordenen utpekt av ordensinnehaverne. Kanselliet har møte hver høst innen 
utgangen av november. Formannen i styret er kanselisjef. Kanselliet konsti
tuerer seg selv med protokollsjef og seremonimester. 

§ 6 

Ordensinnehaverne er å betrakte som æresmedlemmer av avdelingene. 

§ 7 

Ordenen leveres tilbake til Ordenskanselliet ved ordensinnehaverens død. 

Storkorsordenen 

Følgende har fått tildelt dette hederstegn: 

110 Thorleif Allum 
429 John Andersen 

1000 Tønder Bull 
404 Thorleif Gunnæs 
771 Jens C. Hagen 

1500 Ragnar Myren 
Fru Marit Nielsen 

2 1 Odd F. Pedersen 
291 Harald Schytz 
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Trofasthetsmedaljen, Seilmerket, Flaggskippermerket 

Trofasthetsmedaljen 

«15 års medaljen henger høyt» som utmerkelse i Sjøkorpset. For å få 

tildelt den må man ha vært aktiv i Korpset i 15 år. Følgende har oppnådd 

å få denne gjennom Sjøkorpsets 50 år: 

5 Oscar Ahlstrøm 

110 Thorleif Allum 

404 Thorleif Gunnæs 

528 Eivind Andersen 

641 Olav Hedtun 

688 Alf Haugland 

707 Erik Refsnes 

723 Ole A. Foss 

1386 Bjørn Millestad 

1399 Egil Spangen 

1445 Arvid Larsson 

1474 Per Kristiansen 

1493 Harry Carstensen 

1598 Odd Bergersen 

1604 Jan Andreassen 

1635 Jan Ole Reitan 

1661 Per Musæus 
1708 Knut Bjørnstad 
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Seilmerket i gull 

For å seile skipper i Sjøkorpset måtte man klare kravene til seilmerket i 
gull, og det er og var strenge krav, i dag er det kystsikppereksamen klasse II 
som må til for å få seilmerket i gull. Følgende har seilmerket i gull: 

110 Thorleif Allum 1661 Per Musæus 
528 Eivind Andersen 
389 Paul Andersen 

1604 Jan Andreassen 
1727 Trond Enger 
1765 Sigurd Eliassen 

763 Per de Flon 
404 Thorleif Gunnæs 
771 Jens C. Hagen 
419 Erik Jensen 

1445 Arvid Larsson 
Erling Lunde 

903 
1549 

21 
109 
707 

1399 
121 

1739 
1797 

Bjarne Nilsen 
Knut Pakusch 
Bjørn Pedersen 
Odd Pedersen 
Brynjulf Pettersen 
Erik Refsnes 
Egil Spangen 
Knud Sørensen 
Charley Thoresen 
Jens Petter T aasen 
I var Aasheim 

Som Flaggskippere har følgende blitt utnevnt: 

110 Thorleif Allum 
399 Paul Andersen 
404 Thorleif Gunnæs 

144 5 Arvid Larsson 
Charley Thoresen 
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Aviser gjennom tidene 

I de første årene var opplesning av de håndskrevne aviser fast program
post på sjøkorpsmøtene. Tropper eller båtlag hadde ofte sine egne aviser, -
i andre perioder var det en hovedavis for hele korpset. 

I 1925 ble det besluttet å utgi en mangfoldiggjort avis, og i oktober ut
kom det første nummer av «Sjøsprøit». I sin åpningsartikkel skrev redak
tøren blant annet: 

«Som alle store aviser vil også vår bli trykt på rotasjon, skjønt den be
nyttede maskin til daglig ikke bærer denne betegnelse. Den roterer dog, 
og det er hovedsaken. -

- Vi tror alle vil være tilfreds med at «Sjøsprøit» som hittil har virket 
ved det talte ords kraft, fra nå av vil virke ved det skrevne ords makt». 

«Sjøsprøit» skulle være korpsets ansikt utad, samtidig som det skulle 
være korpsets talerør og lyttende øre. Og dette månedlige, 15 øres organ 
for korpset ble straks bindeleddet mellom guttene. Gjennom bladet fikk 
foreldre og andre interesserte mer innblikk i sjøkorpsarbeidet. Tidligere 
sjøkorpsgutter kunne igjen følge korpset, og for sjøkorpsgutter til sjøs eller 
i utlandet ble avisen en kjær hilsen fra korpset de med sorg hadde forlatt. 

En del numre fra før krigen er bevart, og titter man litt gjennom stoffet 
fra disse år, legger man merke til de skiftende redaktørers imponerende 
iderikdom og oppfinnsomhet. Beretninger om tokter og leirer, reisebrev fra 
sjøkorpsgutter på fjerne hav og i fremmede verdensdeler, instruktive artik
ler om sjømannskap, intervjuer, konkurranser og propagandastoff for såvel 
korpset som dets arbeid og tilstelninger. 
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Julenummeret 1931 ble trykt i boktrykk, og stolte var redaktørene da 

de kunne gjengi fotografier av båtene og aktiviteten i korpset. Men til tross 

for at bladet også bragte annonser, ble en slik trykkemetode for kostbar. 

Inntil krigen satte inn med den omfattende papirrasjonering som stoppet 

bladet for en del år, vekslet det mellom boktrykk og stensil. 

Korpset gikk så tilbake til de håndskrevne aviser. De utkom med ujevne 
mellomrom inntil «Havbris» så dagens lys i 1961. Undertittelen lød «Fritt 

upolitisk organ for KFUM's Skårunger», men etter et par numre omfattet 

bladet også Sjøkorpset. «Havbris var stensilert og enkel i sin utførelse, men 

betydde ikke desto mindre innledningen til en permanent avis i korpset. 

Bladet gikk inn våren 1962 da redaktørene trakk seg tilbake fra korps

arbeidet, men det siste nummeret bar navnet «Sjøsprøit» og var offsettrykt 

gratis i en av byens banker. For en kortere periode ble en ny opplesnings

avis satt i gang. 

På sjøkorpsmøtet den 28. september 1964 hadde noen av befalet med 

en overraskelse til guttene, - «Sjøsprøit» var på nytt oppstått fra de døde 

aviser. Denne delikate nyskapning trykt i offset i A 5 ble delt ut gratis, og 

har siden debutnummeret vært omfattet med økende interesse. Offset

metodens muligheter til smakfull lay-out og gjengivelse av tegninger og foto

grafier er blitt utnyttet fullt, og «Sjøsprøit» seiler igjen på bølgetoppen. 

2027. 
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Morild 

Det hender of te når natt er nær 
at vi ser morild funkle. 
Det er en strålende stjernehær 
som lyser opp i det dunkle. 
Se, dermed målet er sagt 
- Vi går derhen som til kirke: 
A stå som lysende skansevakt 
og være tro i vårt virke. 

Gud signe i dag hvert et «morildbud» 
som over havet vanker. 
At hver en gutt som fikk reise ut 
ble møtt med varme tanker. 
- Vi vil ei virke med brask og bram, 
men lyse opp i det stille 
og be vår ungdom frem til Ham, 
vi alle innerst ville. 
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Styret 1970. 

Stående fra venstre: Fru Sønsteby, Fru Christophersen, Fru Berntzen. 

Sittende fra venstre: Fru Schatten, Fru T aasen (form.), Fru Nielsen. 

I, 

Kaffekos. 

7 - Sjøkorpset 



«Morild» i ar-beid. 



I 1923 ble det blant guttenes mødre opprettet en damekomite hvis 
oppgave det skulle være å arbeide for sjøkorpset. Med forfatterinnen Kari 
Gløersen som formann ble det sydd og brodert de vakreste ting til utlod
ning på sjøkorpsbasarene. 

Den 25. februar 1926 ble komiteen utvidet og fikk faste månedlige 
møter. Foreningen fikk navnet «Morild». 

På Morildmøtene var flittige hender i virksomhet med bl. a. å forarbeide 
ting til korpset og guttene. 

I 3 år hadde Morild sin egen håndskrevne «avis» som ble kalt «Bris». 
På tross av iherdig ettersøkning har det ikke vært mulig å oppdrive et 
eneste lite eksemplar av denne «avis», men fru Hjørdis Hansen som var 
med fra de aller første årene, skrev til Morilds 40 års dag en prolog i verse
form med fornøyelige glimt fra «Bris», tidligere jubileumsfester fra 1 års 
dagen og fremover, om utflukter til sjøs og til lands. 

I mars 1940 ble det begynt på en protokoll. Lite ante vel den som skrev 
referat fra Morildmøtene 3. mars og 4. april at landet vårt gikk stormfulle 
tider i møte. Allerede 9. mai står et nytt referat som gir oss et bilde av den 
store samhørighet blant damene i Morild. Meget var skjedd siden siste møte, 
men de følte en intens trang til å komme sammen, - til å synge «Gud 
signe vårt dyre fedreland» og til å be «Fader Vår» sammen. 

Møtene fortsatte regelmessig i alle de vanskelige krigsårene inntil refe
ratet 7. juni 1945 lyder som et jubelrop. «Kongen er kommet hjem! Vi er 
igjen et fritt folk, vi kan igjen snakke høyt og fritt uten engstelse for repre
salier. Takken retter vi til Vår Gud som hele tiden stod bi». 

I den gamle salongen i Møllergt. 1 fortsatte damene i Morild sine 
møter, de pratet og koste seg, de strikket og sydde, holdt utlodninger, 
basarer og loppemarkeder og la store planer. Hvert eneste år hadde de en 
gave til guttene sine, til Sjøkorpset og senere også til den nye avdeling 
Skårungene. 

Våren 1965 var alle planer klare og alle «løyver» gitt. Oslo KFUM gikk 
til det store skritt å rive den gamle gården Møllergt. 1 for å bygge et nytt 
og prektig hus for sine mange gjøremål. Avskjeden med den gamle salongen 
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ble for Morild både festlig og litt vemodig. Sjøkorpset fylte 45 år den våren 
og guttene besluttet å holde en fest for Morild-damene sine. Veggene var 
pyntet med signalflagg og skipslanterner, og bordene med levende lys. Alt 
stod guttene for, - og aldri har vel Morild-damene hatt så mange oppvart
ende kavalerer og så mye gøy i den gamle salongen. 

De neste to årene holdt Morild sine møter i leiede lokaler i Jakobs 
menighets hus. 

2. mai 1967 var de igjen tilbake til Møllergt. 1. Denne gang i et flunk
ende nytt hus og i en ny salong, og begeistringen var stor. 

Fremdeles samles Morild hver første tirsdag i måneden, hele skoleåret 
igjennom i salongen i Møllergt. 1. En av damene, fru Signe Spydevold, har 
vært med i alle disse årene og møter fortsatt trofast frem. Det pusles frem
deles med flittige hender og med kjærlighet og omtanke for å støtte så godt 
som mulig opp om guttene våre. 

Morild følger i kjølvannet. 
Formannen. 
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Old Boys 

Den tanke å lage en klubb for de 'gamle' sjøkorpsgutter ble meget tidlig 
unnfanget i Korpset, ja rent ut sagt før Korpset selv var blitt særlig alders
stegen. Alt i 1923, tre år etter starten, ble sjøkorpsets stifter og sjef også 
skaperen av denne ide. I 1925 ble så Old Boys stiftet som en egen avdeling 
av Sjøkorpset. Petter Hansen ble den første formann og senere har mange 
fulgt ham. Det har gått opp og ned med Old Boys i de forløpende år. 
Ved 25 års jubileet var den på topp, ca. 75 aktive medlemmer, og full fres. 
I de senere år har ikke Old Boys hatt regulære møter, man kan vel på en 
måte si at klubben er gått helt inn. På den annen side har det slagord som 
meget tidlig dukket opp i Korpset: «En gang sjøkorpsgutt, alltid sjøkorps
gutt» full gyldighet i dag. Det ser man på juletrefester, årsfester og andre 
arrangementer som sjøkorpset arrangerer også for gamlekara, f. eks. den 
stadig tilbakevendende høstseilas med «Mohawk Il». Eller man ser det 
enda tydeligere når gamlekara blir spurt om å gjøre en jobb for Korpset, 
det et sjelden nei å høte. En vesentlig grnnn til at Old Boys i dag ikke 
dtiver like aktivt som tidligete skyldes sikkert også reorganiseringen av 
Sjøkorpset i 1954, da styrefunksjonen ble trukket ut av det daglige arbeidet 
og vesentlig besatt med eldre sjøgutter, nettopp de som var så aktive at de 
kunne ha drevet Old Boys. Dette har ikke vætt noen fordel for Old Boys, 
men sikkert for Sjøkorpset. De aktive førerne har kunnet konsentrere seg 
om guttearbeidet, mens de eldre i stytet har kunnet ta seg av de 'ansvarlige' 
oppgavene med økonomi og materiell. 

Det vil likevel ikke være riktig å skrive denne beretningen uten å nevne 
noe fra Old Boys' glansdager. Vi siterer fra 25 åts beretningen: 
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Bilder som <<Old Boys>> vil huske 
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«På et Old Boys-møte føler vi oss riktig hjemme. Synet av de gamle 

kjære ansikter gir oss avspenning og setter oss tilbake i tiden, til den gang 

vi med blåkragen om halsen sto under Damsholts, Husebyes eller en annen 

sjøkorpssjefs kommando. Gutta har nok flere år på nakken nå enn den 

gang, men de blir alltid de samme, deres sinn er sjøkorpsguttens sinn -

deres smil vennesmil, deres interesse - for Sjøkorpset og Old Boys. Og, 

Old Boys gutten blir aldri gammel, han har guttesinnet i seg, sjøkorpsånden 

og sjøkorpsgleden i seg, han er og vil alltid vedbli å være sjøkorpsgutt. 

En gang i måneden møtes de gamle sjøkorpsgutter til hyggelig møte. 

Programmet er flott, ofte ved egne krefter, og klubbens håndskrevne avis 

«Gubben» hører til det faste program. Foruten møter og fester arrangeres 

en rekke turer og konkurranser. Sporten står meget høyt i klubben, og i de 

fleste sportsgrener har det vært holdt skarpe konkurranser. Egne diktaftener 

og fotokonkurranser holdes hvert år. 

Av turer har de årlige vår- og høstturer til «Lunde» vært blandt de mest 

populære, men glemmes skal heller ikke den strålende Varmlandstur, og bil

og fotturer rundt om i landet vårt. På de årlige høstturer med en av sjø

korpsbåtene har vi virkelig følt oss som sjøkorpsgutter igjen.» 

Men samlingen av gamle sjøkorpsgutter har ikke bare vært Old Boys, 

en rekke andre foreninger med begrenset medlemskap har vi også hatt. 

Nevnes kan 'den konsentriske klubb', som alle kjenner fra Husebyes gutte

bøker, Tenasitas, og fra tiden etter krigen 'Officers Club' som ble dannet 

av dem som hentet «Mohawk II» hjem fra England. 

Det synes også riktig ved denne anledning å takke alle som på en eller 

annen måte har kominet tilbake til Korpset for å gjøre en innsats for Sjø

korpset og på mange måter har vel dette vært en oppgave som den enkelte 

selv har hatt og har stor glede av. Sjøkorpset er jo noe meget mer enn de 

gutter og ledere som til enhver tid er aktive i arbeidet, Sjøkorpset er sum

men av alle oss som en eller annen gang har satt vår fot innenfor døra i 

Møllergata 1, vi er også Sjøkorpset, Takk for det! 

1399. 
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Sjøkorpsets sjefer 

1920-21 Alf Resvoll 
1921-22 S. B. Damsholt 
1922-23 S. B. Damsholt 
1923-24 S. B. Damsholt 
1924-25 Sverre D. Husebye 
1925-26 Sverre D. Husebye 
1926-27 Sverre D. Husebye 
1927-28 Sverre D. Husebye 
1928-29 Sverre D. Husebye/ Hans Fevang 
1929-30 Hans Fevang / Sverre D. Husebye 
1930-31 Sverre D. Husebye/ Hans Fevang 
1931-32 Hans Fevang / Sverre D. Husebye 
1932-33 Thorleif Allum 
1933-34 Thorleif Allum 
1934-35 Karl Bang Lauritsen 
1935-36 Karl Bang Lauritsen 
1936-37 Jan Piene 
1937-38 Jan Piene 
1938-39 Thorleif Gunnæs 
1939-40 Thorleif Gunnæs 
1940-41 Thorleif Gunnæs 
1941-42 Thorleif Gunnæs 
1942-43 Thorleif Gunnæs 
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1943-44 Thorleif Gunnæs 
1944-45 Thorleif Gunnæs 
1945-46 Sverre D. Husebye/ Torvald Dannevig 
1946-47 Thorleif Allum 
1947-48 Jens C. Hagen 
1948-49 Alf Haugland 
1949-50 Alf Haugland 
1950-51 Kjell E. Olsen 
1951-52 Thorleif Allum 
1952-53 Thorleif Allum 
1953-54 Thorleif Allum 
1954-55 Thorleif Allum / Bjørn Millestad 
1955-56 Bjørn Millestad 
1956-57 Bjørn Millestad 
1957-58 Bjarne Rødningen 
1958-59 Per Kristiansen 
1959-60 Bjørn Millestad 
1960-61 Per Kristiansen / Jan Andreassen 
1961-62 Bjørn Barkvoll 
1962-63 Bjørn Barkvoll 
1963-64 Jan Andreassen 
1964-65 Jan Andreassen/ Knut Bjørnstad 
1965-66 Knut Bjørnstad 
1966-67 Knut Bjørnstad 
1967-68 Per Musæus 
1968-69 Jens Petter Taasen 
1969-70 Jens Petter Taasen 
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Formenn i styret 

Etter at styre og råd skilte lag, har følgende vært formenn i Sjøkorp-
sets styre: 

1954-55 Thorleif Allum 

1955-56 Odd Pedersen 

1956-57 Odd Pedersen 

1957-58 Odd Pedersen 

1958-59 Odd Pedersen 

1959-60 Odd Pedersen 
1960-61 Bjørn Millestad 
1961-62 Bjørn Millestad 

1962-63 Bjørn Millestad 

1963-64 Bjørn Millestad 

1964-65 Bjørn Barkvoll 
1965-66 Bjørn Barkvoll 

1966-67 Bjørn Barkvoll 

1967-68 Bjørn Barkvoll 

1968-69 Bjørn Barkvoll 

1969-70 Bjørn Barkvoll 
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Vår oppgave 

Les Paulus' første brev til korintierne, kap. 3, vers 6-13/ 
Vi er byggmestere i vårt liv i sin alminnelighet og i Sjøkorpset og Skår

ungene i særdeleshet. De som har arbeidet her før oss, har lagt grunnen for 
vårt arbeid. Og vi vet hvilken grunn de la: Jesus Kristus. Hele arbeidets 
forutsetning er at Jesus Kristus er herre og vi hans lydige tjenere og arbei
dere. Det er denne grunnvoll vi har bygget på og som vi fortsatt skal bygge 
på i fremtiden. Så langt er det greit. Men så kommer de mere personlige og 
nærgående ord - til oss: «Enhver se til hvorledes han bygger videre!» 
Grunnvollen er det intet i veien med. Men om man på denne grunnvoll 
bygger med uholdbare materialer, om noen er dårlige forvaltere og slappe og 
urette arbeidere ... 

Alle som kommer til oss i KFUM's Sjøkorps eller Skårunger vet på hvil
ken grunnvoll vi bygger. Men det er gjennom vårt byggverk og vår måte å 
bygge på de vil bedømme grunnvollen og lære å kjenne den. Vi har fått et 
område til særskilt forvaltning. - «Enhver se til hvorledes han bygger 
videre!» Det går nemlig an å bygge feil. Vi kan bygge således at Sjøkorp
sets og Skårungenes Herre må komme og feie det unna for at Hans vilje 
kan skje. Verdiløst. Noe som må bort før det kan bygges videre. 

Vi skal plante og vanne, men dog er det Gud som gir vekst, sier apost
elen videre. Denne tanke kan lett virke for beroligende. Men det er en 
glederik og trøsterik tanke at Gud vil gi vårt arbeid vekst! Dog står forut
setningen fast: at vi forvalter vår oppgave her som gode ti:)rvaltere. Det er 
vi som skal plante og vi som skal vanne. 

Enhver av oss se til hva han planter og hvorledes han vanner! 
1727. 
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ETTERORD 

Jubileumskomiteen vil på denne måte få takke alle som har vært med 

på å få denne boken til en realitet. Samtidig en takk til alle som har vært 

med slik at hele 50 års jubileet har fått et lykkelig utfall. 

Vi håper at arbeidet ikke har vært for hardt, men at det tvert imot 

er en spore til øket innsats for Sjø.korpset i de kommende 50 år. 

1708 Knut Bjørnstad 1739 Jens P. Taasen 1785 Tore Halfstad 
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