
 

- Fra tidligere nettside! Lenkene ovenfor er inaktive, men du finner disse og dokumenter/bilder nedenfor: 

• Reginald Semb Norby: https://no.wikipedia.org/wiki/Reginald_Norby  

• Om Oter-patruljen og forfatteren: https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Oterpatruljen  

• Om speiderinspirerte romaner: https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Speiderinspirerte_romanb%C3%B8ker  

• ... hans beretning her – se nedenfor! 

• ... de 6 gjenværende bøkene finner du her – se nedenfor! 

 

 Sandvika høsten 2011 

 

Bøker fra 2. Kr.sand speidertropps bibliotek 

Som gutter var min bror Arild og jeg, Reginald, naboer med Søren og Kristen Kaaland. 

(De bodde i Kuholmsveien 55 og vi bodde i nr 55A.) 

Arild (9 år) og jeg (11 år) kom hjem fra skolen i september 1945. Da var Søren 30 

og Kristen var noen år yngre. Da så vi at Søren og Kristen brant bøker i haven. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Reginald_Norby
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Oterpatruljen
https://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Speiderinspirerte_romanb%C3%B8ker


Vi gikk inn til dem og spurte om hvorfor de brant bøker og spurte om vi kunne 

forsyne oss av de bøkene som ventet på å bli kastet på bålet. Søren sa at dette var bøker 

fra deres speidertropp. Da nazistene forbød speiderbevegelsen i 1941, hadde han og 

Kristen gjemt bøkene i uthuset. Men nå trengte de plassen i uthuset. Vi kunne bare 

forsyne oss av bøkene, og vi drog derfra med ca. 60 bøker. Og vi delte bøkene broderlig. 

Vi hadde noen nabogutter i Prestvika. De kunne låne bøkene, noen forsvant, men de 

fleste kom tilbake. 

 

Så gikk det vel 20 år. Jeg var ambassadesekretær i Vest-Tyskland (Bonn og i Vest-

Berlin, i den britiske sektor). Vi hadde tatt med en ca. 20-25 av bøkene, for nå hadde vi 

fått 2 barn og vi leste for dem hver kveld. 

I 1967 ble vi forflyttet til Ottawa i Canada. Alt vårt jordiske gods ble sendt med et 

italisensk skip. Utenfor New Foundland kolliderte italieneren med et annet skip – og 

sank på ca. 800-900 meters dyp. Vi mistet alt. 

Det viste seg at våre foreldre hadde tatt vare på noen bøker. Vi har funnet 4 bøker 

fra troppens bibliotek. 

Jeg har savnet mange av de bøkene som sank. Men jeg har senere kjøpt noen av de 

beste på antikvariater; Einar Spangs bok ”Nybyggerne ved Mokau”, 1924, og Herbert 

Strang ”Båtsmann Grinsons Lykke”, 1922. De kan speidertroppen få av meg hvis man 

er interessert. 

 

 Reginald Semb Norby 

 
 

 



 

 


