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1923 –  Smak litt på det. 
Kvinnenes kamp er så vidt i gang. 
For ti år siden fikk vi stemmerett. 
Og på Høybråten, der ville kvinnene ha noe mer enn bedehussang; 
Litt gymnastikk med venninner måtte til, rett og slett. 
 
Vi hadde et idrettslag med staute gutter,  
og de vernet godt om sine statutter. 
Linjegymnastikk, skjørt og kvinner? 
Nei, takk! Her er gutta den sikre vinner! 
 
Jentene tok så skjeen i egne hender. 
De samlet kjente, venninner og venners venner 
På Høybråten skole – der skulle det skje, 
Og datoen, den  ble 9. januar 1923. 
 
Lærer Andresen drev jentene frem. 
Nå ble det turning med fynn og klem. 
Han la grunnlaget gjennom de første 10 år –  
Og se på oss alle; vi høster som vi sår. 
 
I de første 10 år var dette de voksne kvinners kveld. 
Tenk - en times fri fra husmorjobb og barnestell. 
Men i  -33 var døtrene også vokst til,  
Og de må jo også få turne, hvis de vil. 
Oppvisning i skolegården alt i -24. 
Nå sluttet tvilerne virkelig å flire. 
Det vakte begeistring, og flere ble med, 
Høybråten Dameturnforening  ble et populært sted. 
 
Fra 1928 vil jeg gjerne nevne 
at vi i Sandvika deltok på vårt første stevne. 
Stolte kvinner under egen fane 
gjorde stilfulle øvelser på en idrettsbane. 
 
I alle tider etter det første stevne, 
har det blitt mange, helt umulig å nevne. 
Foreningen er representert ute og hjemme 
Alltid det beste til turnsportens fremme. 
 
Man skal være forsiktig med å nevne navn,  



Men uten dette kommer jeg ikke helt i havn. 
Tante Jane, Fru Helleberg, Erna og Harriet; 
Her er det ikke nok med en blomsterbukett. 
 
Vi minnes i dag alle staute kvinner  
som har gjort en innsats i foreningen her, 
De engasjerte seg uten tanke på å være en vinner. 
Vi takker dem alle hver og især! 
 
Stilling rett! Rett! Giv akt! Fremad marsj! Hold takt! 
Takten er den halve makt, det har Bjørnson sagt! 
Armer utad strekk! Magen innad trekk! 
Overflødig spekk, skal arbeides vekk! 
Hoftefest og knærne bøy!  
Sara, du som er så høy - lenger ned og tøy og tøy. 
 
Alle opp i bommen spring!  
Armgang fra høyre til venstre - sving, 
Men ikke dingle rundt i ring,  
den slags duger ingen ting. 
Til ribbeveggen frem! På hendene opp. 
Hodet bakover, utstrakt kropp! 
 
Armbøyning! En! To! En! To! Stopp!! 
Ned på plass i utrykket tropp. 
Ligg ned på ryggen, og så ben og hoftesving, la gå. 
Opp igjen! Rett! Hev opp på tå! Senk! På stedet hvil og stå! 
 
Jeg hilser med dette tillitskvinner, trenere og turnere gjennom alle år 
Til lykke med jubileumsdagen vår! 
Ta vare på ånden og tonen vi har hatt. 
Det er kanskje vår største jubileumsskatt! 
 
Skrevet av Kari Augestad 


