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REDAKTØRENS SPALTE 

Dette nummeret av medlemsbladet er viet norsk vinteridrett med hoved
oppslaget om OL i Oslo 1952. Redaksjonen har fått lov til å gjengi stoff av 
Jacob Vaage, en av de fremste kjennerne av norsk skisport. Artikkelen om 
Skiidretten i OL er hovedsakelig skrevet av ham. Artikkelen om norsk ski
sport bygger både på Vaages bok og på de mange interessante skibøkene fra 
1993. 

Markaspaltisten i Aftenposten, Bjarne Jensen, vokste opp i Marka og gjen
gir sine barndomserindringer om Hakulinen i sporet på femti'en i OL 1952, 
mens bydelens Harald Maartmann skriver om hvordan det var å gå femti-
kilometeren. 

NRK viste 30. desember '93 en amerikansk fargefilm fra OL i Oslo 1952. 
Jeg har tillatt meg å gjengi et par korte sitater fra en velgjørende underhol
dende og uhøytidelig film. 

Hvis planene til forkjemperne for skøytestadion på Tryvannshøgda var blitt 
realisert, ville hurtigløpene på skøyter også ha foregått i vår bydel. Det er 
derfor naturlig å se på arbeidet for å skape et «Norges Davos», en høyfjells-
bane som det sveitsiske forbildet. Skøytebanen i alpebyen Davos var i mel
lomkrigstiden skøytesportens Mekka der mange verdensrekorder ble satt. 

Vår bydel har gjennom tidene hatt en rekke deltakere i olympiske leker. Det 
er naturlig å navngi dem. Redaksjonen håper at ingen navn er glemt. 

Vi har tatt med to artikler om aking, en om aking i internasjonale mester
skap og en med flere opplysninger om anlegget av Heftyebakken. 

Neste nr. handler å «flytte på landet» om tiden rundt århundreskiftet og 
senere da man flyttet oppover langs den nye Holmenkollbanen. Ett eller to 
numre i 1995 vil handle om krigen og okkupasjonen, slik den ble opplevd i 
bydelen. For begge temaer ønsker vi innlegg eller navn på personer som kan 
bli intervjuet. 

Finn Holden 

Under trykking av bladet gikk Jakob Vaage bort. Historielaget vil takke 
ham for mangeårig arbeid for norsk skisports historie. 

Å R S M Ø T E 
Vårt niende medlemsmøte avholdes 

MANDAG 21. MARS 1994 KL. 1900 
på Diakonhjemmets Høgskolesenter, 
Diakonveien 14, i Det store auditoriet 

Inngangen til nybygget er direkte fra parkeringsplassen. 

Vi har fått vår sekretær PER HENRIK BACHE til å holde 
et lysbildekåseri som han kaller 

«Streiftog gjennom bydelen i gamle dager». 
Det blir anledning til spørsmål underveis. 

Etter en kort pause uten bevertning vil vi avvikle årsmøtet 
med følgende program: 

Sakliste: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Valg av møteleder 
Valg av referent 
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Godkjennelse av innkalling 
Godkjennelse av sakliste 
Godkjennelse av årsmelding/årsregnskap 
Godkjennelse av vedtekter 
Innkomne saker til årsmøtet 
Valg av nye styremedlemmer 
Valg av valgkomite 
Valg av revisorer 
Eventuelt 

Saker som medlemmene ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, bes sendt til 
sekretæren Per Henrik Bache innen mandag 28/2 1994. 
Årsmøtet avsluttes innen kl. 2200. 
På vegne av styret ønsker jeg alle vel møtt! 

Øyvind Gaukstad 



DEN MEST NASJONALE AV ALLE 
NORSKE IDRETTER 
av Finn Holden 

«Tre linjer kan føres tilbake til urgammel tid i norsk historie. Den ene er fliren 
etter bondens plog, den andre kjølstripen etter våre skip på alle hav, og den 
tredje er skisporene med forgreninger til alle verdensdeler. At skiløpingen er 
urgammel i Norge viser de skifunnene som er gjort i myrene på forskjellige 
steder i landet.» (Vaage, s. 5) Helleristninger fra steinalderen og myrfunn av 
furuski viser tidlig bruk av ski. 

Ifølge sagn kappes Herning unge med kong Harald Hardråde. Heming var 
særlig flink i skiløping, bueskyting og svømming og hadde ski som gikk av 
seg selv på fiatmark og i motbakke. Formålet var å komme fort fram for å få 
tak i viltet. I folkevisa «Herning og Harald kongjen» er omkvedet: «Heming 
unge kunna på skio renne». 

«Skiløpningen er den mest nasjonale av alle norske idretter og en herlig 
idrett er den, - fortjener noen navn av idrettenes idrett, så er det i sannhet den. 
(...) Kan det tenkes noe friere og mer spennende, enn når man hurtig som 
fuglen stryker ut over de skogkledde lier, mens vinterluft og grankvister suser 
om kinnene, og øynene, hjerne og muskler er spente, ferdige til å unngå hver 
ukjent hindring, som i neste øyeblikk kastes i ens vei?» skriver Fridtjof Nan
sen i «På ski over Grønland» (1890). 

På Eidsvoll la oberst D. Hegermann fram et forslag om en «National-
Opdragelse fra den tidlige Alden>. Embetsmenn overalt i landet skulle ha an
svaret for at «Landets unge Sønnen> brukte ski mest mulig. Alle samfunns
klasser skulle delta. Forslaget fait, men viser at ski allerede den gang sto 
sterkt som en del av vårt nasjonale selvbilde. 

"Rødøymannen" helleristning fra 
steinalderen, omkring 2000 f. Kr. 

Langrenn Hopp 

OL piktogram for langrenn og hopp 1994 

Sondre Nordheims vidjebinding 

Utstyret 
Den svenske erkebiskopen Olaus Magnus skrev i 1555 «Historia om de nor-
diska folken». Her fortalte han om skiløping i Norden. Med lange, flate og 
bøyde trefjeler på bena kunne folk komme fram om vinteren både oppover
bakke og utforbakke. Den ene skien var om lag en fot lengre enn den andre. 

Den lange venstreskien hadde styrerenne, gav god glid og holdt retningen, 
mens den korte høyre skien var omtrent så lang som skiløperen selv. Den var 
kledd med mykt elg- eller reinskinn for å slippe glipping i oppoverbakke og til 
å spenne fra. Den skinnkledde skien ble kalt andor, etter forstavelsen and som 
betyr imot. Skiløperen gled på venstreskien og sparket fra med andoren. Furu 
var mest brukt på Østlandet, lenger nord ble bjerk brukt, i Osloområdet mest 
ask. 

Tradisjonen i Telemark var like lange ski med innsvingede sider som var 
godt egnet i et kupert og skiftende lende. Denne skitypen brakte Sondre Nor
heim med seg inn til hovedstaden da han deltok i Husebyrennene. Sondre er 
også tillagt æren for vidjebindingen fra tåfestet og rundt hælen, god til slalåm 
og hopp, men stiv til langrenn, men denne er kjent fra tidligere. 

Soldater på ski 
I slaget i Oslo 6. mars 1200 sendte kong Sverre mot bøndene noen speidere 
som «tar ski og skiutstyr og farer opp på berget ovenfor dem for å se hvor mye 
folk de har.» Selv om Sverres saga sier at «det var mye snø og godt skiføre, 
men tungt å gå til fots», hører vi ikke om andre skiløpere i slaget. 

Birkebeinerløpet har bakgrunn i to birkebeineres ferd over fjellet fra Gud
brandsdalen til Rena i 1206 med kongsbarnet Håkon Håkonssson og videre 
gjennom Østerdalen til sikkerhet i Trøndelag. 

Under den store nordiske krigen på begynnelsen av 1700-tallet mot Karl 
12. ble det dannet norske skiløperkompanier. Soldatene møtte selv med ski, 
stav og skisko, en type kornager uten fastsydd såle og med en spiss foran slik 
at skoen ikke skulle gli ut av tåbåndet. Forsvaret holdt uniform og gevær. 
Staven ble brukt både til å bremse med i utforbakke og til å få opp farten på 
slett føre. Militærstavene fikk en slags gaffel ved håndtaket til å legge an 
geværet. 



Skisoldater fra Trøndelag under trening. Noen soldater har knestilling med skistaven som 
feste for geværet. 

Da Karl 12. var fait ved Fredrikshald i 1718, trakk de svenske styrkene seg 
tilbake til Sverige. General Armfelt dro i januar 1719 over fjellet fra Trønde
lag med over 5000 mann. Noen få svenske soldater hadde ski og klarte seg 
godt over fjellet mens rundt 3500 svenske soldater omkom på fjellet eller ble 
invalidisert. 

På 1700-tallet holdt forsvaret militære skikonkurranser i fire klasser: sky
ting mot mål i fart ned en «maadelig bakke», utforrenn i skogsterreng og i 
bakke uten å ri på staven eller falle, og langrenn på flat strekning. På slutten 
av dansketiden kunne Norge stille 2000 mann i skiløperkompanier. I begyn
nelsen av unionen med Sverige ble skikompaniene forbudt; de var jo rettet 
mot Sverige. 

Skiløping en del av norsk nasjonalisme 
På slutten av 1700-tallet, på slutten av unionen med Danmark, ble skiløping 
lovprist som et spesielt særtrekk ved nordmennene. I Norges Riges Historie 
skrev professor Gerhard Schøning om skiløping: «Denne Øvelse blev regnet 

blandt de fornemste Kunster i ældre Tiden> (1771). Norske diktere roste norsk 
vinter og skiløping: 
«Min norske Vinter er saa vakker... 
Nu Dalens muntre Sønner glide 
Paa Skier ned fra Fjeldets Side 
Saa raskt som Pil i Luften fløi». Johan Nordahl Brun 1786. 

«Denne ideen om å elske vinteren er et borgerlig skapt fenomen. Det fin
nes ikke tilløp til slikt i det gamle norske bondesamfunnet. For dem var vinte
ren en trussel hvert år. Avlinger frøs og folk sultet.» Det var Trondheims-
humanistene «som først begynte å tale varmt om å gå på ski for ikke å bli 
blaute puddinger, men ekte nordmenn....Det ble skrevet masse dikt som hyller 
vinteren og de heroiske, modige nordmenn, mens det før ca. 1770 ikke hadde 
vært en eneste.» 
(Christensen i Vårt Land 2.11.93. Sitatene fra Christensen) 

Organisert skiløping 
Skiløpingen ble holdt i hevd i bygd og grend over hele Norge, som praktisk 
framkomstmiddel og lek for unge menn. I mange bygder var skiløping en 
nødvendighet, like viktig som båten var for kystfolket, sier Olav Bø. I en 
beskrivelse over Stavanger Amt fra 1745 står det at under store snøfall var 
postbringingen så vanskelig på fjellet at «Postbønderne tidt tilfjelds om Vin
teren maa frembringe Posten paa Try eller Ski». P.Chr.Asbjørnsen skrev i 
1839 en artikkel om «Norske Skiløbere» at når veiene var ufremkommelige 
om vinteren, dro «baade Mandfolk og Fruentimmer paa Ski til Gjæstebud». 
Mennene brukte ski i jakt på reinsdyr, elg, ulv og bjørn og når de satte snarer 
for rypa. 

Det nye i andre halvdel av 1800-tallet er en eksplosjon i skiinteressen som 
en blanding av bygdekultur og bykultur. I byene var skiferdighetene små, men 
da borgerskapet i byene arrangerte skikonkurranser med skiløpere fra byg
dene, spesielt fra Telemark, fenget skiinteressen. Telemarkingene kunne hoppe 
på en elegant og sikker måte, de sto nedover bakker og klarte bråsvinger og 
stup med samlede ben, med en bred stav til å svinge. Med telemarkingene 
kom to særgrener av skiidretten, hopp og (stor)slalåm. Det var dette 
telemarkingene måtte kunne i sitt terreng. 

«Borgerskapet, altså de rike, velutdannede, ønsket selv å fremstille Sondre 
og skiløpingen som et bygdefenomen av nasjonal karakter. Men deres egen 
innsats har aldri vært belyst, for eksempel at alle renn ble arrangert av prester, 
leger, offiserer, altså velstående bymennesker. Først da ble bygdeguttene syn-



Skidyktighet hos en telemarking og en bymann. Tegning fra 1879. 

lige, lokket av pengepremier og ære, de ble akrobater i et nasjonalt skisirkus.» 
(Christensen i Aftenposten 23.10.93) 

Skikonkurranser 
Den første organiserte skikonkurranse fant sted i Tromsø i 1843. Arrangørene 
innbød til «Væddeløb paa Ski». I 1861 ble den første skiforening stiftet i 
Trysil, «Trysil Skytte- og Skiløberforening», som året etter arrangerte skikon
kurranse. Samme året var det skikonkurranser både på Grorud og i Kristian
sand. Fra da av ble det holdt skitevlinger i bygd og by med store pengepremier, 
som lokket mange fattige unge gutter og menn. 

Skirennet på Iversløkken ved Gamle Aker kirke i 1866 samlet «en talrig 
Menneskemasse, uden Tvivl et parTusinden>. Vinner var Elling Bækken fra 
Sokndalen ved Hønefoss. Han gikk på ski 80 km fram og tilbake for å komme 
til skirennet. 

I februar 1868 lyste «Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser 
og Våbenbrug» ut et «Præmie-Skirend» med start og mål ved Eugenia Stiftelses 
Løkke over St. Hanshaugen opp mot Akers kirke. I bakkene var det flere 
steder «Forsynet med kunstige Hop». Det kom mannlige deltakere fra Ren
dalen til Kviteseid. «Især udmærkede Mændene fra Thelemarken og Trysil 

sig ved den sorgløse Sikkerhed, hvormed de lod stå til, uden at berøre Marken 
med Staven.» Den 43 år gamle Sondre Norheim vant rennet. Han gikk med 
vidjebindinger rundt hælene slik at han kunne svinge med skiene og stanse 
brått ned på sletta. Om ham skriver Aftenbladet: «Der var noget så mærkelig 
ved hans Rend og Gang på Skierne at man måtte tro at det for ham var den 
medfødte og naturlige Måde at bevæge sig på. Med Staven som en Spadserstok 
i den ene Hånd og Huen i den anden satte han udover i susende Fart, og ret 
som det var, gjorde han et Hop, så Skierne i 2 a 3 Skilængder ikke berørte 
Marken, og når han kom ned efter et sådant Sprang, var det ikke Spor af 
Ustøhed eller Balanceren.» 

I 1870 ble det annonsert i Aftenbladet at Sondre Norheim ville «udføre 
nogle Rend» fra husene på Eugenia Stiftelses Løkke, og at beste utsikt var fra 
Akers gamle kirke. Bakgrunnen var at julematen var spist opp, pengepungen 
var tom og Sondre fikk lyst på en bytur. Da fikk han «god mat og mykje moro 
og dalarar på fikka». 

Husebyrennene 
Christiania Skiklub ble stiftet i 1877 og 
var den første spesialklubb med oppgave 
å fremme skiløping i hovedstaden. 11879 
var det hopprenn i Husebybakken med 
deltakere fra hele Østlandet. Fritz 
Huitfeldt skrev: «...Telemarkingene blev 
budsendt og kom ind til vore Stævner, og 
Jubelen steg saa Luften dirrede og Trærne 
skjalv omkring den gamle Husebybakke. 
Ja, det var Fest!» Over 10 000 tilskuere 
var til stede med kong Oscar 2. i spissen. 
Morgenbladet skriver at bakken «i godt 
Føre gir et Hop som er omtrent 10 Alen i 
lodret Højde og hvor Skiløberne da med 
en uhyre Fart slynges ud i en Strækning 
af 15 a 20 Alen inden han når Jorden 
igjen». 

Husebyrennet 1883 førte til dobbelt
seier for Hemmestveit-brødrene. Det ble 
også satt opp en «Damenes pokal, kr. 80, 
for den kjækkeste skiløber fra Kristiania 

Telemarking med perfekt mykt 
nedslag og kvist i hånden. Tegning av 
Chr. Krogh fra Husebybakken 1883. 



by», stud. med. Johannes Bechholm. Telemarksløperne vendte hjem med pre
mier for over 600 kr, mens 223 kr tilfalt de øvrige deltakere til sammen. 

1 1882 vedtok generalforsamlingen i Christiania Skiklub å danne «en 
almindelig skiforening» med hovedoppgave å arrangere Husebyrennene. Den 
nystartede Foreningen til Ski-idrettens Fremme arrangerte for første gang 
Husebyrennene i 1883 etter at Christania Skiklub to ganger hadde arrangert 
rennene. Før hadde langrenn og hopp gått i ett. Nå ble de delt i to avdelinger, 
langrenn og oppvisning i hopp. 
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Man hoppet uten stav, ofte trakk hopperen skiene oppunder seg. Etter hvert ble den rakt 
oppreiste hoppstilen dominerende. Hopplengdene skulle ikke tillegges stor vekt, de bor «kun 
i tvivlstilfælde blive taget i betragtning» (Centralforeningens norm fra 1901). 

Skiskole 
På denne tid sto det dårlig til med skiferdighetene i Kristiania. De få som gikk 
på ski, holdt seg stort sett til jordene i Aker like utenfor bygrensen. De få som 
gikk så langt som til de avsides traktene i Skådalen/Vettakollen, så sjelden 
andre skispor enn sine egne. Det opprinnelige formål med Holmenkollbanen 
var å bringe folk ut i naturen. Derfor ble det lenge satt opp skilt på National
theatret stasjon : «Sol i høyden». Føremeldinger ble lenge slått opp på en 
tavle i Homansbyen. 
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Fridtjof Nansen på ski. I 1884 leste 
han i Bergen om Husebyren net. Han 
tok toget til Voss, gikk på ski over 
høyfjellet til Kristiania og nådde fram 
dagen for rennet. Han hadde ikke 
trening i hopp, men ble nr. 7 i 
kombinert hopp og langrenn. 

I 1881 åpnet Torjus Hemmestveit og sønnene Torjus og Mikkel den første 
skiskolen med «Kursus i Skirend og fuldstændig Undervisning i Behandling 
af Ski, Isætning af Vidjer etc.». Skiskolen hadde 50-60 elever som øvet hver 
dag etter skoletid i 3-4 uker i bakkene ved Bislet, St. Hanshaugen og Vestre 
Akers kirke. Avslutningsrennet ble holdt ved Grimelund med hopp midt i bak
ken. Lærerne gikk med langbukse, bredbremmet hatt og i hånden en gran
kvist. Elevene gikk med furuski fra en krone paret til fem kroner, med vidje-
bindinger med bakstropper, alminnelige støvler som man hadde trukket ut
slitte strømper over. Staver ble sjelden brukt. Skirennene, skiskolen og det 
enkle, billige utstyret førte til at skiinteressen vokste, først i Kristiania, så 
utover hele landet. 

Kvinner på ski 
I de første skikonkurransene var det bare menn og gutter som konkurrerte. 
Mange mødre «fandt at være ukvindeligt for sine Døtre at øve sig i den herlige 
Idræt; den anstod sig kun for Mænd» (Urdahl). Urdahl nevner imidlertid at 
unge damer og småpiker øvde seg hemmelig i skiløping. Asker skiklubb var 
den første klubb som arrangerte skiløp for damer ca. 1890, og andre klubber 
fulgte snart etter. 

Skiforeningen 
Snø- og føreforholdene var ofte dårlige i Husebybakken som lå 70 m over 
havet. Flere personer tok derfor i 80-årene opp spørsmålet om å flytte rennene 
lenger opp i høyden. I 1887 var veien til Holmenkollen ferdig, året etter var 



Familien på vei til bakken i 1890-årene. 

Del famle IlolmenkiAlrenn i I8')2, naturlig bakke og el hopp laget av sno og grankvister. 
Gardistene går med en lang, solid stav. 
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Peisestua ved Besserudtjernet bygd. I 1889 foreslo veidirektør Hans Krag en 
ny hoppbakke ned på den oppdemmede Besserudmyra. Forslaget falt, men 
året etter var det for lite snø i Husebybakken slik at rennet måtte flyttes til 
Ullbakken ved Frognerseteren. Enda det var gratis adgang til rennet, kom få 
tilskuere, bare 20 prosent av året før. 

11891 måtte Husebyrennet utsettes på grunn av snømangel. Derfor tok Krag 
spørsmålet opp igjen om flytting av rennet. En forutsetning for flytting av 
bakken hadde allerede Krag fått til, nemlig bygging av Holmenkollveien. Krag 
hadde fått med seg borgermesteren i Kristiania, Evald Rygh, opp til utsikts-
pynten (der Kragstøtten står i dag). Borgermesteren ble grepet av utsynet der
fra, som få hadde sett, så lenge hverken vei, bil eller bane kunne bringe folk 
opp i høyden. Borgermesteren utbrøt spontant: «De skal få 5000 kroner fira 
Sparebanken og Samlaget til anlegg av vei oppover Holmenkollåsen fra 
Sørkedalsveien». Men bevilgningen strakk ikke til, og folk tegnet seg for 25 
eller 50 øre til veien, og i 1887 var veien ferdig. 

I 1892 ble rennet for før
ste gang holdt i Holmenkol
len. Arne Ustvedt satte 
bakkerekord på 21,5 meter. 
Langrennet hadde dårlige 
føreforhold: «Nysne og 
Solskin gjorde Løbet særde
les tungt. Løberne gik med 
Kladder under Skierne paa 
indtil 6 Tommers Tykkelse, 
saa det var for dem som at 
gaa paa Trugen>, sto det i Af
tenposten. Men hopprennet 
var vellykket med 111 del
takere og større tilskuer-
mengde enn tidligere tross 
beliggenheten langt fra trikk 
og bane. 

De første årene ble hop
pet laget av kvist og snø. 
Både ovarennet og unnaren
net var slakt og fulgte bakk
ens profil. I 1910 ble det 

«*YW 

Tre tryslinger på toppen i 1906. 
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Tilstrømming til Holmenkollbakken i begynnelsen av århundret. 

første stillas bygd av stein og kamuflert for å unngå kritikk. Et nytt trestillas 
råtnet opp og falt ned dagen etter Holmenkollrennet i 1927. Så begynte en 
utvikling for å få unnarennet lengre og brattere ved sprengning. I 1931 ble 
tjernet tappet for første gang for å få lengre unnarenn. I 30-årene var det stor 
debatt om bakken kunne bli stor nok eller om hoppbakken skulle flyttes til 
Rødkleiva. 

I mellomkrigstiden fikk Holmenkollbakken et stort trestillas til ovarenn, 
som så ut som et fugleskremsel, mens tretribunene for publikum ble satt opp 
før hvert renn og tatt ned etterpå. Olympiarennet i 1952 medførte bygging av 
permanente tribuner, hopp og stillas av betong, og Skimuseet ble flyttet inn i 
hoppet. 
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Den første 50 km i 1902 
«Ikke mindre end 12 Læger var tilstede, hvoraf 2 Overlæger samt flere Reserve
læger fra Rigshospitalet. Man vil saaledes nu faa fuld Klarhed over hvilke -
skadelige eller uskadelige - fysiologiske Forandringer et saa anstrengende Løb 
vil have,» skrev Aftenposten. Lege Cato Aall, som selv var en ivrig skiløper, 
hadde advart sterkt mot «Længdeløb paa Ski». Unge folk som hadde over
anstrengt seg på ski, ville svi for dette «i Form av Hjerteklap, Angst
fornemmelse, Aandenød, osv.» Fritz Huitfeldt svarte skarpt og krevde bevis 
for påstanden. Derfor kom det så mange leger til den første 50 km i Holmen
kollen 5. feb. 1902, og derfor gikk løperne to ganger en sløyfe på 25 km, med 
tvungen hvil på fem minutter etter første runde. Huitfeldt reagerte sterkt på 
den tvungne hvilen, som førte til stivhet etter en kort pust og etterfulgt av ny 
rask pust. Tvungen hvil i 50 km rennet var det bare dette året, men 
legeundersøkelsene fortsatte. 

50 km har vært avlyst et par ganger pga. dårlige snøvintere (1905 og 1925), 
og det første året det ble holdt Norgesmesterskap på 30 km (1909), og man 
mente at ett langt løp var nok på en vinter! 

Slalåm og utfor 
Ordet slalåm kommer fra Morgedal, der ungdommen sto nedover lier og fjell
sider. Forstavelen sla betyr bakke, og låm var selve løypa nedover bakken. 
Den første slalåm under Holmenkollrennene var innlagt i langrennet i 1890.1 
1906 måtte yngste klasse i hopp (18-20 år) både gjennom en vanlig prøve i 
hopp i Heggehullet og en løype fra Tryvannstårnet omtrent der Tryvanns-
kleiva går ned til vannet. 

Morgedals-ordet slalåm fulgte med skiidretten til Mellom-Europa og kom 
tilbake under betegnelsen alpinsport. I Morgedal drev man mer med storsla
låm i naturterreng, mens slalåmløyper gjennom mange og trange porter ble 
utviklet i Østerrike. 

Først i 1947 ble slalåmrenn en egen disiplin i Holmenkollrennet med Rød
kleiva, mens utfor ble lagt til Norefjell. 

Norske ski erobrer verden 
Fra Norge spredte skiløpingen seg til andre land og verdensdeler i siste halv
del av 1800-årene. Norsk skiløping ga internasjonalt navn til ski, slalåm og 
telemarks- og kristianiasving. 

Jacob Vaage har gitt en god forklaring på den raske spredningen: «Idretts
livet og friluftslivet hadde på den tiden en oppblomstring i mange land, og 
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ingen idrettsøvelse satte fantasien i sving som skiløpingen. Det å høre og lese 
om menn som fløy i luften med to store trefjeler festet til føttene, lød som noe 
uhørt - noe overnaturlig som mange stilte seg tvilende til. Bilene, motorsy
klene og flyene hadde ennå ikke holdt sitt inntog. Kluntede kolosser av noen 
tog hveste med «lynets» fart enkelte steder der linjen gikk rett fram. Men det 
var for intet å regne mot en skiløper som kom ned en bakke så snøspruten sto 
ut i luften. Han for med lynets fart, med fuglens hastighet, som en pils flukt 
gjennom luften. En skiløpers fart i en hoppbakke eller ned en bratt skråning 
var for 70 år siden det hurtigste menneskene kunne se - bortsett fra fuglenes 
flukt.» (Vaage, s. 6) 

11879 ble det første skirenn arrangert i Stockholm, og alle de sju oppsatte 
premiene ble vunnet av de norske skarpskytterne som var forlagt der. Men det 
var ikke hopprenn som i Husebybakken. «Førstepremien tilfalt etter renn-
reglene den som kom lengst utover vannet med den farten han hadde fra bak
ken.» 

Skiløpingen ble spredt til Mellom-Europa med studenter ved de tekniske 
høyskoler, til USA, Australia, New Zealand og Alaska med norske eventy
rere. Den største betydning fikk Fridtjof Nansens ferd på ski over Grønland i 
1888. Beretningen om ferden kom ut på engelsk, tysk og fransk i gule hefter, 
ett hver måned. 

11904-05 fikk mange tyskere og østerrrikere se norsk skihopping uten å se 
en snøfille. Fire nordmenn hoppet i Cirkus Schuman. Et 15 meter høy stillas 
var 30 cm bredt nedover selve tilløpet, og et flyttbart unnarenn sto over 10 
meter fra hoppet. Hopperne hoppet over en «avgrunn» og ned på unnarennet 
som var en to meter bred «bakke» av stramt strukket seilduk. Både ovarennet 
og unnarennet var godt smurt med talkum og malt hvitt, så det så ut som snø. 
Gjennom to år gjorde hopperne sine dødssprang på ca. 15 meter i himmel-
rommet. 

Skiløpingen ble innført i USA av nordmenn som emigrerte i 1840-årene. 
Den mest berømte skiløperen i USA i forrige århundre var den legendariske 
Snowshoe Thomson, opprnnelig Jon Thoreson Rue fra Tinn i Telemark, som i 
20 år fra 1855 brakte posten 150 km over Rocky Mountains 3-4 måneder om 
vinteren. Mange av telemarkingene som hadde vært forgrunnsfigurer i Huseby-
rennene, dro over til USA for å finne nytt utkomme. Der reklamerte de for 
skiløpingen i mange renn. I 1904 ble The National Ski Association of Ame
rica stiftet av seks nordmenn og en amerikaner. The Flying Norseman, Karl 
Hovelsen, demonstrerte skihopp for fire millioner tilskuere i 1907 på sirkuset 
Barnum & Bailey. 
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V.VJM M 

Skisøndag i Nordmarka ved århundreskiftet. 

Utviklingen i vårt århundre 
På 1900-tallet har skisporten hatt en enorm utvikling på mange områder. Her 
skal bare gis noen stikkord: 
spesialisering - telemarkingene både hoppet og gikk langrenn, i Huseby
bakken rett fra hoppet over i langrennet. Kombinert renn dominerte skispor
ten helt fram til rundt 1930. I 1933 var det for første gang i Holmenkollen 
spesielt hopprenn og et kort langrenn (18 km, senere 15 km), 
skiene - hoppskiene ble bredere, lengre og tyngre, mens langrennsskiene ble 
stadig smalere. Dette skillet kom rundt 1890. Rundt 1930 kom spesielle alpin-
ski. Da kom også de limte splittkeinskiene for fullt, og kunststoffskiene i 
1960-årene, 
bindinger - bindingene var de samme, for langrenn, hopp og slalåm. Her ble 
det tidlig en spesialisering. Alt i 1915 forsøkte Lauritz Bergendahl seg med 
en tåbinding, tilnærmet Rottefella, i langrenn, 
skismøring - først tjærebredde skiløperne treskiene for å få bedre gli, forhin-
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Johan Grottumsbråten Birger Ruud 

dre kladding og impregnere skiene imot fuktighet. Tjære ble brukt i de første 
smøringene iblandet bl.a. gummi fra gamle sykkeldekk eller grammofonpla
ter. Østbyes klistersmøring kom under første verdenskrig og rensligere synte
tiske smøringer etter annen verdenskrig 
hoppstilen - fra telemarkingenes «opptrekken) til deres oppreiste stil. Med 
større hoppbakker bøyde hopperne seg mer fremover, med Kongsberg-knek-
ken, over til den aerodynamiske stilen (Bokløv-stilen) 
skitøy - fra upraktisk bytøy til funksjonelt sportstøy, som ble tynnere, lettere, 
mer tettsittende med mindre luftmotstand. 

Det aller viktigste er at skisporten er blitt en folkesport. Da Ernst Bjerknes 
gikk opp Nordmarka for hundre år siden før han laget det første skikartet, 
visste kjentfolk ikke hvor det gikk an å stå ned for skiløpere (Nr. 1/93). Frid
tjof Nansen gjenfant sine ukegamle skispor urørte fra Homansbyen til Frogner-
seteren (Nr.3/92). Men bildet fra Nordmarka i begynnelsen av 1900-tallet vi
ser at skiløpingen fort grep om seg. Nansens skiferd over Grønland og ferd 
over Polhavet betydde mye, likeså skiskolene. Økt fritid og levestandard har 
gjort at mange flere mennesker har opplevd skiglede og vintereventyret i skog 
og fjell. Som Bomann-Larsen uttrykker det: denne utviklingen «gjorde mi
nusgrader til plusspoeng». 
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DELTAKERE FRA VINDEREN BYDEL 
VINTEROLYMPIADENE 1936-1992 

AKING 
Mogens Christensen 
Morten Johansen 
Eilif Nedberg 
Martin Smith Ore 
Harald Rolfsen 

1964 
1972 
1972 
1972 
1992 

SKI 
Bjarne Arentz 1948 
Peik Christensen 1972 
Johanne Dybwad (Hannemor Gram) 
Marius Eriksen 
Stein Eriksen 
Tull Gasmann 
Harald R. Maartmann 
Jack Nielsen 
Per Rollum 
Astrid Sandvik 
Thorleif Schjelderup 
Paul Arne Skajem 

1948 
1948, 1952 

1952 
1952 
1948 
1952 

1956, 1960, 1964 
1948 
1980 

17 



SLALÅMRENN PÅ RIS 1933 
av Kr. A. Arnesen 

Alle vet at slalåm er et telemarksord. Og det hører til våre elementære kunn
skaper å vite at de gode morgedøler muntret seg med å stå utfor ufser og stup. 
Allikevel er det slik at som idrettslig konkurranseform ble slalåm og utfor
renn først lansert i Mellom-Europa omkring 1930. Til Norge kom den såkalte 
alpine skiidrett gjennom nordmenn som hadde lært den ute og bragte den med 
seg hjem igjen. 

Jeg skulle tro at et av de aller første arrangementer her hjemme må ha vært 
slalåmkonkurransen for Ris skole vinteren 1933. Løypa gikk fra Tryvannstårnet 
gjennom skogen øst for dagens slalåmbakke og ned påTryvann. Ingen av oss 
(det må ha vært minst 30/40 stykker) hadde slalåmski, de fleste brukte nok 
langrennski. Det var Jakob Vaage som den gang var lektor på Ris, som hadde 
tatt initiativet og hadde lagt løypa. 

Slalåm interessen utviklet seg meget raskt. Skiungdommen skaffet seg det 
nødvendige utstyr. En rekke bakker ble ryddet og konkurranser ble avholdt 
rundt om i landet. Men ikke alle var like begeistret. Holmenkollrennenes le
gendariske løypesjef fnyste. Skulle man først kjøre utfor, måtte det være i 
naturlig terreng med naturlige forhindringer, og ikke i konstruerte bakker med 
kunstige bambusporter. Han drev det så langt at han arrangerte åpen konkur
ranse i en skogsløype fra Kikuttoppen til Bjørnsjøen. Rennet var basert på at 
deltagerne måtte gå på ski både frem og tilbake! 

En konsekvens av at slalåmen var kommet, var at Heming i 1934 åpnet 
adgang for kvinnelige medlemmer. Og de gjorde seg raskt gjeldende - også 
som rennarrangører. I 1936 avviklet de et renn med 50 deltagere som kjørte 
fra toppen like overfor utsiktspunktet på Vettakollen og ryggen ned til sti-
krysset ved veien til Båntjern. Det er temmelig bratt, delvis med stup på si
dene og ikke meget åpent. Rennet ble vunnet av Stella Dybwad som hadde 
sammenlagt tid på 2 min. og 57,6 sek. på 2 omganger. 

Da nytt renn ble holdt året efter, vant Stella på ny og da med en omgangstid 
på 1 min. og 18,4 sek. Hun kunne minsanten stå på ski. Men så ble hun da 
også vår første kvinnelige norgesmester. 

HANNEMOR GRAM I GARMISCH 1936 
ved Sigrid Solberg 

Hannemor Dybwad fra Voksenlia ble tatt ut til å representere Norge i alpine 
grener ved De olympiske vinterleker i 1936 i Garmisch Partenkirchen. Da var 
hun 17 år og elev ved Ris skole og medlem av Heming. De andre norske 
jentene var Laila Schou Nilsen, Nora Strømstad og Eli Petersen. 

Dette var første gang alpinsporten var med i lekene. De toneangivende i 
norsk skiverden hadde enda ikke helt godtatt den. Den ble gjort narr av og kalt 
«slim-slam». Men alle var, da som nå, enige om at vi var født med ski på 
beina, - og så måtte vi naturligvis være med. 

De norske deltakerne fikk reise ned tre uker i forveien for å trene. Jentene 
hadde aldri vært utenlands før. Da de den siste morgenen på toget fikk se 
Alpene i morgensol, ble de ganske betatt. Men Trygve Brodahl utbrøt: «Trekk 
ned gardinen! På Ringerike, der er det pent, der.» 

Og det ble trening i lange og bratte bakker. 
«Vi var jo amatører !» sier Hannemor. Hennes erfaring var vesentlig fra 
Tryvannskleiva. Her nede var det løyper med kjøretid ca. 5 minutter, med 

Det norske damelaget i Garmisch 1936. Fm venstre: Nora, Laila, Hannemor og Eli. Jakob 
Vaage og en isbjørn i midten. 
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skiheis, og det var nytt for de norske. «Vi oppnådde nok ikke den farten som 
de har nå,» sier Hannemor beskjedent. Teknikken var en annen, og ikke minst 
utstyret. «Før brakk vi skiene, nå brekker de beina !» 

Hannemor skulle lese matematikk med lektor Jacob Vaage som var en av 
de norske lederne. Det var en betingelse for å få fri fra skolen. Men det ble lite 
lesing, innrømmer hun. På et kort til bestemor skriver hun bl.a.: «Vi lever 
deilig, sover hver formiddag når vi er ferdige med å trene, legger oss ganske 
tidlig, men har mye moro likevel». Moro - det var ofte «thé dansant» på en 
kafé et par timer om kvelden. 

Hitlers åpningsseremoni virket bare oppblåst, syntes de norske jentene. Men 
Hannemor husker en hvitkledt Sonja Henie som norsk forgrunnsfigur ved 
åpningen. 

Det var to grener innen alpine grener: slalåm og utfor. Birger Ruud og Laila 
Schou Nilsen vant utfor. Her falt Hannemor, men fortsatte og ble likevel nr.8. 
Sammenlagt ble disse h.h.v. nr.4, 3 (bronse) og 7. Fint resultat for et lite land 
hvor alpinsporten enda var lite utbredt. Men interessen våknet i Norge etter 
dette. 

På Ris skole gikk ikke begivenheten upåaktet hen. En elev på vår skole var 
deltaker! Følgende hendte i 2.middel D (nå 7.klasse). Guttene monterte hem

melig en antenne i bjerken utenfor klas
serommet. Den ble ført inn mellom vin
duskarm og ramme, innunder gense
ren, opp gjennom ermet og med motta
keren under vrangborden ved håndled
det. Marius Eriksen lyttet og sendte lap
per med resultater til oss andre. Lære
ren skjønte det kanskje, men så gjen
nom fingrene med det. Gymnastikk-
læreren, kaptein Lous, spredte resulta
tene i frikvarterene. 

Samme år utga Cappelen en morsom 
pikebok som het «Heia Norge», skrevet 
av May Høst. Tuppa fra utkant-Norge 
var nesten en Pippi Langstrømpe og vant 
selvfølgelig olympisk gull. 

Jo, våre tidligste alpinister har inspi
rert. 

Heia 
Norge! 
May Høst 

J.WCWetENSFOfti'":., 
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HOLMENKOLLEN SOM OLYMPISK ARENA 
av Jakob Vaage 

«Oslo gjorde en glimrande olympiad.» 
«Oslo gav stunder av storhet nestan utan grans.» 
«Oslo-Olympiaden var en hjårtats olympiad.» 
I korte utdrag er dette Sveriges dom om Dec-lympiske leker i Oslo i 1952. (...) 
De drysset om seg med de mest utsøkte superlativer for å kunne gi sine lands
menn et inntrykk av hvor magnifique vinterlekene i Oslo var. (...) 

Alt gikk som et kronometer. Alle konkurranser startet nøyaktig på de tider 
som sto oppgitt i programmene. Hver minste detalj var uttenkt på forhånd på 
en minutiøs måte. Alle hjulene, store og små, i dette kjempearrangementet 
funksjonerte uten en eneste brist. Admiral Nelsons udødelige ord fra slaget 
ved Trafalgar 1805, «England expects every man to do his duty», kan uten 
videre overføres til funksjonærene under Vinterlekene i 1952. 
Gjøre sin plikt? 

I dette tilfelle var det å gjøre en ekstra innsats, mer enn det man ventet. 
Det var alle disse ekstrapoengene som ga Oslo-olympiaden dens sjarm og 
som hevet arrangementet fra å være et 
vanlig godt idrettsstevne opp til det nivå 
som med rette kunne gis betegnelsen 
fullendt. 

Likevel - hva kunne vi ha klart uten 
sne og kulde? 

Så sent som den 31. januar støvet det 
på landeveiene ved Oslo. Vinterlandet 
Norge hadde invitert hele verden til fest 
i vintersportens hovedstad, og så, ja så 
gikk man i stadig angst for at sneen 
skulle utebli. 

Men lykken står den kjekke bi, sier 
et gammelt godt ordtak, og vi fikk sanne 
det denne gangen også. Værgudene 
drysset akkurat så mye sne og så mange 
kuldegrader som var det absolutte mi
nimum for at arrangementet kunne 
gjennomføres. 

VI OlYMPICwirar« 
l i 21. FEBRUARY O S L O "ORWAY 1952 
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Føret holdt i 10 dager! 
Da avslutningsdagen kom, var også vinteren forbi - for en tid. Det var vår i 

luften, vannet sildret i gatene - den korteste vinter i manns minne var slutt. 
Mens publikum diskuterte og avisene kom med sine innlegg for og imot, 
reiste det ene anlegg seg etter det andre. Det var ikke få blomster som ble 
drysset over arkitektene Frode Rinnan og Olav Tveten for deres geniale ideer 
og gjennomføringen av dem. 

Det som først og fremst vakte publikums oppmerksomhet, var tri
buneanlegget i Holmenkollbakken. Tidligere hadde man en rekke småtribuner 
som etter hvert renn ble tatt ned og lagret til neste års stevne. Så ble materia
lene funnet frem igjen og tribunene satt på plass. 

Man gikk fra dette prinsippet nå. Permanente tribuner skulle reises og de 
fikk en form og utseende som vakte alles begeistring. Fotografier av dem var 
etterspurt fra mange land som også uttrykte entusiasme for den måten tribu
nene var anlagt på. 

Bakken måtte også forbedres. Den ble bygget opp. Kulen lagt høyere enn 
tidligere. Dermed måtte også hoppet høyt til værs. Det endelige resultat ble et 
hus i 3 etasjer, og på toppen av dette huset var selve hoppet der deltagerne 
skulle satse for å sveve ut i tomrommet. 

I og med dette huset ble det en mengde plass innendørs, og snart var arki
tekt Tveten inne på tanken om et skimuseeum i første og annen etasje og en 
restaurant i tredje etasje. Bestyreren av Skimuseet sluttet seg til tanken med 
en eneste gang. 

Dette med å flytte samlingene fra det ærverdige skimuseum ved Frogner-
seteren, verdens første i sitt slag, til hopphuset i Holmenkollen, ville antage
ligvis ha møtt en storm av protester fra mange. Bestyreren av museet så alle
rede i ånden alle sinte leserinnlegg mot en slik tåpelig plan. 

Til pressen ble det da også bare gitt korte meldinger om at skisamlingen på 
det gamle skimuseet foreløpig på grunn av Vinterlekene skulle flyttes til 
Holmenkollbakken. Ingen ante noe, uten de få innviede, at denne ordningen 
ville bli permanent. 

Det viste seg snart at det var en lykkelig ide som alle etter hvert ble begeis
tret for, og da Skimuseet åpnet sommeren 1951 i Holmenkollbakken, fikk det 
en meget god presse. 

Arbeidene i Holmenkollbakken kom på vel en million. Det var mange pen
ger i 1951-52. Men alle, uten unntagelse, var begeistret for det arbeide som 
var utført og som sto ferdig i god tid før De olympiske leker begynte. (...) 
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Stein Eriksens gull i storslalåm henger i løse lufta. Foto: Johan Brun, Dagbladet. 

Storslalåmrennet på Norefjell 
(...) Herrenes storslalåm 15. februar ble en triumf for vår Stein Eriksen i sterk 
konkurranse med alle de fremragende mellomeuropeerne. Kringkastingen 
hadde plassert en mann med mikrofon høyt oppe i løypa og så et stykke len
ger nede der løperne kom ut fra skogen, mann nr. 2. Det ble et dramatisk løp 
disse to søkte å skdre. Stein hadde startnummer 12. Men først hadde en rekke 
mellomeuropeere klart løypa på en fremragende og elegant måte. De beher
sket alle svingteknikkens finesser til minste detalj. Det var bare å gi seg over 
da Zeno Colo, Italia, gikk i mål på 2.29.1. Så kom Toni Spiess, Østerrike, like 
etterpå på 2.28.8 og vi hadde ikke før fått summet oss, så smatt Christian 
Pravda, Østerrike, inn på den superfine tiden 2.26.9. 

Så var det Steins tur. Hele Nore holdt pusten ettersom reporteren på den 
øverste plass holdt lytterne å jour med hans tid. Han var i alle fall ikke dårli
gere enn Pravda da han smatt inn i skogen og ble borte i nesten et halvt minutt 
hvor ingen visste noe om hvordan det var gått. Så kommer han ut av skogen, 
og reporteren ved mål overtar. Han kan si at Stein ennå har en sjanse til å 
vinne. Han har ikke før sagt det, før han stønner i mikrofonen, og stønnet fra 
reporteren høyere oppe i løypa høres også av en million (eller var det to mil
lioner) lyttere: Stein faller ! Men nei, Stein falt ikke. Han lå «horisontalt» i 
luften like etter en port med begge bena i været. Som en katt får han vridd seg 
ned igjen i stående stilling. Situasjonen var reddet på grunn av Steins teknikk 
knyttet sammen med innsatsvilje og akrobatisk dyktighet. Mål passertes på 
2.25! Stein var olympisk mester. 
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Den dramatiske situasjon ble knipset av en fotografi nøyaktig det hundre
del av et sekund som Stein svevet i luften uten kontakt med sneen i det hele 
tatt. Bildet ble oppkjøpt av aviser fra alle land som den fotografiske fulltreffer 
det var. At folk over hele landet var glade, er en liten overdrivelse. Telegram 
på telegram løp inn til Stein den dagen da han hadde vist at han kunne vende 
et nederlag til seier ved sin blendende tekniske ferdighet. 

Rød kleiva 
I utforrennet dagen etter er det Zeno Colos tur til å vinne og med 3 mellom-
europeere på de neste plasser, mens Stein havnet på 6. plassen. Damenes ut
forrenn domineres også av mellomeuropeere som tar de 6 første plassene, og 
på 7. plass kommer vår Margit Hvammen 3,6 sek. etter vinneren. 

Her skulle slalåmrennet foregå, og etter den publisitet de alpine renn hadde 
fått etter Stein Eriksens seier i storslalåm, ventet man storinnrykk 

Så mange som det kom, hadde dog ingen ventet. Man hadde visstnok laget 
opp 15000 billetter. Men den lavinen som flommet inn mot Rødkleiva tirsdag 
den 19. februar, kunne ingen stoppe. De fleste mente det var 25000 som fant 
veien opp dit, noen antydet 30000. Uten å betale, for det var ikke billetter å 
oppdrive, svermet tilskuerne inn mot bakken som en lemenmasse på flukt. 
Alle ville være med å hylde Stein og se ham i kamp med de mellomeuropeiske 
skikanoner. Og det ble kamp på kniven. 

I første omgang ledet Stein Eriksen sammen med Hans Senger, Østerrike 
på 59.2 og Othmar Schneider på 59.5. På 7. plass lå Guttorm Berge med 61.1. 

I annen omgang blir løypa lagt om og Stein har et lite uhell nederst i bratt
henget, taper rytmen og tideler av sekunder på det. Det var nok til at Schneider 
som får alt til å klaffe, går av med seieren, mens Stein tar sølvmedaljen. Et 
halvt sekund etter ham kommer Guttorm Berge som med et finfint løp redder 
bronsemedaljen til Norge. Det var litt av en triumf for våre slalåmløpere som 
på langt nær har de treningsmuligheter som skiløperne fra Østerrike, Sveits, 
Frankrike og Italia. Vi må heller ikke glemme Per Rollum som ble nr. 8 etter 
jevn og god innsats i begge omganger. 

I damenes slalåm er atter Andrea Mead Lawrence best foran tre fra Mel
lom-Europa. Borghild Niskin er igjen best av de norske damer og blir nr. 11. 

Kombinert renn 
Hopprennet gikk først denne gang, og det ble spennende nok. Vår verste kon
kurrent gjennom de siste år, Heikki Hasu, var i toppform, det visste vi, men vi 
hadde også en mann med som mer enn en gang hadde vist å være i besiddelse 
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av finsk sisu, Simon Slåttvik. Han hoppet da også meget fint i første omgang 
med hele 67.5 m, mens Hasu også var bedre enn ventet, 63 m. 

I annen omgang faller Slåttvik etter et langt hopp pa 68 m. Hasu er atter 
sikkerheten selv og klarer igjen 63 m. Det var fryktelig spennende da siste 
omgang begynte. Slåttvik derimot så ikke ut til å ha nerver i det hele tatt. Han 
smeller til med 66.5 m, og to av dommerne går opp i 18.5 i stil på ham. Hans 
sluttsum blir 223.5 p. mot Hasus 207.5. 

En rask utregning sier at Hasu må slå Slåttvik med 4.32 minutter i 18 km-
rennet for å bli olympisk mester. Mandag 18. februar blir derfor en uhyre 
spennende dag. Ikke bare skal Slåttvik og Hasu kjempe om gullet, men også i 
18 km spesielt renn håper vi å være med blant de beste. 

P. Chr. Andersen har gitt et typisk bilde av det som skjedde: «Mandagen 
den 18. februar ble i enhver henseende merkelig i nordisk skisport. I løpet av 
54 sekunder, nærmere bestemt mellom klokken 12.22.10 og klokken 12.23.04 
ble to olympiske gullmedaljer avgjort». Striden om den ene, i kombinert renn, 
var begynt allerede dagen før under det kombinerte hopprennet i Holmenkoll-
bakken, striden om den andre samme dag kl. 11 i den 18 km lange løypa fra 
Besserud. 

Norge hadde sjansen til gull i kombinert ved Simon Slåttvik og i 18 km ved 
Hallgeir Brenden, men den største sjansen hadde Heikki Hasu, og finnene 
Makela og Lonkila hadde den samme sjanse i 18 km. «Plutselig,» skriver P. 
Chr. A. «var Slåttvik tilbake på Besserud etter et renn hvor han hadde gitt alt 
det han hadde av krefter og energi. Men nå ventet man på Brenden og han 
kom før de optimistiske hadde våget å håpe. Tiden var 35 sekunder bedre enn 
den finske favoritten Makelas.« Gullet var Brendens. 

Nå ventet man på Hasu. Ville han klare å slå Slåttviks tid med 4.32 min. 
eller skulle den glade nordlendingen gå til topps? 

Nei. Slåttviks tid ble for sterk og gullet var Slåttviks. Det var en stor dag for 
Norge. (Dagen ble enda større: Hjalmar Andersen vant gull på 1500 m. på 
Bislet. 18. februar 1952 er kalt den største dag i norsk idrett: tre olympiske 
gullmedaljer!). 

50 km rennet 
I 50 km ble imidlertid finnene for sterke, Hakulinen var ikke til å slå. Med 
fem 3 tall seiret han overlegent på 3.33.33. På 3. og 4. plass kom så Magnar 
Estenstad og Olav Økern. Estenstad var bare 17 sekunder fra å ta sølv. Økern 
med sine 41 år laget også en prestasjon som det ble snakket meget om. 
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Kø /omn Nationaltheatret til Holmenkollrennet. 

Det spesielle hopprennet - avslutningsdagen 
Aldri har så mange mennesker beveget seg oppover mot Holmenkollbakken 
som hin søndag den 24. februar 1952. Avisene oppgir forskjellig den mengde 
som omkranset bakken, fra 120000 til 150000. Lanågåmed 120000, så mange 
var det iallfall, og været var stille med passende temperatur. Bare solen man
glet for å gjøre bildet fullkomment. Men noen solstråler ble det da. 

Arbeiderbladets politiske medarbeider, Hans Amundsen, sier det slik: 
«For en dag. Nesten ikke til å tro ! Overveldende, strålende, imponerende. 
Legg så til resten av de superlativene som ennu ikke er utslitt - og du har et 
bilde av Holmenkolldagen i olympisk regi. I Kollens ærerike historie står dette 
rennet som det største. Sett ovenfra var tjernet som et tettvevd teppe av røde 
stjerner, og bakenfor bygget haugens amfi seg opp som en fast skulptur av 
sammenpakkede menneskemasser. . . På en slik dag fornemmer man bakken 
som et arkitektonisk mesterverk. Tribuneoppbyggingen og formen på 
skibakkeløpets Colosseum har noe av selve hoppets sats og svev i linjene. Det 
er formet som en f iolincello, og når hopperne slår tonen an på strengene, faller 
orkesteret inn med pauker og basuner - eller med tindrende klarinetter, når en 
av favorittene setter utfor. Løperne blir formelig båret på jubelens vinger i den 

skjønne luftbuen fra hoppets kant og til det faste nedslaget. Høyere er det ikke 
mulig å nå i konsentrert idrettsfeiring og glad vinterfest. Kollen er blitt sym
bolet på god skiløperferdighet der vinterens bragder får seierskransen, og i sin 
nye skikkelse bærer den tradisjonen videre: For en dag!» 

Svenska Dagbladets sportsredaktør Olof Groth fortalte om timen før selve 
rennet begynte. De første kom jo alt klokken 9 om morgenen, og klokken 12, 
en og en halv time før start, var nesten alle de 120000 på plass. 

Men skriver Groth: «Våntetiden fordrevs utan svårigheter. Speakeren satt i 
gang med en unik underhållning. Forst presenterade han alla nationernas 
flaggor, som vajade langs backens sidor. Det var dussinet fullt. Så hurrade 
man for varje flagga. Man ville ju garna tråna upp ståmbanden tilis det 
ogonblick kom, då Den Stora Favoriten susade ned for Overbacken. 

Så kom herolden med ett strålande uppslag i hogtalaren: Nu skall vi ha en 
liten språklektion. Vi skall saga god morgon på alla språk. Alla sager nu «Gu
ten Morgen», ett, två, tre.... 

Guten Morgen kom det från 150000 strupar. Forstå gangen litt spritt, hete
rogent, trevande. Men andra gangen fanns det ingen tvekan langre. De tyska 
backhopparna Brutscher och Weiler, som just anlånde med sine våldiga plank 
på axeln, ryggade av håpnad. Dette var ju alldeles fantastiskt, det hade de 
aldrig kunnat tanka sig, de bara gapade: Den hår norska publiken år fabelhaft, 
wunderbar, mumlade Brutscher. Mera kunde han inte få fram. Det kandes for 
tjockt i halsen. 

Nu sager vi «Good morning», fortsatte herolden. 
Good morning, svarade 150000. 
Och nu tar vi det italienska «Buon giorno». Buon giorno. 
Det gick fint. Nu tar vi det litet svårare. Vi skall halsa på finska... Det gick 

nu inte alis, och hela den jåttestora skolklassen brast i skrat. Man skall vara 
fbdd med språket for inte at slå knut på tungan. Men roligt låt det, når 150000 
gapskrattede åt sin egen otymplighet. Tank er en elefant bada i en gråddsnipa, 
sade en kollega och kaende sig som elefanten. 

Heroldens språklektion var dagens fbrste vårldsrekord. Det maste ju vara 
ett vårldsrekord att undervisa 150000 på detta sått. En språklektion i radio 
kan mojligen ha en storra Iyssnarkrets, men radiomannen kan ju inte få så 
intim kontakt med sina elever. Han kan i varje fall inte få omedelbart svar av 
150000 glada lyssnare.» 

Presis på minuttet da man ventet de kongelige, tren de inn pa kongetribunen. 
Kong Haakon, kronprins Olav, prinsesse Ragnhild og prins Harald. Konge
sangen synges unisont og deretter Ja, vi elsker. Rennet kan begynne. Været 
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Arnfinn Bergmann, gull og 
Torbjørn Falkanger, sølv. 

var som nevnt godt, bare solen manglet, men 
temperaturen var fin - alle hadde det bra. 

Arnfinn Bergmann satte først utfor av våre 
og hoppet bra 67.5 m og med gode stilkarak
terer. Som siste mann av de norske klarte Tor
bjørn Falkanger 68 m, og med en halv 
stilkarakter bedre enn Bergmann ledet han 
etter første omgang med 113 poeng mot Berg
manns 112. De var imidlertid ikke langt foran 
de beste utlendingene. Hyvårinen, Finland 
hadde 111 og det samme hadde tyskeren Brut
scher. Så fulgte svenskene Holmstrom og Øst-
mann med 110 og nordmennene Arne Hoel 
og Halvor Næs med 109. 

Det var derfor uhyre lite som skulle til i 
annen omgang for fullstendig å omkalfatre 
denne rekkefølgen. 

I annen omgang fikk Bergmann alt til å klaffe. Med 68 m og tellende karak
terer 18.5-18.5 og 19 oppnådde han 114 poeng og tilsammen 226 p. Ostmann 
falt, Hoel hoppet bare 63.5 m, Hyvårinen enda kortere, 61.5 m. Brutscher 
stoppet på 62.5 m. Holmstrom hadde et bra hopp på 65.5 m, men var langt 
bak Bergmann i poeng (219,5). 

Gullet var dermed sikret (eller sølvet). Det sto nå på Falkanger om han 
skulle klare å holde ledelsen etter sitt første gode hopp, men nei, også han 
kortet av hele 4 meter og havnet på 2. plass med 221.5 p. Halvor Næs delte 4. 
plassen med Brutscher (Holmstrom 3.) og Arne Hoel fikk 6. plass. 

Før de olympiske leker i 1952 hadde vi bare mistet to medaljer i hopp av 18 
oppnåelige, en bronsemedalje i St. Moritz 1928 (Purchert) og en sølvmedalje 
i Garmisch Partenkirchen i 1936 (Selånger). Denne gangen altså nok en bronse 
(Holmstrom). Vi kunne derfor være mer enn fornøyd med de resultatene vi 
oppnådde hin februardag i 1952. 

At vi ble overlegent beste nasjon tilsammen med alle øvelser, var også en 
begivenhet som satte en ekstra spiss på Vinterlekene i 1952. Med hele 103.5 
poeng mot USAs 72.5 og Finlands 63 var det tydelig for hele den sportsinter-
esserte verden at vi hadde tatt en fin revansj for nederlaget i St. Moritz fire år 
tidligere. 

Og Holmenkollbakken hadde all ære av sin dåp som olympiabakke. (Fra 
Holmenkollen, Den norske Bokklubben, 1. utg. 1971. Innlegget er forkortet. 

5-MILA I OL I 1952 
av Harald R. Maartmann 

Nå i disse OL-tider er jeg av Vinderen Historielag blitt bedt om å mimre litt 
over 5-mila i OL 1952 i Oslo. Undertegnede var deltaker på det norske laget. 

Forberedelsene til OL den gang var adskillig mindre seriøse enn de er i 
dag. Etter sesongen 1951 ble det tatt ut 27 langrennsløpere, såkalt aspiranter, 
som skulle konkurrere om plassene i de olympiske langrennsøvelser. Våren, 
sommeren og høsten 1951 ble det holdt 4 weekend-samlingerunder ledelse 
av dr. Birger Tvedt og trener Alv Kveberg. 

Høsten og vinteren 51/52 ble meget snøfattig, slik at vi måtte til fjells for å 
få skitrening. Treningen foregikk i forbindelse med ved- og tømmerhogst, og 
aspirantene måtte selv betale oppholdet de dager de arbeidet mens Skiforbun
det betalte for to dager i uken pluss søndag. Varigheten av oppholdet varierte 
fra løper til løper litt etter tid og lyst. 

5-mila i OL 52 skulle gå 20/2. Før OL ble det holdt en rekke uttagningsrenn 
på forskjellige distanser. Bare for 5-mila var det 3 renn. Enkelte mente dette 
var i meste laget, og var redd for at løperne gikk av seg overskuddet med så 
mange renn før det virkelig gjaldt. 

På grunnlag av uttagningsrennene ble følgende løpere uttatt til å gå den 
olympiske 5-mila: Magnar Estenstad, Olav Økern, Edvin Landsem og under
tegnede. Av disse var Magnar Estenstad den som overlegent hadde beste re
sultater, han vant samtlige 5-mils uttagningsrenn. Når det gjaldt lagets mulig
heter til å hevde seg internasjonalt, var en meget optimistisk. Svenskene som 
hadde dominert langrennsøvelsene i OL i 48 og VM i 50, begynte å bli for 
gamle, og nye unge løpere hadde ennå ikke etablert seg. 15-mila i Kollen i 51, 
såkalt prøve-OL, var det tydelig at finnene ville bli de verste konkurrentene. 
Mora-Nisse fra Sverige vant riktignok, men finnene hadde tre løpere blant de 
fem beste og nordmennene fire blant de åtte beste. Løpere utenfor Norden 
hadde i 1952 ennå ikke hevdet seg i langrenn, så disse ble ikke regnet med 
som alvorlige konkurrenter. 

Som tidligere nevnt var det dårlig med snø tidlig på vinteren 52. Men da 
snøen først kom i begynnelsen av februar, lavet det ned ganske kraftig. 

Gårdbruker Christian Holmen på Ø.Holmen gård var løypesjef. Han hadde 
med seg en gjeng på 8-10 mann som tråkket spor. Noen form for maskinell 
løypepreparering forekom ikke. Langrennsløypene dengang fulgte heller ikke 
de vanlige turløyper, men ble lagt utenom. Etter planen skulle det gåes en hel 
5-mils sløyfe. Imidlertid kom det så mye snø i dagene før rennet, at løype-
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Magnar Estenstad avskjedsintervjuer Harald Maartmann i NRK. 

sjefen måtte gi opp hel sløyfe, men laget en egen runde i den innerste delen 
som ble gått to ganger. Løypa gikk fra Besserudtjern til Finnerud på nordsi
den av Kobberhaugene, tilbake til Nordmarkskapellet og videre til Finnerud 
og bak Kobberhaugene om igjen. Derfra tok en så veien via Ullevålseter og 
inn igjen til Besserudtjern. 

Vi hadde vanligvis to par ski hver, et par med bjørkesåle og et par med 
hickorysåle. Ski med bjørkesåle ble brukt på kald, fin løssnø, mens hickory 
var best på våt eller grovkornet (skare) snø. Smøring av skiene var jo adskillig 
mindre komplisert enn det er for eliteløpere i dag. Etter at den svenske skilø
per Martin Matsbo kom med SWIX smøringen omkring 1946, så ble det om
trent ikke brukt annet. Dette var syntetisk smøring. Skivoks basert på tjære og 
bivoks gikk etter hvert ut. Glivoks ble ikke brukt, vi smurte hele skien med 
samme smøring, som oftest noe tykkere på midten. 

Som OL-deltakere fikk vi utdelt en paradedress, dvs. en vanlig blå gabardin-
dress samt en langrennsdress i lettere stoff. Støvler og ski måtte vi holde selv. 
De beste fikk ski og staver fra forskjellige fabrikker. Dette gikk ikke gjennom 
Skiforbundet, men måtte ordnes av den enkelte løper. Når det gjaldt utstyr ved 
mindre representasjonsoppgaver som Svenska Skidspelen, Lahti etc, så lånte 
Skiforbundet ut genser og luer som vi måtte levere tilbake etter endt dyst. I 
forhold til dagens toppløpere var vi skikkelige amatører. 

På renndagen for 5-mila var det vekslende føre omkring 0 grader, vanske
lige smøreforhold og løse spor. Det var absolutt forhold som passet best for 
lette løpere. Magnar Estenstad som var relativt stor og tung og hadde et løpe-
sett som passet best for hardt underlag, gjorde et meget bra løp. Han ble nr. 3, 
bare 17 sekunder etter finske Kolehmainen som ble nr. 2. Hakulinen vant på 
historiske 3 timer 33 min. og 33 sekunder. På 4. plass, bare 17 sekunder bak 
Estenstad, kom imidlertid Olav Økern. Olav var 41 år i 52, hadde sittet i tysk 
konsentrasjonsleir under krigen og var allerede før krigen etablert i toppsjiktet 
av norske løpere. At han klarte å trene seg opp igjen og få en slik fin plasse
ring, ble regnet for en av de største bragder i OL 52. 

På 5. plass kom nok en finne, nemlig Mononen, og først på sjette plass kom 
første svenske, nemlig Mora-Nisse ( Nils Karlson). Edvin Landsem ble nr. 7 
og undertegnede nr. 8. Stort sett var vi lagmessig godt fornøyd, alle fire blant 
de åtte beste. 

Når det gjelder kostnader ved Oslos OL arrangement i 1952, lå budsjettet 
totalt på omtrent det samme som det i dag koster å få den olympiske ilden fra 
Morgedal til Lillehammer OL i 94. Så tidene forandrer seg, om det er til det 
bedre, kan jo diskuteres. 
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Skimuseet på Frognerseteren rommet i sin tid verdens eldste samling av ski og vinterutstyr. 
Huset brant ned i 1968. To år senere bygde Skiforeningen en ny Skistue på tomta. 
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«FEMTI'EN» 
av Bjarne Jensen. Tegning: Ulf Aas. 

Viktigere enn selveste 17. mai varden lørdagen Kollen-femtien gikk formarka-
folket. Det var full samling på Glåmene den gangen løypa gikk i to sløyfer og 
på Kikut der det var hovedmatstasjon den gang løperne forsvant ut av Besserud-
tjernet og dukket opp igjen mellom granene uten at noen visste hva som hadde 
hendt innover. 

I 1952 hadde alle som kunne krype eller gå, tatt seg inn til rundingsmerket 
for å oppleve OLs maraton med mange interessante norske navn. Til og med 
gamle Kurer batteriradioer fantes i enkelte sekker der det også fantes mat og 
drikke til en lang dag. Og ventetiden ved kaffebålene ble lange, og det var 
ikke fritt for at kaffen ble styrket betraktelig med blanke dråper utover dagen. 

Optimismen var stor og stemningen steg. 
Vi ventet på Hernings Harald Maartmann, Olaf N. Økern og favoritten Mag

nar Estenstad. Men det var frykt for blå-hvite finner med Hakulinen og 
Kolehmainen i spissen. Den var begrunnet for via Kureren og Halfdan Hegtun 
skjønte alle at de norske ville få problemer med sisu-sterke folk fra Suomi. 

Så kom han da - kanskje den mest elegante skiløper verden har sett. Han 
gled igjennom terrenget som en hind. Glidende, lange steg, perfekt harmoni 
mellom staver, ski og underlag, og han så helt uberørt ut! Det gjorde derimot 
åttebarns-faren Eero Kolehmainen. Han gikk fort, men så litt skummel ut for 
oss små. Grimete fjes og startnummeret sterkt farget av blåbærsaften han hadde 
drukket underveis. Men klokkene gikk og det var bare å være enige med 
radioreporteren - nordmennene var litt på etterskudd. Men de ble møtt med 
stor jubel ved første passering og visste at femtien i Kollen ikke blir avgjort på 
den første runden. Det ble lunsjtid med flesk og egg i pannene over bålet, nye 
kaffedoktorer ble blandet. Praten gikk og ingen hadde gitt opp håpet da lø
perne begynte å renne forbi for annen gang. Og selv om ikke de norske lå helt 
i teten denne gangen. Det var skikyndige kommentatorer som stod langs løypa, 
og de visste å sette pris på en god langrennsprestasjon, selv om noen måtte 
resignere for en Veikko fra Finland som fløt over kuler og staup like elegant på 
andre runde. Kolehmainen så ut til å lide av all verdens plager, men gikk like 
fort for det. 

Det hjalp ikke at Estenstad holdt jevn fart eller at over 40-årige Olav N. 
Økern leverte en helt fantastisk prestasjon. Bærumsgutten klarte å restaurere 
seg utrolig godt og tenk hva han kunne utrettet om ikke krigen hadde kommet 
i veien. Han fikk full honnør for sin fjerdeplass, mens Estenstad tok bronsen. 
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Fra vårt distrikt var Harald Maartmann 
lokal helt på åttende plass, ti minutter et
ter vinnerens suverene tid. Veikko 
Hakulinen 3.33.33. 

Etterpå gikk vi hjemover, og vi prøvde 
med alle midler å etterligne Hakulinen -
vi som ikke hadde deltatt i «kaffeslaber-
aset». For de fleste voksne tok hjemturen 
lengre tid enn dagens vinner og det ble en 
del fall før folk var hjemme etter en vel
lykket dag. De aller fleste ble mottatt med 
milde, overbærende smil av sine respek
tive selv om gangen var litt ustø. 

Det var slik det skulle være på den an
dre nasjonaldagen for marka-befolknin-
gen. 

Veikko Hakulinen. 

«(...) Vår første gullmedalje i alpine grener. Til Norge, til Ready, til Stein, 
vinteren 1952. Etterpå var det med høytid vi spente på oss kandaharbindingene 
på det vi kalte slalåmski, de hadde i hvert fall stålkanter, og satte utfor kleiva 
med større fart enn vi strengt tatt hadde dekning for, og med enda større 
drømmer. Det var skjedd noe med oss etter OL i Rødkleiva og på Norefjell. Vi 
var født litt mer med ski på beina, vi var fra byen, vi fra Oslo, også. Og vi sto 
på ski i de samme bakkene som en olympisk gullmedaljevinner hadde stått i. 
(...)» Bjørg Vik i Lillehammer '94, Birkebeinerlauget. 

Sportsjournalister den gang - og i dag 
Norske hoppere hadde vunnet langt de fleste medaljer i hopp i de fem siste 
OL før Oslo i 1952. «Til tross for dette ser vi stadig i våre aviser foran hver 
olympisk konkurranse (eller VM) baissingen av våre egne gutter og haussin-
gen av de utenlandske konkurrenter. Jeg vet ikke om dette gjøres foråt gleden 
skal være så meget større og umiddelbar når det endelige resultat foreligger? 
Eller er det en slags helgardering mot skuffelser? (...) en hel del av våre jour
nalister gjør: å avskrive våre så å si enhver ferdighet før konkurransen tar til.» 
skriver Aage Træffen i Snø og Ski for 1952. 
(Kunne dette ha vært skrevet i dag?) 

GLIMT FRA OL I OSLO 1952 

Om Stein Eriksen 
Før OL i Oslo skrev Thorleif Schjelderup i Dagbladet: «Det er sant at Stein 
kjørte med «hodet under armen», han var fullstendig vill. Han stupte inn i 
porter og svinger med en frekkhet og dristighet som tok pusten fra enhver 
tilskuer. I slalåmløypa gikk det utrolig fort så lenge det gikk bra. Kanskje han 
kom helt ned løypa i første omgang med flere sekunder bedre tid enn nest
emann, for så å forsøke å kjøre enda fortere neste gang. Her skulle man ikke 
forsøke å ro seg til en seier med forsiktighet. Men neste omgang sopte han 
med seg en rekke flagg og ødela det han hadde vunnet i første omgang. (...) 
Stein Eriksen har utrettet noe helt enestående i norsk skiidrett. Alene har han 
løftet slalåmsporten opp fra et middelmådig nivå internasjonalt sett til toppen 
av verdenseliten. Alle ville ta fornuften fangen der hvor Stein raste frem med 
fall og stadige bom i konkurranser. Men derfor kunne de heller ikke utvikle en 
ny stil og en ny fullkommenhet i teknikk og rytme.» 
Kleppen, Halvor: Stein Eriksen - hans eventyrlige liv, Oslo 1991. 
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Etterbruk etter OL 52 
Holmenkollanlegget 1.8 mill. - permanente tribuner, skimuseum 
Bislet 1 mill.- idrettsarena 
Jordal Amfi 4.4 mill. - ishockey, konsertarena 
OL-landsbyene, 1.2 mill: 
Sogn - studentby 600 sengeplasser 
Ullevål - hybelboliger for sykepleiere 400 senger 
Ila - eldrehjem 200 sengeplasser 
Hotel Viking 13 mill. - storhotell, Royal Christiania 
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OLYMPISK TILBAKEBLIKK 
av John Jay 

I romhelgen 1993 viste NRK en interessant og uhøytidelig fargefilm fra OL i 
1952 av amerikaneren John Jay. Det følgende er noen inntrykk og sitater fra 
filmen: 
Åpningen av lekene fant sted på blank skøyteis på Bislet stadion, meget for
siktig og forsiktig innmarsj. Den norske troppen gikk med mørkeblå gabardin-
jakker og knickers, selbustrømper, selbuvotter og selbuskjerf, strikket skiiue, 
sportsskjorte og slips. Alle var likt kledd, kvinner som menn. 

Fra Norefjell: «Konkurrentene sliper selv stålkantene og setter av gårde, 
den ene etter den andre.(...) Der kommer en nordmann susende gjennom por
tene i sin karakteristiske stil, Stein Eriksen. Se hvordan han glir silkemykt 
gjennom portene, et løp som holder til gullmedaljen.» 

Resultatene ble skrevet med kritt på en svart tavle og rettet opp når nye 
løpere ledet rennet. 

Fra 5-mila: «Så går vi over til det lengste løpet av dem alle. Vi ser tilstrøm
ningen til marka: Ingen er for gammel til å stå på ski i Norge, og heller ikke 
for ung. (...) Cirka halvveis i løpet var det matstasjon med litt av hvert å bite 
i for en sulten skrott.» Mange løpere, helst uten seierssjanser, stoppet opp for 

å spise mens det ble lagt et pledd over 
skuldrene deres og andre løpere skyndte 
seg forbi. «En australier, Bruce.., kastet 
et blikk på bordet fullt av mat. Han satte 
seg og bestilte like godt hele menyen. 
Uforskammet godt, sa Bruce, med all 
den gode maten skal jeg virkelig kose 
meg. Jeg venter litt til jeg, sa Bruce, det 
var virkelig nydelig mat.» Senere i fil
men kom fotografen tilbake til australi
eren: «Vår venn Bruce er nettopp i ferd 
med å avslutte desserten ute i Nord
marka.» Bruce var en av de tre løperne 
som gav opp løpet. 

Fra Rødkleiva så vi at filmfotografen 
«fylte filmkameraet sitt med varme
flaske» (!) før rennet begynte. «Delta
kere fra alle verdenshjørner var med. (...) 

.Official, 
'Daily •••) 
of?rn mm e 

:•"•?•.:-

DE VI. OLYMPISKE 
VINTERLEKER 

OSLO-22 FEBRUAR 

Remi-proirrtmm/et for fredag 22. 

februar, 1952. 
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Så ble alt kaos Noen feide med seg portene nedover. De falt forleng o« 
bak engs, de falt • alle retninger. Så kom en fyr fra et østb.okk.and pé sin 
destrukt.ve ferd nedover løypa. Høyst ufrivillig, selvsagt ( ) Etter konkur 
ransen var det mange mennesker som forsøkte seg på skitrekket uten ski » 

Holmenkollbakken er «ett av de få stedene i verden der de har både en 
restaurant, et sted å postlegge et brev og et museum. Der kan du skrive testa 
mentet ditt, postlegge det og sette utfor. Når det hele er over, kan de plassere 
deg i museet.» 

Antrekket i 1952 viser en helt annen tid: de norske hopperne i mørkeblå V-
gensere, skjorte og slips og strekkbukse. Hoppere såvel som slalåm- og utfor-
kjørere barhodet eller med lue, med knickers eller strekkbukser ot; selbu
votter. 

O 

Vi:. -

"'M, 
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TRYVANNSÅSEN - «NORGES DAVOS» 
av Finn Holden 

Skøytebane på Tryvannshøgda 
I begynnelen av 1930-årene ble bestyreren 
av de kommunale idrettsplassene i Oslo, 
Zakken Johansen, spurt om han ikke hadde 
noe spesielt hjerteønske. Han svarte umid
delbart: «Jo, jeg skulle gjerne ville ha en 
skøytebane på myren vest for 
Tryvannstårnet. Den vil bli verdens beste.» 
Med de ustabile vintrene nede i byen var 
det dårlige skøytemuligheter for ungdom
men. Oppe på Tryvannshøgda var det mu
ligheter for is fem måneder i året. 

Reisetrafikkforeningen for Oslo sluttet 
seg til forslaget: Oslo hadde skiterreng, 
Holmenkollbakken og «de prektigske ake
bakken), men manglet en skøytebane som 
kunne konkurrere med de fremste i 1930-
årene, i Davos og St. Moritz. 

Ordførerne i Oslo og Aker, en rekke 
idrettsforeninger og turistorganisasjoner 
støttet dette. Et slikt anlegg oppe i høyden 
ville fremme skøytesporten herhjemme og 
i Norge og «i høy grad øke våre sjanser 
som Europas vintersportsland». (Aftenpos
ten) Oslo kommune la fram planer for en 
ferdig anlagt internasjonal skøytebane på 
myren på vestsiden av Tryvannstårnet. 
Kommunen kunne bygge skøyteanlegget 
og en bilvei opp som vinterarbeid for 
arbeidsløshetsmidler. Til anlegget skulle det 
gå to nye veier, en fra Voksenkollen og en 
fra Øvresetertjern til Frognerseteren, slik 
at det ble rundkjøring. Anleggsutgiftene var 
på ca. 260.000 kr. 

Situasjonsplan som viser hotellets 
planlagte tilknytning til skøytebanen, 
med folkerestauranten i banens 
nedre del og hotellet langs den 
nåværende vei nesten frem til 
radiostasjonen. 

"Planene for det store turisthotell på Tryvannhoiden, et anlegg på i millioner kroner, 
foreligger nu ferdig. Vi gjengir her arkitekt Ragnar Nielsens perspektivtegning av 
bygningen." (4/12-1934). 

De første mennesker på Tryvannshøgda 
Da Oslo kommune foretok planeringsarbeid forTryvann stadion i 1933/34, 
ble det funnet et primitivt ildsted med 5-6 kantstilte brente steiner. Over ild
stedet lå det et mannshøyt lag av torv uten granrester, dvs. fra tiden før granen 
kom til Oslotrakten. «Han som gjorde opp varmen, hadde nok aldri sett en 
gran.» I dette torvlaget fantes blomsterstøv av viltvoksende kristtorn og eføy. 
som begge er varmekrevende planter. Ulf Hafsten mente at ildstedet var fra 
slutten av steinalderen, ca. 1500 f. Kr., da det foregikk nyrydding av jord i 
Oslodalen.* 

Innvielse 
Åpningen avTryvann stadion i november 1934 ble trafikkmessig et kaos. Det 
ble satt opp billigtog fra Drammen til innvielsen av banen. Tryvannsbanen 
fraktet 38.000 mennesker, over halvparten med skøyter. «De fleste av dem 
drog til den nye skøytebanen, hvor det var stuvende fullt fra tidlig på formid
dagen til langt ut på eftermiddagen.» 

Holmenkollbanen lanserte billigtog på hverdagskveldene for trenende til 
skøytebanen. Søndagen etter åpningen fraktet Holmenkollbanen ca. 1800 men
nesker med ski og henimot 20.000 med skøyter til den nye banen. P.Chr.A. 
skrev i Aftenposten: «Oslo by har laget en fulltreffer med denne nye skøyte
banen - derom er der ingen tvil. Igår vrimlet det også av utlendinger der oppe, 
og begeistringen var stor på alle hold. I det stille klare vær og den rent var-
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mende sol, kom også banens beliggenhet fullt til sin rett. Den har en enestå
ende utsikt til Nordmarken og Vestmarken.» 

Oslo kommunes reguleringssjef, Harald Hals, skrev om åpningen avTryvann 
stadion som «det første helt bevisste skritt henimot målet: Oslo et sentrum for 
den internasjonale vintersport.» Han foreslo et turisthotell av internasjonal 
klasse ved inngangen til stadion. 

Aftenposten anskueliggjorde «Fatamorgana-prospektet med den veldige 
hotellbygning, i hvis hovedetasje Holmenkollbanens forlengede linje hadde 
sin endestasjon, og hvorfra løypene spredte seg til Nordmarkens paradis med 
skøytestadion like utenfor vinduene å la Suvretta og Kulm i St. Moritz, med 
startplassen for den da ferdige Heftyebakken (akebakken) på østsiden og den 
nye bobsleighbanen på vestsiden, mens man fra terrassen så rett ned på løpe-
broen i verdens største skibakke, Huitfeldtbakken i Rødkleiva.» (P.Chr.A.) 

Idrettsledere, reiselivets folk, kommunale autoriteter i Oslo og Aker og 
interesserte friluftsfolk gav sin enstemmige tilslutning til disse planene. Ski
foreningens formann sa at «Ingen hovedstad i verden har slike naturlige be
tingelser som Oslo». Et nystiftet selskap fremla planer om et hotell med 200 
senger og en sportsrestaurant (se tegningene). 

I St. Hallvard 1940 skrev Harald Aars: «Har De sett hvor vakkert plassene 
på østre langside er murt amfiteatralsk inn mot den naturlige fjellskråning, og 
har De sett utsikten over Sørkedalen med Gausta, Lifjell og Norefjell i bak
grunnen? Det er en skueplass som er enestående nordenfor Alpene, et frilufts-
eldorado av de sjeldne. Nettopp slik la grekerne sine amfiteatre. De hugget 
dem inn i fjellet der hvor utsynet var vakrest. (...) La gå med at man ikke har 
kunnet holde internasjonale stevner påTryvann Stadion og at det kanskje kan 
blåse kraftig på vestre langside, men bare vent til det kommer en ordentlig 
garderobebygning med kafé og til at Tryvannsbanen blir ført helt opp. Da er 
jeg sikker på at skøytebanen vil bli meget populær, ja kanskje en attraksjon av 
internasjonal verdi.» 

Isende vind - fra stadion til parkeringsplass 
Disse planene ble bare et luftslott. Blåste planene vekk på det utsatte skøyte
stadion? Et internasjonalt skøytestevne i februar 1935 ble innstilt på grunn av 
storm. Tryvann stadion var sterkt utsatt for vær og vind og ble etter hvert mest 
brukt som treningsbane. De foreslåtte internasjonale stevner på Tryvann ble 
det ikke noe av. Hurtigløpene på skøyter under OL i 1952 måtte holdes i 
forurenset byluft på Bislet stadion i stedet for på «Norges Davos», i høyfjells-
luft 517 m over havet. 
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I begynnelsen av 1970-årene utvidet Televerket «fotanlegget» på 
Tryvannstårnet og tilbød samtidig å legge permanent dekke på stadion. Tilbu
det fikk enstemmig tilslutning i byens folkevalgte organer. Fra 1974 var 
Tryvann stadion parkeringsplass. 

Kilde: Akeforbundets styreprotokoll 1925-1939 
* Gunnar Holmsen i St. Hallvard 1940 
Harald Aars i St. Hallvard 1958. 

AKING -EN VINTERIDRETT FOR ALLE 
av Einar Helium 

Aking er en idrett for alle, små og store, og gir glede til alle utøvere. 
Konkurransebaner har vært det store problem gjennom tidene. EM i 1937 

og det første VM i aking i 1955 i anledning av Akeforeningens 50 års jubi
leum, er de største internasjonale ake-begivenhetene her hjemme før OL 1994. 

Allerede i 1936 ble aking introdusert ved vinter-OL i Garmisch 
Partenkirchen ved at EM '36 ble lagt inn i OL-byen. Men værgudene var 
ublide og satte en stopper for arrangementet etter 1. omgang. I 1937 ble det 
første internasjonale akemesterskap avholdt med Korketrekkeren som arena, 
det 6. EM. Første norske europamester ble den 16 år gamle Titti Maartmann, 
og beste utlending ble nr. 5. Selv sier hun at akingen ble litt «langsommere» 
enn vanlig fordi hun ble pålagt å bruke styrestangen, «ellers pleide vi å styre 
kjelken med kroppen, og da gikk det enda raskere!» 

I herreklassen ble Wilh. Klaveness nr. 2 og Harald Seegaard nr. 3. 
11947 startet noen ivrige akere bobsleigh-trening på slep etter bil, og noen 

prøveturer i Heftyebakken ble det også. Deltakelse i vinter-OL i St. Moritz i 
1948 ga forbausende poeng i firer-bob. 

Da Norge skulle ha vinter-OL i '52 og bob var på programmet, ble en 
bobbane parallelt med Heftyebakken bygget av isblokker, tørris og vann. Den 
første turen ned var spennende og fort. 

Samtidig økte interessen for akingen igjen, særlig takket være rattkjelkene, 
som det var blitt svært mange av. De hadde bare en svakhet: de trengte 
isunderlag, dvs. som oftest vei eller gate. En kampanje mot aking på vei og 
gate førte til færre ulykker, men også færre akere. 
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Rekrutteringen var liten, men vendepunktet ble første VM i aking i Korke
trekkeren i 1955. Det ble norsk verdensmester, Tony Salvesen, på norsk spesial-
kjelke med stangstyring som i EM i '37. Det ble slutten på den epoken, for nå 
tok rodelen over etter fiskerkjelken. Samtidig ble interessen for en ny ake-
form på naturbane bedre kjent. Resultatet var at gamle Korken ble «bygget 
om» til naturbane parallelt med utviklingen internasjonalt med kunstfrosne 
baner. Men Korken var ikke god nok som konkurransebane for naturakere, og 
en ny bane ble stukket ut og bygget fra Gratishaugen under tårnet på Midtstu-
bakken ned til Midtstuen. Der foregår naturbaneakingen i Oslo. I Korken er 
det likevel et yrende liv av akere med rodler, alle slags sklibrett og en og 
annen gammel fiskekjelke. 
(Innlegget er forkortet. Vi får mer akestoff i senere nummer.) 

«AKEVITTEN» HEFTYEBAKKEN 
av Enevold F Schrøder 

Ifølge Aftenposten stemte leserne for at den nye akebakken skulle hete 
Heftyebakken. Men: «Folkevittigheten døpte imidlertid bakken for «Ake-vit-
ten»! Den var jo nabo til Korketrekkeren! 

Anlegget av «Akevitten» førte til mye fjellsprengning. Og jeg husker 3 
sprengningsuhell. Heldigvis uten personskade, men det var nære på: Per Holm
sen som bodde i nåværende Skådalsveien 32, så etter en skuddsalve at det 
landet en stein på gressbakken foran huset deres. Stenen hadde laget en dyp 
grop i bakken og veide ca. 40 kilo! I Vettaliveien 2, hvor jeg bodde, trommet 
steinspruten på stabburstaket vårt etter en skuddsalve som kom fra sprengnin
gen ovenfor broen over Holmenkollbanen. Det var flere hundre meter unna! 

(...) 
Men «rekorden» ble satt da det gikk en stein gjennom luften helt opp til 

Vettakollen Turisthotel - Holmsborg. Der slo den gjennom takstein og bordtak 
og havnet på loftsgulvet! (...) Avstanden denne steinen tilbakela er mange 
hundre meter i luftlinje!» (Innlegget er forkortet). 
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VINDEREN HISTORIELAG 
Forslag til vedtekter 

1. Historielagets navn er Vinderen Historielag. 

2. Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår 
lokalhistorie. Det vil arrangere møter og ekskursjoner som kan gi økte 
kunnskaper om bydelen, utgi medlemsblad, historiske skrifter og bilder/ 
filmer. Laget vil arbeide for vern og merking av fornminner og alle slag 
kulturminner i bydelen og særlig stimulere til innsamling av materiale som 
belyser bydelens historie. 

3. Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved 
å betale kontingenten. Den fastsettes av årsmøtet. Livsvarig medlemskap 
kan man tegne ved å betale kontingent som er 10 ganger årskontingenten. 
Kontingent for enkeltmedlemmer gjelder også for medlemmer av vedkom 
mendes husstand. 

4. Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det avholdes hvert år innen I. april. 
Saker til årsmøtet må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Innkallelse 
med sakliste sendes ut med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal styret 
legge frem revidert regnskap, årsmelding, budsjett og arbeidsprogram for 
året som kommer. Ved vedtektsendring lcreves 2/3 flertall av de frem
møtte, ellers vanlig flertall. Hvis styret eller 1/3 av medlemmene finner det 
påkrevet, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 

5. Styret velges av årsmøtet. Styret består av 6 medlemmer. De velges for 2 
år, idet 3 utgår vekselvis hvert år. Styret konstituerer seg selv. Styrets ved
tak treffes med flertall av de stemmeberettigede. For å treffe gyldig vedtak 
må minst 4 styremedlemmer være til stede. I så fall er lederens stemme 
avgjørende i tilfelle av stemmelikhet. Styret sørger for at det føres proto
koll over styrets forhandlinger og vedtak. 

6. Årsmøtet velger 2 revisorer for 2 år, idet én utgår hvert år. 

7. Årsmøtet velger valgkomite som består av 3 medlemmer valgt for 2 år, idet 
vekselvis 1 og 2 utgår hvert år. 

8. Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort på årsmøtet og krever 
2/3 flertall av de fremmøtte. Lagets verdier skal i tilfelle brukes i det 
lokale/regionale kulturarbeidet etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med 
vanlig flertall. 
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VINDEREN HISTORIELAG 

Årsmelding for 1993 

Vinderen Historielag fremlegger hermed årsmelding for 1993. Historielaget 
har i 1993 hatt et spennende og aktivt år. Vekten er blitt lagt på arbeidet med 
medlemsbladet, utvikling av gode styrerutiner, markedsføring av historielaget 
og avvikling av medlemsmøter. Medlemstallet pr. 31/12 1993 var 402, en 
økning på 113 fra i fjor. 

Laget deltok i 1993 med et 3-mannslag i NRKs historiekonkurranse 
«Manns Minne» og våre tre medlemmer Finn Holden, Bjarne Mjaaland og 
Anne-Wenche Ore kom til finalen hvor de ble knepent slått. M.a.o. en heder
lig 2. plass. 

Lagets 1. ordinære årsmøte ble holdt 25/3 i Ris Storstue. Som styre ble valgt 
Per Henrik Bache, Evelyn Borchsenius, Øyvind Gaukstad, Finn Holden, Anne-
Wenche Ore, Sigrid Solberg. Til valgkomite ble valgt: Jan Høeg, Rolf John
sen, Bjarne Mjaaland. Tore Holst og Liva Tonning Langmark ble valgt til 
revisorer.Forslag til vedtekter ble gjennomgått og forandret og fremlegges derfor 
på nytt på årsmøtet 1994. 50 medlemmer deltok på årsmøtet. Etter årsmøtet 
kåserte lektor Ivar Seierstad over emnet «Fra Oslo til Christiania». 

Laget har i 1993 avholdt 
Møte 2: 3/6 hadde laget sin sommervandring i Sognsvannsområdet med kon
servator Johs. Dons som turleder og omviser. Besøk i de gamle grubegangene 
og skjerpene i Vettakoll-åsen. 50 medlemmer deltok. 

Møte 3:20/9 fikk 55 av lagets medlemmer omvisning på Gaustad Sykehus 
ved teknisk sjef Bjørn Osrønningen. Besøk i det nye museet på sykehuset. 

Møte 4: Julemøtet ble denne gang avholdt på Sporten, Frognerseteren. Trygve 
Christensen presenterte sin bok om «Marka og krigen» og holdt et kåseri med 
lysbildefremvisning over emnet. 80 medlemmer deltok på møtet. I pausen ble 
det servert gløgg og pepperkaker. 

I 1993 er det holdt 6 styremøter. Det er trykket fire medlemsblad, to i vår
halvåret og to i høsthalvåret. Historielaget har mottatt støtte fra Eckbos Lega
ter med kr. 5000,-. 

Vinderen, 16.1.1994 Øyvind Gaukstad 

SEKRETÆRENS HJØRNE 

Siden sist den 10. november har vi fått 44 nye med
lemmer som vi ønsker velkommen til oss. Vi er 
derfor pr. 20. januar blitt 413 medlemmer i laget. 

Som du husker, tok vi opp i forrige nummer 
saken med nye navn på delte veier i vår bydel. Vi 
fikk inn en del forslag og vår veinavngruppe har 
behandlet saken. 

På vårt styremøte 10.1.94 ble det vedtatt å sende 
følgende forslag til teknisk utvalg i bydelen: 

BLINDERNVEIEN er delt ved Sognsvannsbanen. Nytt navn på vestligste 
del blir: Rasmus Winderens vei etter eiere av Vinderen Hovedgård med dette 
navn. (1823-1854 og 1938 -1963 ) 

FRQGNERSETERVEIEN er delt ved Stasjonsveien. Første del av veien til 
Slemdal bør få nytt navn og forslaget er Aabels vei etter familien Aabel som 
har benyttet og bodd i veien i en årrekke. 

BISKOP GRIMELUNDS VEI beholdes for nr 1-11, mens den andre delen 
foreslås forandret til Grimelundsvingen. 

HEGGELIVEIEN er delt av Røabanen og bør på vår side få navnet Heggeli-
bakken som er et navn som har vært mye brukt på folkemunne i dette århun
dre. 

RISALLEEN beholdes nord for Ringveien, mens nr 1-8 får ca nr 45-60 av 
Borgenveien som navneforlenges opp til Ringveien. Borgenveien er den gamle 
vei i forrige århundre mellom Store Borgen gård og Riis gård. 

SOGNSVANNSVEIENs første del nr 1-8 bør få nytt navn når den nå er blitt 
stengt. Vi foreslår Slemdalsveien nr 83-85-87-89 med diverse A B C ....etter 
behov. Disse nr. er delvis ledige, og noen var tidligere benyttet på disse eien
dommer i Sognsvannsv. 
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SOLSKINNSVEIEN beholdes på sydsiden av Ringveien med en del nye 
nummere istedenfor A B C D ....på «tennisbanetomtene». Nordre del omdøpes 
til Dalskroken, og nummereringen samordnes med dagens Dalskroken på 
vestsiden av Dalsveien. 

Vet du flere veier som er delt i dag i vår bydel, kan du si fra til oss. Vi håper 
teknisk utvalg og bydelsutvalget kan dra nytte av det arbeide vi har gjort med 
denne saken. 

Årskontingent 1994: 
Vedlagt vil du finne to postgiroblanketter som du like gjerne kan bruke i 
banken, og vi ser gjerne at du snarest betaler med den minste giroen kr 100.-
i årskontingent for 1994. Unntatt er de 59 medlemmer som allerede har betalt 
for 1994. Det er ingen ting i veien for, om du også ønsker å betale for flere år 
om gangen. Hvis du er tvil om hva du har betalt før, kan du lese dette av 
adresselappen like etter ditt navn. Koden betyr: 
2 = betalt for 1992 
3 = betalt for 1993 
4 = betalt for 1994 
g = har mottatt bladet som gave hittil, bør betale? 
23456+L - Livsvarig medlem betalt kr 1000. - Bør bli flere? 
23 +500 = Medlem som ha gitt kr 500.-
vs = påtatt seg verv i en gruppe og s for styremedlem 

Hvis du synes at dette er vanskelig eller om du finner ut at sekretæren har 
gjort en feil i registreringen, er det bare hyggelig om du ringer meg på 
22143921. 

Den andre A-4 giroen med tekst om laget er det meningen at du kan gi til 
din nabo eller gode venn som du tror vil være med i historielaget vårt. Trenger 
du flere, kan du ringe sekretæren. 

Dessverre er et nå blitt til på i tredje avsnitt på giroen. Fint om du retter 
dette før du gir den bort. 

Vårt dataanlegg styrer utkjøringen av adresselappene og vil for neste blad 
bare skrive ut de som har fått et 4 tall som betyr betalt for 1994. Du unngår 
stopp i bladleveringen ved betaling før 15. mars. 

For de som ikke har lest våre første 8 blad fra 1992 og 1993, kan disse 
kjøpes ved henvendelse til sekretæren. 

Etter den fine innsatsen i fjor, har vi også i år bestemt at vi skal delta i 

radioprogrammet«I manns minne «i Østlandssendingen. Sendingene starter 
i april, og vi får håpe at laget kommer videre til TV til høsten. Laget vil i år 
være våre medlemmer Finn Øien, Eskild Jensen og Per Henrik Bache som 
alle er over 60 år. 

Fint hvis det er noen medlemmer som har lyst til å hjelpe styremedlem
mene med å dele ut ca 20-40 medlemsblad i sitt eget nærområde. Vi sparer inn 
porto-utgifter og du får en fin trimtur som du sikkert tar allikevel. Ring sekre
tæren!!!! 

Vårt medlemsblad nr 10 (2/94) er under arbeide. Det utkommer i mai med 
nærmere beskrivelse av vårt tiende møte 3 l.mai hvor vi går inn underjorden 
i det hemmelige anlegg under Holmenkollen hvor ikke så mange av oss tidli
gere har vært. Kom med ideer til andre arrangementer du ønsker i historie
lagets regi. 

Legg merke til at vi også har opprettet en bankkonto for de som helst vil 
betale direkte i bank. Ikke-medlemmer kan melde seg inn i historielaget ved å 
betale årskontingent på kr 100.- og/eller gi en gave på vår postgiro-konto 
0825-0409339 eller bankgiro-konto 5084.05.24008. 

Håper mange finner veien til årsmøtet den 21. mars på Diakonhjemmet. 

Per Henrik Bache 

¥«Ki HoimmkMtn Shtt 
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Luftig transport med Holmenkollbanen i 1910. 
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Turgåing begynner å bli vanlig. Tegning i Folkebladet 1895 av August Berg som skrev: 
"I min første Ungdom saa vi, nåar vi var i Marken paa Ski, sjelden andre Damer end 
gamle Husmandskjærringer". 
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STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 1993-94 

Leder: 
Nestleder: 
Sekretær/kasserer: 
Redaktør: 
Styremedlem: 

Øyvind Gaukstad 
Sigrid Solberg 
Per Henrik Bache 
Finn Holden 
Evelyn Borchsenius 
Anne-Wenche Ore 

Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår bydels 
historie. Det er viktig å ta vare på gamle minner i vårt nærmiljø som en kul
turarv vi ønsker å gi videre. 

Laget arrangerer medlemsmøter og gir ut et medlemsblad som kommer ut 
fire ganger i året. Laget ønsker å arbeide aktivt for å verne og merke fornmin
ner og alle slags kulturminner i vår bydel. 

Vi vil gjerne nå flest mulig av bydelens beboere og ønskerat de støtter laget 
med medlemskap eller deltar i vår virksomhet. Er du interessert i vårt arbeid, 
kan du ta kontakt med vår sekretær, Per Henrik Bache, tlf. 22 14 39 21. 

Tegning av Johan Eckersberg til en romantisk fortelling om borgerskapet julemoro på 
landet, skrevet av Asbjørnsen i 1851. 


