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årsmøte 2008
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(i det lave røde mursteinshuset til høyre for det gule huset)
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Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder
Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av årsmelding og årsregnskap – ta med bladet
Innkomne saker til årsmøtet
Forslag om økning av medlemskontingenten, se Nytt fra leder
Valg av leder
Valg av styremedlemmer
Valg av valgkomité og revisorer
Årsprogram

Saker som medlemmene ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, bes sendt
til sekretæren, Anita Kildal, senest en uke før årsmøtet.
Medlemmenes fem minutter.
Gamle årganger av bladet blir solgt på møtet for 50 kr per årgang.

Enkel servering
Velkommen til årsmøtet
På vegne av styret
Finn Holden
leder
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HOLMENKOLLRENN
I 1890-ÅRENE
av

Hans E. Kinck

”Lindormen spydde stadig menneske
hoder ud paa Besserud-tjernet, saa isen
fyldtes. Solen sken i bakken. Granerne
stod mørke.
Der var mæget prægtigt mand
skab samlet. Der var ogsaa en og anden
berømt landsmand som frygtet for at bli
glemt og holdt sig langt fremme paa trib
unerne. Og pressens repræsentanter, som
til hverdags optraadte som specialister i
Norges unge kunst og literatur, stod i dag
i raggesokker paa dommertribunen som
publikums veiledere i sport; de følte sig
mere hjemme her og var i godt humør.
Her var blant andet opnævnt en ”pres
sens veileder” som man bare henvendte
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sig til, og man risikerte ikke at ta feil av
no. 1 og no. 2 – hvad man jo letteligt
snubled op i, naar man noterte tider og
ujævnt trav i kunstens halsbrækkende
handicap, hvor et forsprang paa længder
av bare et halvt hestehode kunde gjøre
udslaget. (…) Et forfrossent raggesokkekorps spilte en valen national-sang.
– Er det klart? – skrek det. Der vifted
et flag. Der tuded et horn. Og rendet
begyndte.”
Fra novellen ”Etter Stiklestad-slaget”
i samlingen Vaarnetter (1901)
Utdrag fra Jacob Vaage: Holmenkol
len, Oslo 1972.
Holmenkollrennet 1897, postkort.

VINTEREVENTYR PÅ
HOLMENJORDENE
av

Bjørn Christophersen

Jordene rundt Østre Holmen gård var et
vintereldorado for barn og unge frem til
1940 årene.
På hele området mellom Stasjons
veien i nord og Bernhard Herres vei i syd
kunne man gå på ski i de lange vintrene
den gang.
De beste bakkene lå i skråningene
mot nordøst fra der veien Bjørnehiet
senere ble anlagt. Der kunne småtas
sene lære seg å stå ned bakkene. Det ble
anlagt hopp av de litt større guttene som
selv tråkket unnarenn og laget brattest
og lengst mulig ovarenn. Slalåm var det
verre med. Ingen profesjonell prepare
ring av bakkene som i våre dager. Men
man kunne selv tråkke opp sidelengs og
Den såkalte kalosjebindingen med
støvelen plassert i en lærkappe og med
remmer over, var en meget populær barnebinding som holdt seg fra
1920-årene til opp mot vår tid. Her en
gammel modell på Splitkeinski og en
modell fra 1990-årene. Fra Skimuseets
lager. Foto: Finn Holden.

sette opp noen porter for å prøve seg litt.
Så snart de ble store nok, trakk slalåm
kjørerne heller opp til Tryvannskleiva. Vi
mindre fikk igjen ha jordene for oss selv.
Utstyret, treski med svinelærsbindinger
og beksømstøvler egnet seg ikke like
godt for alle typer skiidrett. Nyere typer
utstyr som Kandaharbindger, Rottefella
og stålkanter kom først i bruk senere.
Det lå en stor høylåve øverst i bakken
mellom der Bjørnehiet og Bjørnveien er
nå. Låvedøren i østenden var låst med en
stor hengelås. Ragnhild Holmen, eldste
datter på Østre Holmen gård, forteller
at faren Christian Holmen leiet ut låven
som lagerplass blant annet til et bryggeri.
Der ble det lagret reklameskilt for bryg
geriets produkter. Det var skilt av den
typen som ble satt opp på mastene langs
Holmenkollbanen. De var kvadratiske,
kanskje ca 50x50 cm store. De var buet
med en emaljert og konveks side som
viste reklamen og en konkav bakside
som skulle festes mot masten. Noen barn
klarte å komme seg inn i låven og fant ut
at skiltene egnet seg utmerket til å ake
på. Den emaljerte siden gled fint nedover
bakkene med en liten
pjokk oppå. Moderne
akebrett var ikke til
salgs i forretningene
og knapt oppfunnet på
den tiden.
Mye av dette om
rådet ble ødelagt for
skisport under andre
verdenskrig. Tyskerne
anla luftvernartilleri
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Ivrig hopper, Simen Holm, seks år,
i svevet i bakken ned mot Holmendammen vinteren 1968.

med store kanonbatterier. Tallrike se
menterte kanonstillinger med tilhørende
skyttergraver og bunkers i betong fylte
mye av området. Det ble også bygget
boligb rakker for de tyske soldatene
under skrenten øst for gårdstunet der
Østre Holmensvingen er nå. Området
ble omg itt av piggtråds perringer og
et minebelte som noen steder lå kant i
kant med gjerdet rundt noen av de nær
liggende villahavene. Den eneste som
med sikkerhet gikk på en av minene
og ble stygt skadet, var en tysk soldat,
til skrekk og advarsel for naboene.
Muligens ble også et postbud skadet.
Drønnene fra kanonskuddene skremte
folk og fikk vindusrutene til å klirre og
i noen tilfelle sprekke i flere kilometers
avstand. Etter krigen var de største jor
dene så ødelagt av kanonstillingene og
alt som fulgte med, at Christian Holmen
ikke lenger så mulighet for å drive noe
lønnsomt jordbruk på Østre Holmen.
Veiene ble anlagt, Bjørnveien ble for
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lenget syd for Stasjonsveien. Tråkka ble
forlenget fra den lille blindveien med
bare ni nummer som den var før krigen.
Binneveien, Bjørnehiet og Bamseveien
ble anlagt og tomter utparsellert. Dette
ødela det meste av vår barndoms skiom
råde, jeg kan godt si vinterparadis der vi
lærte å gå på ski.
En mindre del av området øst og nord
for Holmendammen forble urørt slik det
fortsatt er. Det ble laget en liten hopp
bakke i den bratteste skråningen for dem
som vokste opp i 1950-60 årene Øverst
ble det bygget et stillas som nå for lengst
er revet, og isen på dammen fikk tjene
som ”sletta” nedenfor unnarennet. Det
var barn som selv laget bakken.

Deltaker i skirenn ved Tull Gasmanns
skiskole 1967. Nr. 80, Jorunn GranHenriksen, seks år, la her grunnlaget
for en sølvmedalje i norgesmesterskapet for junior i 1980 og for deltakelse i
Hemings stafettlag som ble landskjent
og blant annet tok sølv i senior norgesmesterskapet i 1980.

Tull Gasmann
Brott, ”tante
Tull”, deler ut
diplomer etter skirenn ved
Holmendammen
1968.
Alle svart hvittbilder fra forfatterens fotoalbum.

Nye muligheter kom da Tull Gas
mann startet skiskole for barn med løy
per som gikk fra høyden øst for dammen
og ned mot det lavtliggende området
nord for dammen. Hun var godt kjent for
sine bragder som norsk deltaker i alpint
ved olympiske vinterleker her i 1952.
Skiskolen var til stor glede for mange
barnefamilier i strøket. Flere kjente ski
talenter for eksempel fra Heming startet
sin karriere hos henne.
I de senere årene har det vært færre
skiløpere å se ved Holmendammen. Ski
føret har ikke vært like pålitelig som før i
et område som bare ligger ca 120 m over
havet. Det hevdes også at innføringen av
lørdagsfri og stadig flere biler har bidratt
til å endre barnefamilienes helgevaner.
Folk biler til bedre skiterreng og ikke
få drar til hytta i helgen. Men fortsatt
kan man se ivrige unger i sving med
skiene når det av og til er nok sne ved
Holmendammen.
Noen ganger kan man også se riktig
gamle mennesker gå på ski der. Det
gjaldt for eksempel noen som var blitt
for gebrekkelige til å våge seg opp i
Nordmarka slik som min gamle mor. Når
føret var godt, ble trangen til en tur på

de gamle, kjære skiene så sterk at man
måtte ut på tur selv om det bare ble frem
og tilbake langs Holmendammen.

Holmenjordet sett mot nord med
høylåven ca. 1937. I forgrunnen fra v.
Bjørn Christophersen, Erling GranHenriksen og Kari Gran-Henriksen
med treski og bindinger med to lærremmer over støvlesnuten og helkappe
bak.
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GARDIST I KRISTIANIA
1913 - 1914
av

Harald Elling Ulvestad

Min far Elling Ulvestad arbeidet som
fyrarbeider og formann i Fyrvesenet fra
1909 til 1954. Hans oppgave var sam
men med arbeidslagene sine å bygge
nye fyr og fyranlegg og vedlikeholde
de gamle fyrstasjoner langs hele nor
skekysten fra Struten på Hvaler i syd til
Kjølnes ved Vardø i nord. Som formann
var han ansvarlig for både å hyre folk
til sommersesongens oppgaver, sørge
for at alt tilfang til oppdragene var tilst
ede, føre penge- og personellregnskap,
skrive dagbok og basert på dem, sende
månedlige rapporter til Fyrdirektøren
om fremdriften av arbeidsoppgavene.
Han tok også en mengde bilder fra sine

arbeidsplasser, bilder som er genuine
i Fyrvesenets historie (nå Kystverket).
Arbeidsp lassene var oftest forblåste
holmer der fyr skulle reises, og mange
dramatiske opplevelser ble det, også de
som gikk på livet løs.
I sin pensjonisttilværelse samlet han
alle sine dagbøker og rapporter og skrev
en 150 siders håndskrevet beretning om
sine opplevelser, fra barneår til pen
sjonist. Denne håndskrevne beretning
har jeg nå bearbeidet, tilført store meng
der tilleggstoff fra dagbøker og journaler
og den ventes utgitt som bok våren eller
høsten 2008, 30 år etter at han døde.
Høsten 1913 fikk han innkalling til
militærtjeneste som gardist ved H.M.
Kongens Garde. Jeg lar den videre beret

Gardekasernen på Majorstuen, nybygget i 1910, i dag Politihøgskolen. Postkort.
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Det Kongelige Slott vinteren 1914. Postkort.

ning og bilder tale for seg selv, gjengitt
slik den også kommer i boken:
«1ste oktober 1913 skulle jeg være i
Christiania for å avtjene min verneplikt
i H.M. Kongens Garde i 6 måneder. Vi
møtte 1ste og 2dre kompani og hadde
vårt tilhold i den nesten nybygde Garde
kasernen på Majorstuen. Tjenesten besto
i vakthold på Slottet og Akershus fes
tning med eksersis i et innhegnet område
bak kasernen og i Majorstuområdet.
I bakgården på Gardekasernen hadde
vi drilløvelser og våpenøvelser
Vakt på Slottet besto av åtte mann,
en løytnant med oppasser og seks vakt
mannskap. Perioden varte i ett døgn.
På Festningen var det seks mann og en
korporal, også ett døgn. Vakttjenesten
gikk på omgang. For kokkepersonalet
var tjenesten åtte dager, men overkokken
en måned. Jeg var overkokk en periode.

Om vinteren ble det masse snø, da fikk
vi utlevert ski, og vi var i daglig tren
ing i terrenget mot Sognsvann og ved
Majorstuområdet. Der var store flotte
bondegårder og fint skiterreng.
Vi var også på to skiturer: På den
første var vi til Ski i Maridalen. Vi
overnattet i telt, men det var en kald for
nøyelse, det var 24÷ . Selv med et stort
bål midt i teltet, så var det så kaldt opp
gjennom et ca 80 cm høyt lag med gran
kvister at jeg følte det som jeg lå på is.
Derfor satt jeg på et par favnevedskider
hele natten og hadde det godt. Mange
ble syke etter den turen. Den andre var
en utmarsj hadde vi til Lahaugmoen
ved Lillestrøm, da overnattet vi i hus og
hadde feltsenger med bygghalm. Så om
morgenen var alle mann fulle av lopper.
På den turen var det så mange som hadde
gnagsår på føttene at vi fikk reise tilbake
til Christiania med jernbanen.
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Det var store åpne jorder i nærheten
av Gardekasernen, som Smestad, Vin
deren og Slemdal. Her samtidig postkort
av Diakonhjemmet.
Noen ganger på fritiden spente vi på
oss skiene, og da var turen til Voksen
kollen og Anne Kures Hotel og Kongs
sæteren akkurat passe lang, med en fin
unnabakkekjøring helt til Gardekasernen
på Majorstuen.
Siste natt i 1913 (nyårsaften) var jeg
vakt på Akershus festning. Vi seks på
vakt hadde hele det store området un
der oppsikt, jeg gikk alene mine runder
på det høyeste området av festningen.
Lysene fra byen under var der, men over
meg hadde jeg en praktfull stjernehim
mel som jeg knapt noe sted og tid har sett
maken til. Selv om jeg skulle holde meg
i bevegelse hele tiden, også for å holde
varmen i sprengkulden, kunne jeg ikke
fri meg for å stoppe opp og bare stirre
rett opp. Merkelig hvor liten en føler seg
under en slik himmel. Tankene gikk til
dem der hjemme, undret meg på om de
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hadde samme stjernehimmel synlig over
seg eller vestlandsvær med vind og uvær.
Svaret hadde jeg selvsagt ikke, men
plutselig fikk jeg en intens hjemlengsel,
sterkere enn jeg noen gang hadde kjent
den. Det var vakthavende korporal som
brakte meg ut av den stemningen da han
kom på inspeksjon, og samtidig ønsket
meg et godt nytt år 1914!
Den 3. april 1914 ble vi dimitert.
Vår tjeneste hadde vært interessant og
lærerik med dyktige offiserer.
Dagen etter begynte jeg arbeidet for
Fyrvesenet med Jubileumsutstillingen
(Verdensutstillingen) 1914 i Frogner
parken i Kristiania. Utstillingen var for
å feire at det var 100 år siden Norge fikk
sin selvstendighet og skulle mønstre
norsk næringsliv og kultur. Utstillingen
var utrolig populær med fornøyelses
park, berg- og dalbane, restauranter og
spennende utstillinger. I ettertid ble det
sagt at 1.5 millioner menneske hadde
besøkt utstillingen.

Forrige side: Diakonhjemmet. Postkort.
Over: Kongssæteren vinteren 1914. Postkort.
Under: Anne Kures Hotel på Voksenkollen vinteren 1914. Postkort.
Alle bilder fra Elling og Harald Ulvestads foto- og postkortsamling.
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Og her skulle Fyrvesenet markeres
som en viktig bidragsyter til sikkerhet
for båter og reisende langs hele norske
kysten. Formann Anders Ellingsen
Folkestadås kom med arbeidslag fra Sun
nmøre, og jeg ble med på dette arbeidet.
Vi fikk ansvaret for å bygge et 30 meter
høyt støpejern fyrtårn og to fyrlamper
ved Skarpsno nede i Frognerkilen.
Fundamentene var ferdig støpt. Vi bodde
i et par værelser i Stensgaten, og midda
gen måtte vi ta på kafé. Ofte gikk vi til
restauranten på St.Hanshaugen, like i
nærheten av Stensgaten.
I midten av mai skulle utstillingen
åpnes, og vi hadde god tid, men det
materiell som skulle leveres, kom altfor
sent slik at ikke alt var klappet og klart
til selve åpningsdagen. Det var tydelig at
Fyrkontoret ikke var vant til å besørge alt
som måtte til for et fyrtårn og fyrlykter,
og sørge for at det ble levert i tide.
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At ikke fyrtårnet var helt ferdig til
den høytidelige åpning 15. mai 1914, tok
slik på den stolte og ærekjære formann at
han ble syk og måtte et par dager senere
reise hjem. Men vi ble invitert til selve
åpningshøytideligheten, og det var en
uforglemmelig opplevelse med Kong
Haakon tilstede.»
Etter at fyrtårnet ble ferdigstilt like
etter åpningen av utstillingen, reiste
arbeidsl aget til Lindesnes fyr for et
omfattende reparasjonsarbeid. Her ble
Elling Ulvestad formann da arbeidslaget
ble delt. En stolt 24-åring sto foran sin
livsgjerning som fyrbygger.

Åpningen av jubileumsutstillingen 15. mai 1914. Postkort.

Fyrtårnet på Jubileumsutstillingen i
1914. Tårnet ble senere demontert og
bygget opp igjen som Feistein fyr på
Jæren i 1915 -16.
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BILDESAMLING PÅ
VINDERENTORVET
av

Finn Holden

Medlemmer som har sin vei over Vin
derentorvet, vil kanskje ha registrert
både de store og fine forstørrelsene av
motiver fra Vinderen for over hundre år
siden og at utstillingen i glassmontrene
skiftes ut etter årstiden. Dette er én følge
av arbeidet med bildedatabasen. Vi får
for første gang en skikkelig oversikt
over bildesamlingen vår, forstørrer sta
dig flere bilder opp i A4 format og kan
plassere dem i glassmonteren.
Registreringen av bildene har vært
et stort arbeid. Først skal bildene finnes,
så skal de konverteres til små jpgfiler på max 2 MB. Dernest skal de
nummereres og stoff om bildene
samles. Dette kan gjøres hjemme.
På Deichmanske, Majorstuen filial,
blir så bildene satt inn i basen og
opplysninger om hvert enkelt bilde
registrert: motiv, litteratur om bil
det, fotograf, sted, årstall, søkeord
og eier av rettighetene til bildet.
Her er det mange muligheter for å
gjøre feil. Jeg håper derfor at flest
mulig lesere går inn på bildebasen
og reporterer til oss hvis dere finner
feil eller mener at opplysningene om
bildet bør endres eller utdypes. For
ikke å snakke om hvis samme bilde
er registrert flere ganger.
Da Vinderen skole feiret sitt 100
årsjubileum i 2005, samlet skolen
inn klassebilder gjennom hundre
år og la dem ut på sin hjemmeside.
Vi har ikke gått skolene i næringen og
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lagt ut klassebilder på Historielagets
hjemmeside. Der er det bare klassebilder
fra skoler som ikke lenger eksisterer,
som Roll og Ihlen.
Bildebasen gir oss store muligheter
til å bruke bilder senere i bladet og i
glassmontrene på Voksentorvet. Andre
kan bruke bilder fra samlingen etter å
ha søkt rettighetshaveren om lov. OG:
hvis dere har bilder som dere mener
kan ha interesse for Historielaget: Ikke
nøl med å ta kontakt! Leverer dere hele
album, blir de pent behandlet og raskt
levert tilbake. Bildeinnsamlingen er en
prioritert oppgave.

Tre deltakere fra Trysil i Holmenkollen
1906. Skiforeningen.

NYE HOLMENKOLLEN FYR
av

Seyna Sønnichsen

Oslo fikk i år 2006 tildelt VM på ski i
nordiske grener som skal avholdes i 2011
av det internasjonale skiforbundet (FIS).
En betingelse var at der ble bygget en ny
og tidsmessig storbakke. Arkitekter fra
alle verdenshjørner ble oppfordret til å
delta i denne viktige oppgaven for Oslo
by og Norges nasjonalidrett.
Holmenkollbakken ble første gang
reist i 1892 og senere påbygget eller om
bygget 18 ganger. De viktigste historiske
arrangement i bakken var Olympiske
leker i 1952, og Verdensmesterskap i
1966 og 1982.
Den nye Holmenkollbakken skal
bidra til at Oslo kan styrke sin egen
status som vintersportens hovedstad. I
forbindelse med ombygging av bakken
er det mange faktorer som man må ta
hensyn til. Det er på det rene at dagens
bakke er for bratt både i tilløp og un
narenn i forhold til det som i dag kreves
av en moderne storbakke. Som kjent
ligger bakken svært utsatt for vær og
vind, og det kan til tider være van
skelig å gjennomføre en konkurranse
under forsvarlige og like forhold slik
at vindskjermer kunne være en løsning.
Dagens tribuner skal rives, blandt annet
av sikkerhetsmessige hensyn. Det er et
mål at ca. 50.000 tilskuere skal kunne
se hopprennet.
Til denne arkitektkonkurransen kom
104 utkast fra 37 nasjoner, og her kom
mer noen av kriteriene som lå til grunn
for bedømmelsen.
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Et helhetlig anlegg av høy arkitek-	
tonisk kvalitet
En god innpassing av hoppbakken
i den øvrige del av Holmenkoll-	
anlegget og de nære omgivelser.
En vakker silhuett i fjernvirkning
sett fra byen og fjorden.
Oppfyllelse av hopp- og arrange-	
mentstekniske krav.
Etablering av et godt fungerende,
permanent vindskjermingssystem.
Ivaretagelse og helst styrking av
anleggets attraktivitet som en av
landets største turistattraksjoner.

Den fjerde september ble vinneren
kåret: Julien de Smedt Architects fra
København i samarbeid med dipl.ing
Florian Kosche i Oslo.
Noen karakteristiske sider ved vinner
utkastet kan hermed nevnes. Toppen av
tilløpet er kuttet horisontalt for å skaffe
en utsiktsplattform. Kulbygget er flyttet
lenger opp i bakken og tjener som feste
punkt for strukturen. Ved omplassering
av kulbygget etableres det som direkte
inngang til starthuset, og det skapes en
utmerket plassering for restaurantdrift.
Det nye kulbygget passer seg inn i land
skapet og etterligner det eksisterende
skimuseet på denne måten. Fasaden
oppfattes som et kontinuerlig bånd som
begynner i toppen av tilløpet, følger
hopperen og fortsetter langs unnarennet,
videre til tribunene og omslutter hele
området med en hvit glødende omkrets.
Det glødende bånd danner en permanent
vindskjerm fra tilløp til unnarenn.
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Holmenkollbakken i dag.
Øverst: Modell i Skimuseet.
Nederst: Holmenkollbakken 28. februar 2008.
Begge foto: Finn Holden
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Til høyre:
Seierherrens utkast i
arkitektkonkurransen:
Holmenkollen Fyr.

Etter at arkitektkonkurransen var over, kom kommunen fram til at vinnerutkastet
ikke kunne realiseres fordi kostnadene ville bli for store. Vinnerne er anmodet om
å moderere utkastet sitt. På den ene siden er Holmenkollbakken Norges største
turistattraksjon, og Oslo kommune har forpliktet seg til å ha et nytt anlegg til VM
februar 2011. På den andre siden vil kommunen holde kostnadene nede. Hva gjør
kommunen? Hva vil Staten gjøre? Foreløpig er resultatet uklart.
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NORDMARKAS SKILØPERE
- noen av dem
av

Trygve Christensen

ved

Finn Holden

Lesningen av denne boken har gitt
meg mange gleder. For det første er det
gjensynet med mange steder og personer
jeg har fulgt gjennom årene. Trygve
Christensen beretter om gamle og nye
skiløpere fra Nordmarka, selvsagt særlig
fra Sørkedalen. De kom ikke lett til sine
idrettsprestasjoner, lang vei til skolen,
sommer som vinter og senere hardt
skogsarbeid. Arbeidet og de lange veiene
var deres treningsunderlag. For det andre
forteller han mye om alle Nordmarkshyt
tene og om alle idrettsklubbene. Dette er
lett, og ofte morsomt, skrevet. For det
tredje er det alle de lekre illustrasjonene
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av Pål Th. Sundhell. Det er en glede bare
å bla seg gjennom denne boken.
Mye av stoffet er nytt for meg. Særlig
gjelder dette idrettsklubbene, Nordmar

Bildet av skiløperne under stillaset på
Store Hytli, revet i 1986, vekker minner om alle skiturene i Nordmarka,
som har begynt nettopp her, i Skomakerløypa fra Voksenkollen til Tryvannsstua. Bildene fra boken.

kas randsoner mot nord og øst og annen
verdenskrig. Her forteller Christensen
den spennende og dramatiske historien
til den lovende idrettsmannen Nils Jes
persen, som tok seg gjennom Nordmarka
9. april 1940 for å delta i kampen mot
tyskerne og senere falt som flyger over
Tyskland i 1944. (Fortalt i medlems

bladet nr. 1/1995)
Nils Kamphaug var en
viktig person da Ernst Bjerk
nes dro rundt til marka
plassene da han skulle lage
sitt berømte skikart i 1890.
Bjerknes fikk stadig vite at
det var nærmest umulig å
ta seg fram på ski i Marka.
Men på hans spørsmål om
Nils Kamphaug kunne ha
tatt seg fram der, var svaret
nesten alltid ja. Bjerknes
brukte disse opplysningene
da han tegnet opp de første
skiløypene på kartet, to år
etter at han og Nils Kamp
haug hadde deltatt i verdens
første 50 km og blitt hen
holdsvis nr. fire og tre. Her
hører jeg for første gang
mer om Nils Kamphaug.
Flere av langrennsløp
erne var involvert i arbeidet
med å finne fram til god
skismøring – vi husker alle
Østbyes Mix. Selvsagt er
det et kapittel om ”Ski
smøring til besvær”. Beret
ningen om filosofen Peter
Wessel Zapffes eksperi
mentering med steinkull
tjære er morsom.
Jeg liker bøker med
mange kart og kartutdrag.
Christensen har mange, fra skikartet
til Ernst Bjerknes i 1890 til helt nye og
lekre kart.
Denne boken anbefales for alle som
er glad i Nordmarka om vinteren.
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PÅ SKØYTER I MARKA
av

Rolf Utgård

ved

Finn Holden

og adkomst. Han gir også anbefaling til
de beste vannene for skøyting. I det hele
tatt – dette er en grundig bok, som trygt
kan anbefales til alle som er interessert
i denne sporten.
Boken er rikt utstyrt med kart.
Dessuten er det en vakker bok med
mange fine bilder.

Rolf Utgård kjenner vi fra TV-skjermen
som konserntillitsvalgt i Kværner i
mange år. Nå viser han en annen side
av seg selv. Dette er en svært grundig
gjennomgang av alle sider
av denne sporten han har
drevet siden guttedagene: å
gå på skøyter gjennom Mar
ka. Han skriver om opplev
elser på isen i Marka, svært
utførlig om ulykker, sikker
het og utstyr. Alle områder
av Marka er omtalt med
høyde over havet, største
lengde og bredde, areal,
kystlinje, dybde, landskap
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Over: Sørkedalselva.
Foto: Urban Kjellén.
Under: Øvresetertjern. Begge bilder
fra boken.

GUNNAR SANDSBRAATEN
10.9.1933-2.12.2007
Gunnar Sandsbraaten var utdannet radiotekniker i Flyvåpenet med videreutdannelse i
Canada, i RAF i England og ved Forsvarets Høgskole. Han hadde hele sin yrkeskarriere
i Forsvaret, bl. a. som stabsoffiser i Forsvaret ved Holmenkollen leir. Da han gikk av
med pensjon, var han hovedlærer fra Luftforsvaret ved Forsvarets Høgskole.
Gunnar Sandsbraaten har hatt mange oppgaver i Vinderen Historielag. Han har
sittet i styret, holdt foredrag og skrevet artikler fra bydelen. Han er også blitt intervjuet
om det gamle Skimuseet på Frognerseteren der hans bestefar var vaktmester og alt
muligmann i Gunnars barndom. Til tross for dette er den største oppgaven Gunnar
tok på seg for historielaget, distribusjonen av medlemsbladet. Av lagets vel 1100
medlemmer bor de fleste i distriktet. Gunnar og hans kone satte adresselapper på alle
blad og sendte noen ut i konvolutter til fjerne medlemmer. Men de fleste delte han i
bunker til trofaste medlemmer som la bladene i medlemmenes postkasser. Selv gikk
han og hans kone også rundt med mange blad. Dette var et stort frivillig arbeid som
Gunnar selv meldte seg til og utførte grundig ved hver utgivelse.
Gunnar var mild
og behagelig av vesen
og uhyre pålitelig.
Han var på alle måter
en hedersmann som
det var en fornøyelse
å samarbeide med.
Skulle han reise bort,
ringte han på forhånd
til redaktøren for å
forsikre seg om at han
var hjemme når neste
utgave skulle komme
fra trykkeriet. Vin
deren Historielag har
mye å takke Gunnar
Sandsbraaten for.
Vi lyser fred over
hans minne.
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FANDEN I SNØFØYKA
av

Roy Andersen

I Holmenkollbakkens nærhet står statuer
av tre menn. Fridtjof Nansen ved ski
hoppet og kong Olav 5. nede på sletta
er begge vel kjente for innsatsen de har
gjort for norsk skisport.
Litt lenger ned, i parken foran Hol
menkollen restaurant står en tredje mann.
Han er kledt i uniform, har hendene på
ryggen og skuer utover Oslofjorden.
Statuen er mindre enn de to andre, men
ingen som kommer til Kollen, kan unngå
å legge merke til ham. Likevel aner de
færreste hvem denne herren er. Navnet
på sokkelen får heller ingen bjeller til å
klinge i våre dager: H. Angell.
Men plassen har han fortjent like
mye som de to andre. Få har bidratt så
sterkt til å utbre skisporten i Norge og
Europa som Henrik Angell.
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Først på ski over
Hardangervidda
Henrik August Angell ble født i Luster
i 1861. Gutten hadde både danske og
franske aner, og vokste opp til å bli off
iser, eventyrer, forfatter og en av sin tids
største kjendiser. Men først og fremst
ble han en frontsoldat for den nasjonale
vekkelsen som gikk over Norge sist på
1800-tallet. Hans kall var å ”vekke”
ungdommen for fedrelandet og forsvars
saken, og få dem ut på ski.
Myten om at nordmenn er født med
ski på beina, var en like stor bløff den
gang som nå. Ski var et sjeldent syn.
Først med den nasjonalromantiske
beundringen for bondekulturen ble
interessen for skisport vekket.
Vinteren 1884 krysset to unge menn
Hardangervidda hver for seg fra vest
til øst. Den ene var Henrik Angell, den
andre Fridtjof Nansen. Angell kom først,
men det ble Nansen som stakk av med
æren som den første høyfjellskiløper.
Da Nansen kunngjorde at han skulle
krysse Grønland på ski, tryglet Angell
om å få være med. Nansen hadde bedt
landets beste skiløpere om å melde seg
som deltakere, men da Angell troppet
opp ble han avvist. Det var ikke plass til
mer enn én skipioner i vinterlandet.
Men Angell bidro til skiidrettens
fremme på andre måter. Hvis nasjons
byggerne skulle lykkes i å gjøre skiid
retten til «vor nasjonale idrett», måtte
det mer til enn en tur til Grønland. Å
få folket på ski krevde misjonering og
organisering.

fylte han forsamlingslokalene til randen.
Han innledet med et sveip gjennom
skihistorien, der han spesielt la vekt på
skienes rolle i kampen for det nasjonale
Norge; fra birkebeinernes flukt med
kongssønnen Håkon Håkonsson over
fjellet til Østerdalen i 1206, til slaget ved
Trangen i Hedmark i 1808 – der norske
skisoldater slo tilbake den svenske oberst
Gahns bataljon.
Etter dette gikk Angell over til å
demonstrere skiteknikker i praksis,
før han avsluttet kvelden med å stifte
den lokale skiforeningen og å ta opp
bestilling på ski! Takket være ham ble
skisporten en arena der bygdeungdom
kunne hevde seg. Våre beste skiløpere
har alltid kommet fra Bygde-Norge. De
står alle i gjeld til Henrik Angell.

Skikupp i Wien
Skisportens evangelist
Nå må det sies at Angells misjons
virksomhet også hadde en annen hensikt.
Han svermet for militaristiske ideer og
hyllet offervilje og døden på slagmarken.
Hans credo var at intet folk fortjente
selvstendighet uten å ha blødd for den.
Et lands forsvarsevne var avhengig av to
faktorer, mente Angell; fysisk fostring og
fedrelandskjærlighet. Det sto ikke bra til
med noen av delene. Ungdommen måtte
vekkes, og den måtte lære seg å gå på
ski. Utstyrt med et lysbildeapparat, et
par modellski fra «Centralforeningen
for Udbredelse af Legemsøvelse og
Vaabenbrug», samt et flammende engas
jement, reiste han fra bygd til bygd for å
spre skisportens glade budskap. Overalt

I 1893 tok Angell skiene på nakken
og bega seg sørover til det lille konge
dømmet Montenegro på Balkan. Han
dro ikke bare for å lære innbyggerne der
å gå på ski. I middelalderen hadde Det
osmanske riket ekspandert nordover på
Balkan og lagt grekere, makedoniere og
serbere under seg. Men ett folk hadde
de ikke greid å kue: montenegrinerne.
Til tross for at de levde i et område som
ikke var større enn et norsk fylke og talte
noen få hundre tusen, hadde de maktet å
bevare de dydene som Angell rangerte
så høyt, nemlig fedrelandskjærligheten
og offerviljen.
«Et saadant folk maatte og vilde jeg
se, et folk hvor hver og en sætter fædre
landets ve og vel over sit eget, som aldrig
forfærdedes over sit ringe folketal mod
de fiendelige overmæktige hærskarer, et
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Henrik Angells tegning av innseilingen til Montenegro over Kotorfjorden som
gjorde et sterkt inntrykk på ham.

folk, for hvem fædrelandets forsvar altid
var en hellig sag». Slik innledet han reis
eskildringen «Gjennem Montenegro paa
Ski», som han skrev etter besøket.
Veien til Montenegro førte ham
innom Wien, hovedstaden i dobbelt
monarkiet Østerrike-Ungarn. Da han
ankom på selveste nyttårsaften, lå byen
neddynget av snø. All ferdsel var lam
met. Det var en perfekt anledning til å
demonstrere skienes fortreffelighet. Til
toner fra nyttårskonsertene valset han i
diagonalgang gjennom byens gater, mens
festkledde borgere sto fast i snødyngene.
Folk stimlet sammen for å beskue skiene
og spørre hvor de kunne skaffes fra. Og
Angell hadde svar. Hjemme i Norge
hadde han et par venner som drev en
skifabrikk. Skulle han telegrafere etter
et parti? To uker senere var den første
forsendelsen på vei.
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Montenegro –
det hellige land
Fra Wien gikk turen til Trieste i Italia, og
derfra med dampbåt nedover Adriater
havskysten og inn Kotorfjorden. Synet
som møtte ham, gjorde ham mo i knærne.
«Foran os laa fjeld i fjeld, brune, graa,
taggede, furede, sønderskaarne, med
sne på toppene, skinnende og lysende
op mod den dybblaa himmel, - der laa
Montenegro.»
Dagen etter begynte han den bratte
oppstigningen mot sitt forjettede land. I
Angells øyne lå Montenegro ikke bare
høyt hevet over havet, men også over
virkelighetens verden. Han skulle opp
til gudene, til Valhall og krigere som
elsket kampgny, som sloss fra morgen til
kveld, fra vugge til grav, fra generasjon
til generasjon.
Hadde Angell visst hva slikt har ført
med seg av lidelser og ødeleggelser på

Balkan hundre år senere, ville han kan
skje ha moderert seg en smule. Skjønt,
sikkert er det ikke.
Tusen meter over havet krysset han
grensen til Montenegro. Første over
natting var i landsbyen Njegusche,
midtveis mellom Kotor og hovedstaden
Cetinje. Ryktene om den fremmede
mannen og treplankene han brukte under
beina, hadde løpt i forveien. Innbyggerne
strømmet til for å se ham demonstrere
sine kunster.

familje. Snekavet havde staaet som en
røk efter ham. Noget menneske kunde
det vel nu ikke have været, da man vel
endnu ikke havde fundet paa at reise
med damp,” skrev Angell seinere. Det
er denne historien montenegrinerne har
lagt sin elsk på og som de helst refererer
til den dag i dag når de skal fortelle om
Angells besøk; en djevel i snøføyka.

Fanden på ski

I Cetinje vakte Angell stor oppmerksom
het. Lokalavisa kunne melde at den
norske kapteinen hadde gått fra Kotor
på ski «som ble brukt i Norge for å gå
på snøen, eller «fly» på snøen. Skiene
er 1,5 meter lange og laget av tre. De blir
brukt til å gå på snøen og til å bestige
fjell. I går ble Hr. Angell æret med en
privat audiens i fyrstens palass. I går
kveld var han gjest under Hans Høyhets
middagselskap».
Fyrst Nikola 1. av Montenegro fat
tet interesse for Angells skiferdigheter,
og ga nordmannen ordre om å opprette
landets første skiskole. Dagen etter holdt
han sine første instruksjoner i de samme
liene hvor han hadde skremt den stakkars
gjeteren. Til stede var hele kongefami
lien, hoffet og livgarden. Begeistret ga
Nikola straks beskjed om at det måtte
bestilles ski fra utlandet! Over hundre
år etter at han lærte ”de sorte fjells søn
ner” å gå på ski, hylles fortsatt Henrik
Angell som nasjonalhelt i Montenegro.
Bildet av ham brukes som emblem for
skiinstruktørenes forening. Og til vinterOL i Sarajevo i 1984 ble det satt opp
minneplater over ham ved flere av de
store alpinsentrene.

«Skiene vakte den mest levende inter
esse, alle vilde prøve dem, og dalen
gjenlød, til den blev mørk, af den glade
latter, der blev enhver til del, naar han
faldt overende, snublende i de lange nye
skosnabler. I den mer end meterdybe sne
var det ikke saa ganske let at komme
seg op igjen, og morskaben blev ikke
mindre, naar den montenegriske skiløber
halvt forsvant under sneen og atter stak
sit mørke ansigt op med et grin under
den lange sorte mustasche.»
Dagen etter tok Angell farvel med
innbyggerne i Njegusche, klatret over
fjellpasset Golo Brdo og satte utfor de
lange løvskogliene ned mot den lille
hovedstaden Cetinje.
”Det var de herligste bakker, og det
gikk paa sine steder temmelig lystig
afsted. En hyrde, der fra det fjerne
havde seet en sort mand komme farende
nedover en fjeldside, fortere end en
hest kunde springe, næsten som en fugl
kunde flyve, kom senere til redaktøren
af landets avis, Glas Tsernagora, for at
fortelle, at han havde seet selve Fanden
eller i alle fald en af dennes nærmeste

Lærte fyrsten
å gå på ski
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Skiinstruktør for den
franske hæren
Det neste store oppdraget kom fra Frank
rike. I Briancon i Hautes-Alpes, den
høye fjellrekka i sør, hadde det såkalte
Snøregimentet i ansvar å vokte grensa
mot Italia. Italienerne var ikke til å stole
på etter at de ble alliert med Frankrikes
erkefiende, Tyskland. Alarmen gikk da
regimentet oppdaget at italienerne stab
bet rundt på ski oppå snøen. Selv vasset
de i snøen til livet, noe som gjorde det
umulig å vokte grensa skikkelig om
vinteren.
På nyåret 1903 sendte hæren ut et
fortvilt rop om hjelp til Nansens og
skisportens hjemland. De trengte noen
som kunne lære dem skisportens edle
kunst. Siden få mestret kombinasjonen
av skiløping og fransk bedre enn kaptein
Angell, var det naturlig at han ble spurt.
Og i hans munn var det ikke nei.
Atter en gang satte han seg på toget
med skiene i bagasjen. Han ville gjenta
suksessen fra Norge med å instruere og
propagandere, derfor tok han med seg
lysbildeapparatet også.
I midten av februar var han på plass
i Briancon. Der sto sjefen for Le Regi
ment de la Neige, kaptein Clerc, med
sine soldater – parat til å lære seg å
stokke ski og staver.
Fridagene brukte Angell til å spre
skikunnskapen i landsbyene i området.
Interessen for foredragene var upåklage
lig, men skepsisen til skienes nytteverdi
var stor. Folk hadde respekt for fjellet, det
var ingen lekegrind. En lokal journalist
skrev: ”Hvem ville for noen år siden ha
sagt at det var forbi med vinterstillheten i
våre fjelldaler, og at de steile fjelltoppene
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som spalter den blå himmelen med sine
tusener av truede takker, selv skulle bli
forstyrret? Tross de kolossale isbreene
som forsvares av rullende snøskred, blir
de forstyrret av folk som er kommet til
oss fra Norge, og hvis føtter er utstyrt
med lange trestykker. Den som hadde
forutsagt dette, ville blitt ansett som
sinnsforvirret, for selv i våre fjellbønders
øyne (…) ville det å trenge seg fram
mellom 2.500 meter høye topper mens
snøen dekker dem som et tett likklede,
bare være gjerning for dumdristige menn
som vil leke med døden.”
Henrik Angells skiundervisning i
Briancon vinteren 1903 var den første
som ble holdt på fransk snø overhodet.
For det ble han senere samme år slått til
Ridder av den franske æreslegion.

Fant lykken på
slagmarken
Helt fra 1. verdenskrig startet i 1914
hadde Angell håpet at Norge skulle gå
med i krigen, så han fikk oppleve slag
marken før han døde. Da han skjønte
at så ikke kom til å skje, dro han våren
1918 i all hemmelighet til Paris og vervet
seg til Fremmedlegionen. Det var litt
av en beslutning. Han var 57 år, oberst
for Smaalenenes infanteriregiment nr
1. Da forsvarsledelsen fikk greie på
flukten, fikk han sparken på dagen. Det
tok ikke Angell så tungt, han skulle til
slagmarken for å dø.
Angell rakk knapt å trekke i sin fran
ske uniform før krigen ebbet ut. Det så
ut til at han måtte vende hjem med ufor
rettet sak. Men et nytt håp ble tent langt
nord i de karelske skoger: Det franske

krigsministeriet etterlyste soldater med
skierfaring. De skulle delta i en alliert
militærekspedisjon til Nord-Russland
for å demme opp for tyskernes framstøt
mot Murmansk gjennom Finland.
Samtidig med at fredsflagget ble he
ist i Europa, kom Angell til Arkhangelsk.
Dermed skulle en tro at ekspedisjonen
ble avblåst. Men i stedet ble de allierte
viklet inn i borgerkrigen i Russland mel
lom de nye makthaverne, bolsjevikene,
og de som sloss for å beholde det gamle
tsar-regimet. Ut av krigens aske hadde
det vokst fram en ny fiende av Vesten;
bolsjevismen. Den kunne det også være
verdt å slåss mot. Angell bestemte seg
for å bli.

om krig, offervilje og våpenære hadde
ikke samme appell som før. Sannheten
om skyttergravskrigen, der millioner
av unge menn hadde lidd og dødd for
nettopp de ideene Angell svermet for,
skapte en motreaksjon i form av antimilitarisme, pasifisme og sosialisme.
Krigsskadene svekket motstands
kraften hans. Høsten 1921 ble han smit
tet av spanskesyken, og i januar 1922
døde han – bare 60 år gammel. Nekrolo
gene var mange, de lengste sto å lese i
franske aviser. Da statuen av ham ble
avduket i Holmenkollen året etter, var
det den franske ministeren i Kristiania
som holdt talen. Ved foten av statuen ble
det lagt ned en stein med en siste hilsen
fra hans franske våpenbrødre.

Det siste fraspark
Oppgaven hans var å lære soldatene å
gå på ski. Samtidig meldte han seg til
frivillige rekognoseringsoppdrag bak
fiendens linjer. Den gamle soldaten ut
førte oppdragene til sine sjefers fulle
tilfredshet og mottok både det britiske
militærkorset og det franske krigskorset
for innsatsen.
Under et rekognoseringsoppdrag i
februar 1919 ble han overrasket av storm
og sterk kulde. Etter en ukes opphold bak
fiendens linjer, uten sovepose og varme
klær, kom han tilbake sterkt forfrosset.
Det gikk koldbrann i sårene. Fingre og
tær måtte amputeres, til slutt hele den
ene foten. Han ble sendt tilbake til Paris
og måtte holde sengen et helt år før han
kunne hinke ut.
I 1920 vendte han hjem til Norge,
invalid og arbeidsløs. Noen vei tilbake
til forsvaret fantes ikke. Han måtte ut på
foredragsturne igjen. Men foredragene

Artikkelen har stått i tidsskriftet Lev
ende Historie nr 1/2007 og er gjengitt
med tillatelse fra redaktøren i Levende
Historie og forfatteren til å bruke den
her.
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ÅRSMELDING FOR VINDEREN
HISTORIELAG 2007
Vinderen Historielag har året 2007, som tidligere, arrangert årsmøte, vårtur, lokalt
arrangement av den nasjonale Kulturminnedagen, julemøte og utgivelse av fire
medlemsblad med variert og interessant stoff fra Bydel Vestre Aker. Hele styret og
flere av medlemmene har bidratt med stoff til bladet. Ekstraordinært var en meget
populær tur til Sigrid Undset-museet på Lillehammer og som ga mersmak for flere
slike turer.
Vinderen Historielag hadde ved årsskiftet 1174 medlemmer. Det har vært avholdt
ti styremøter. Historielaget deltar også i møter som Fellesrådet for historielag i Oslo
arrangerer.
Årsmøtet ble holdt 12. april, som vanlig på Diakonhjemmets Høgskole. Finn
Bendix Bendixen, Bjørn Christophersen og Lajla Heyerdahl var alle på valg og ble
gjenvalgt. Lars Thue tok ikke gjenvalg. Som nytt styremedlem ble valgt Clemens
Saers. Det ble foreslått å øke medlemskontingenten, men det ble ikke vedtatt. Kon
tingenten har vært uforandret i mange år og lagets utgifter til medlemsaktiviteter,
spesielt medlemsbladet, tilsier nå en klar økning. Etter årsmøtet holdt Claus Dahl et
interessant foredrag om Carl Johan ”Fra menig soldat til konge i to land”.
Onsdag 13. juni gikk vi tur i Hansen-byen på Vinderen. Medlemsbladet hadde
en artikkel med bilder av Hansenhusene. Mange medlemmer av historielaget fulgte
guidingen til Frank Ødegaard og Finn Holden.
Kulturminnedagen dreide seg i år om møtesteder – samhold, dugnad, identitet.
Sommerheftet av medlemsbladet ble viet temaet, og selve møtet på dagen ble arrangert
9. september i Ris kirke. Tidligere sjefkonservator på Vigelandmuseet, Tone Wikborg,
ga en inspirerende redegjørelse om utsmykkingen i kirken.
Nytt av året var en bussreise til Lillehammer tirsdag 11. september for å se det
nyåpnede Sigrid Undset-museet i hennes hjem på Bjerkebæk, en visitt til Lillehammer
Kunstmuseum for å se en maleriutstilling av nordiske Matisse-elever og til museet
på Maihaugen. Turen var meget vellykket
Julemøtet ble, også som vanlig, holdt i Holmenkollen kapell. Historielagets leder,
Finn Holden, snakket om sin nye bok ”Byløkker i Oslo”, hvordan de grønne løkkene
oppsto og forsvant i det som i dag er sentrum av Oslo. Foredraget ble ledsaget med
mange bilder fra boken.
Vinderen Historielag fikk i 2005 10.000 kroner i støtte fra Eckbos Legater til inn
kjøp av en bærbar PC til å registrere bilder fra bydelen på en bildedatabase redigert av
Deichmanske bibliotek. Høsten 2007 ble over 400 bilder registrert på denne databasen,
som benyttes av alle historielag i Oslo-regionen. Bildene er fritt tilgjengelig for alle på
internett, og avspeiler utviklingen i bydelen gjennom par hundre år. Noen av bildene
vil bli forstørret til utstillinger i glassmontrene på Vinderentorvet.
fortsettelse neste side
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VALGKOMITEENS
INNSTILLING
Til Årsmøtet i Vinderen Historielag

Nåværende styre er:
Finn Holden
Finn Bendix Bendixen
Anita Kildal
Lajla Heyerdahl
Seyna Sønnichsen
Harald Ulvestad
Frank Ødegaard
Bjørn Christophersen
Clemens Saers

valgt for 2 år i 2006
valgt for 2 år i 2007
valgt for 2 år i 2006
valgt for 2 år i 2007
valgt for 2 år i 2006
valgt for 2 år i 2006
valgt for 2 år i 2006
valgt for 2 år i 2007
valgt for 2 år i 2007

tar gjenvalg
fortsetter
tar gjenvalg
fortsetter
tar gjenvalg
tar gjenvalg
tar ikke gjenvalg
fortsetter
fortsetter

Valgkomiteens innstilling:
Finn Holden, Anita Kildal, Seyna Sønnichsen og Harald Ulvestad gjenvelges.
I henhold til vedtektenes § 5, fjerde ledd, skal leder velges annet hvert år ved separat
valg.
Nåværende leder Finn Holden foreslås valgt som leder for perioden 2008-2010.
Som nytt styremedlem foreslås Henning Krohg Stabell.
Jon Erik Naalsund er ikke på valg som revisor, Tore Holst tar gjenvalg som revisor.
Wenche Undrum		

Øyvind Gaukstad		

Gunnar Sunde

Styret foreslår at valgkomiteen gjenvelges.
Som tidligere år ble medlemsbladet sortert og distribuert av Gunnar Sandsbraaten.
En del medlemsblad sendte han i posten, men de fleste ble levert av Gunnar Sands
braaten og familie og noen trofaste medlemmer i historielaget til medlemmenes post
kasser i distriktet. I desember døde Gunnar Sandsbraaten, og historielaget må finne
en ny måte for distribusjon. Vi takker Gunnar Sandsbraaten og familie for utrettelig
innsats gjennom mange år.
Frøen, 10.02.2007
Finn Holden
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VINTER-OL I OSLO 1952
– på tysk
av

Harald Ulvestad

Denne vinteren 2008 er det 56 år siden de
VI. Olympiske vinterleker ble arrangert
i Oslo. Vinterlekene, med deltakere fra
30 nasjoner, ble referert og kommentert
over hele verden, og fortsatt sitter
minnene lys levende hos mange.
Etter at det hele var over, ble det i
Tyskland utgitt et billedhefte fra lekene,
tyske fotografer hadde tatt alle bildene.
Bildene ble lagt inn i sigarettpakker,
selve heftet uten bilder kunne kjøpes
separat. Så var det bare å røke til sam
lingen var komplett.
Men begrepet ”Zigarettenbilder”
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er også noe annet, har vært meget vel
utviklet i Tyskland og utgjorde tidligere
en stor hjemmeindustri. Hefter om alle
slags emner og fra alle tidsepoker ble
ferdig trykket, og bildene laget i store
opplag. Så var det flittige tyskere som
sørget for å klebe inn alle bildene på rik
tig plass. For mange var produksjonen av
Zigarettenbilder-heftene et viktig bidrag
til familiens økonomi og er nostalgiske
vitnesbyrd om en tid da trykketeknikken
ennå ikke kvalitetsmessig var ferdig
utviklet.
Heftet, som jeg fikk tak i på et
veteranbildelemarked! i Mannheim sist
høst, heter ”Olympische Winterspiele
1952”. Et meget fyldig hefte med over

sikt over alle
gull-, sølv- og
bronsevinnerne
i 22 kategorier,
og kommentarer
til de forskjellige
øvelser ledsaget
av et meget stort
billedmateriale,
i alt 149 bilder.
Og det drys
ser av bilder fra
Vind eren His
tor iel ags nær
o m r å d e , f r a
bob-banen med
start på Frogner
seteren, nordisk
komb in asjon i
Holmenkollbak
ken med hopp
og 18 km lang
renn, spesialslalåm i Rødkleiva, osv.,
bilder fra spesialhopprennet i Holmen
kollen med 200 000 tilskuere, derav
angivelig 50 000 utlendinger. Og også
bilder av selve gullgutten Stein Eriksen i
”Riesentorlauf” på Norefjell. Les teksten
under bildet!
Avslutningsordene i heftet, en konk
lusjon på vinter OL1952, er som følger
– på tysk: «Oslo war ein Fest! Oslo war
ein Meilenstein! Oslo war für die Jugend
ein einziges Erlebnis. Alle erkannten
das! Sie fuhren nach Hause und werden
dort erzählen von glanzvollen WinterOlympia des Friedens.»
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”SEELHORST”
Voksenkollveien 5 II
av

Bamse Valeur

Min bestefar, Einar Hansen, f.
1881,var grosserer og medinnehaver i
firma Bommen og Hansen, papirgros
sister i Oslo. Han studerte en periode
rett efter århundredeskiftet i Hannover
hvor han traff hun som skulle bli hans
kone. De giftet seg i 1906. Så vidt jeg
vet, hadde de to tomter på hånden; en
strandeiendom på Bygdø og altså en
på Voksenkollen. Sistnevnte ble valgt
da man anså det sundere å bo der oppe
(Sanatoriumshøyde) enn på det fuktige
Bygdø. Huset sto ferdig i 1916 og ble
gitt navnet ”Seelhorst”, som jeg tror er
et sted i Hannover, antagelig der hvor
min tyske bestemor vokste opp. Jeg har
hørt at prisen var kr. 60.000,-, men vet
ikke om det er riktig. Det ble jo solgt til
Troldmyr for den prisen og var i så fall
ikke noen god forretning. Salget var vel
antagelig ikke helt frivillig. Slutten av
1920- årene ble vanskelige, og – igjen

Huset antagelig rundt 1918 med en
åpen veranda mot Voksenkollveien.
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uten garanti – stakk min bestefars partner
Bommen av gårde med kassen og bosatte
seg i Sør Afrika.
Da min mor vokste opp, født 1916,
var det kun fem familier som bodde der
oppe. Skole var det selvfølgelig ikke
oppe i ødemarken, så skole ble avholdt
i de forskjellige hjem efter tur. Det var
vel ganske barnerike familier den gan
gen. Familien Hansen hadde seks barn
(en døde før skolealder). Familielivet
var preget av kunst og kultur. Både min
bestemor og bestefar var musikalske,
hun spilte piano og han fiolin (bl.a.
førstefiolin i enten Handelsstandens eller
Frimurerlosjens orkester). Det ble hyp
pig arrangert musikkaftener på Seelhorst
og andre former for selskapelighet. Det
må jo ha vært ganske upraktisk å bo der
oppe den gang. Holmenkollbanen gikk
til Holmenkollen stasjon, som i dag heter
Besserud, så det var jo litt av en tur helt
opp. Om vinteren gikk det greit nedover
på fiskekjelke, noe også kongefamilien
iblandt benyttet seg av når de
bodde der oppe. Dronning Maud
var en meget kjærlig og omgjenge
lig kvinne som alltid tok seg tid til
en prat med barna.
Før Troldmyr overtok i 1930,
må huset ha blitt om/påbygget minst
to ganger. Senere ble verandaen i 2.
etg. bygget inn. Salgsprospektet fra
1930 viser at verandaen er bygget
videre utover i begge etasjer og
at en slags terrasse er kommet på
toppen av det hele. Formidabel utsikt,
antagelig!

