VELKOMMEN TIL
ÅRSMØTE 2009
onsdag 15. april kl. 1900
i Diakonhjemmets Høgskoles nedre auditorium
(i det lave røde mursteinshuset til høyre for det gule huset)
Saksliste til årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og saksliste
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
Valg av nye 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.
Årsmøtet avsluttes ca. kl. 1945.
Etter årsmøtet kåserer vitenskapshistoriker Peder Anker om
Arne Næss og miljøbevegelsen

Enkel servering
Velkommen til årsmøtet
På vegne av styret
Finn Holden
leder
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HOLMENKOLLBAKKEN
av

Finn Holden

De første hopprennene i Oslo-området
ble holdt fra 1866 på Iversløkken, fra
St. Hanshaugen ned mot Alexander
Kiellands plass. Skiløperne hadde brede
furuski med en tåstropp som de satte
foten inn i og hoppet 10-15 alen (6-9
meter). I 1868 kom Sondre Norheim fra
Morgedal til byen. Han innførte noe nytt:
bindinger med solide vidjebånd rundt
hælen festet til tåstroppen slik at han
kunne svinge. Interessen for skisporten
økte sterkt. Den første spesialklubb for
ski, Christiania Skiklub, ble stiftet i 1877
for å fremme skiløpingen i hovedstaden.
Den igjen stiftet i 1883 Foreningen til
Ski-Idrettens Fremme med oppgaven
å arrangere Husebyrennet og senere
Holmenkollrennet.
Da hopprennet ble flyttet fra Ivers
løkken til Kastellbakken på Huseby i
1879, var mange redde for at farten ville
bli for voldsom og mange ulykker bli
resultatet. Ti tusen tilskuere var til stede
det første året. Men forholdene var heller
ikke her ideelle. Vinteren 1890 var det
for lite snø i Husebybakken slik at rennet måtte flyttes. Skiforeningen flyttet da
rennet til Ullbakken ved Frognerseteren.
Husebyrennene ble avviklet på lørdager,
men siden avstanden fra byen til Ull
bakken var så stor, ble rennet holdt på en
søndag. Det ble kritisert sterkt at rennet
skulle holdes på en helligdag. Derfor
ble det ikke tatt inngangspenger det året.
Året etter ble rennet igjen holdt i
Husebybakken, men grunneieren på
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Søndre Huseby var ikke glad for å fortsette å arrangere renn med så mange
tilskuere på jordene sine. Veidirektør
Hans Krag og sekretær i Skiforeningen Fritz Huitfeldt talte varmt for å
flytte rennet opp i høyden og fant at
Besserudhøyden var et egnet sted med
sikrere snøforhold. Samme høst vedtok
Skiforeningen å flytte hopprennet opp
til Holmenkollen. Det var ikke mye som
behøvde å gjøres med bakken. Noen trær
skulle felles, og etter at snøen var kommet, ble hoppet bygget opp med grener
og kvister.
Tilstrømningen på renndagen den
første Holmenkolldag, søndag 31.
januar 1892, var enorm. Vi må huske at
Holmenkollbanen først ble anlagt seks
år senere, og at bebyggelsen i Kristiania
først rundt 1890 begynte å nærme seg
Majorstuen. Likevel strømmet mellom 12 og 20 tusen mennesker opp til
bakken. En avis skrev om situasjonen
i en av svingene nedenfor Holmenkollen: «Slæderækken – der var i Hun
dredevis af Bredslæder, Smalslæder,
Sluffeslæder, Landauerslæder o. l.,
klods paa hinanden – stod her i Queue,
eller rettere i Stampe, saa at hver en
kelt maatte holde stille i 5 Minutter for
hver Gang de havde taget et Par Skridt
fremover. Fodgjængerne kravlede sig
forbi Slæderne og strævde opover, hvert
Øieblik med en Hestemule i Nakken og
et Par Skispidser i Læggerne.»
Det opprinnelige tilløpet var ikke
godt. En kul rett foran hoppet gjorde
at det var vanskelig å få god sats.

Tegning av Gustav Lærum: «Lange
sammenhængende Tog af Heste og
Slæder, i Følge paa et Snæs Stykker
bugtende sig gjennem den gaaende
Mængde, over alle Jorder en Uende
lighed af Skiløbere, Herrer og Damer,
Gutter og Piger, der gled opover mod
Skovbrynet og forsvandt inde mellem
Granerne for atter at komme tilsyne
i hvert Snar, i hver Lysning. Der var
for Anledningen givet Tilladelse til
Kjøring begge Veie, baade Frogner
sæterveien forbi Svendstuen og den
nye Keiser Wilhelms Vei.»
Postkort.

Den første bevilgning til Holmenkollbakken ble derfor å
sprenge vekk kulen. Et stort
beløp på den tid ble bevilget,
2000 kr, og Aftenposten skrev
i 1894: «Skal man lægge endnu
flere Pænge i denne Bakke der
alt er bleven dyr.» Som vi vet,
det skulle bli mer!
De første årene ble hoppet
laget av kvister og snø og flyttet
opp eller ned etter snøforholdene. Først i 1904 ble det bygd
et fast hopp av stein. I 1910
ble hoppet flyttet lenger opp
og et stillas av stein bygd på
toppen. Dette ble kamuflert for
fremdeles skulle skibakken se
naturlig ut. Norske aviser kritiserte amerikanerne, som bygde
stillaser av stål. Men flere hoppbakker i Norge var større enn
Holmenkollbakken, og lengste
hopp kunne være på 30 meter,
mens rekorden i Holmenkollen
bare var 24 meter.
Skiforeningen ville ikke ha
dårligere bakke enn konkurrentene. I 1914 ble det bygd et ti
meter høyt trestillas. Dette råtnet
opp og ramlet sammen, dagen etter (!)
Holmenkollrennet i 1927. Skiforeningen
bygde da et nytt og høyere stillas – 19
meter – og flyttet hoppet ni meter lenger
opp. Dette viser en trend gjennom hele
Holmenkollbakkens historie. Andre
skibakker var blitt større med økte hopp
lengder. Holmenkollbakken har mer eller mindre nødtvungent fulgt utviklingen
i internasjonal hoppsport.
I 1931 ble Besserudtjernet for første
gang tappet før rennet. Unnarennet ble
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Postkort av Holmenkollrennet 1901.

da større, og hopplengdene økte. Men
samtidig kom det ønske om å flytte
bakken for å få en større hoppbakke
med lengder på 70-80 meter. Rødkleiva
ble foreslått og forkastet, slik det var
blitt avvist og ledd av da Fritz Huitfeldt
hadde nevnt Rødkleiva som et alternativ
i 1912.
I 1939 ble det reist et tårn på 40
meter, og hoppet ble flyttet 12 meter
bakover og hevet fire meter. Etter krigen
ble det bygd permanente tribuner m.m.
Hoppet hadde før bestått av reisverk. Nå
ble det revet og et nytt bygg reist med
skimuseum i første og annen etasje og
restaurant i tredje. Tjernet ble gravd enda
dypere, fylt med vann hver sommer og
tappet hver vinter.
Dette var godt nok for OL i 1952,
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men ikke for VM i 1966. Da var det
igjen krav om en større bakke og større
lengder. Hoppet ble igjen flyttet ti meter
bakover og tilløpet forlenget med en
«utskytingsrampe» ut i luften bak og
over tårnet.

Besserudtjernet
Før Holmenkollbakken ble bygd, var
Peisestuen og Holmenkollen Turisthotell
og Sanatorium anlagt i 1880-årene.
Disse skulle ha vann, og Besserudtjernet
ble demmet opp som vannkilde for institusjonene. Tjernet skulle skape mange
problemer for Holmenkollrennene gjennom tidene. De første årene var tjernet
islagt med 20 tommer tykk is. Men det
var for lite, tilskuermengden var for

stor, og både i åpningsrennet i 1892 og to år etter var
det mye vann på isen under
selve rennet. I flere år ble
det forsøkt å fjerne snøen
etter hvert som den falt,
slik at isen skulle bli tykkest
mulig. Men dette var lettere
sagt enn gjort. Snøfallet var
noen år særlig stort i ukene
før rennet, slik at Garden og
Aker Veivesen ikke maktet
å rydde isen på tjernet.
Holmenkollen Sanatorium var avhengig av vann
tilførselen fra tjernet, men
vanninntaket var fra bunnen
av tjernet, så tjernet kunne
tappes en meter. Hvert Holmenkollrenn i 1920-årene
krevde hardt arbeid på
forhånd for å få tykkest
mulig isflate som kunne tåle
tilskuermengdene. Likevel
kom det overvann på isen
etter trykket under rennet.
Før rennet i 1931 tillot
Holmenkollen Sanatorium
full tapping av tjernet. Fra
da er Besserudtjernet blitt
tappet hvert år. Etter annen
verdenskrig ble tjernet også badeplass
om sommeren med vannskihopping, «Ta
sjansen» og sommerkonserter.
I de nye planene for den nye Holmenkollbakken ligger det en total flytting av Besserudtjernet til bunnen av
skråningen nedenfor Holmenkollen kapell, vest for der Peisestuen ligger i dag.
Der skal det bygges en jordvoll langs
veien fra parkeringsplassen. Peisestuen
skal flyttes til oversiden av tjernet.

Utvidelser av Holmenkollbakken.
Fra Vaage.

Kilder:
Vaage, Jacob og Kristensen, Tom: Holmenkollen, Oslo 1992.
Odiin, Rolf Arne: Kollen-konger i 100
år, Oslo 1979.
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Skjønt tåka var så tett, vi ikke kunde se et hopp,
så jammen var vi gla’ vi hadde kreka oss der opp.
For gutta lot sig ikke skremme, starta etter tur,
signalet det ble tuta på en gammel tåkelur.
Og gamlekara sto i hoppet kjekt, så søla skvatt,
vi kunde ikke se dem, men vi hørte når dem datt.
Men ingen kom til skade, dem ble reddet alle mann
for pol’ti lå i prammer og fikk halt dem opp på land.
Jøss for et liv!
Den sporten den var ny i Kristiania by.
Tilslutt kom Jonas Holmen i tullup og paraply.
Med ett han borte ble, vi så’n aldri mer,
og gudene må vite hvor han Jonas dalte ne’r.
Men i den yngste klassen blev det enda mere fart,
for alle smurte skiene med grønt og gult og svart,
og mang’ og tyve meter det er ingen verdens ting,
for gutta ifra «Verdande» og «Steady», «Start» og
«Spring»,
de flakser vildt med armene på fuglenes fasong
og seiler gjennom luften liksom Santos fra Dumont.
Men kommer dem på hode som det somme tider skjer,
så slår dem bare flikk-flakk for å komme riktig ne’r.
Jøss for et liv!
Det var lett å merke de gutta de var sterke.
En som hette Durban, fløy til himmels som ei lærke.
Til syvende og sist
kom der en gardist
som straks av Circus Renz blev kapret til artist.
Ja, kort sagt hele rennet blev en seier likevel,
for alt gikk godt med full musikk av Holmenkoll kapell.
Og været var så vårlig at en kunde rent bli ør,
og lærkene de sang så fint som kanskje aldri før.
Ved siden av regenten stod grev Blixen-Finecke,
men Bostrøm var forhindret inn i første kammerset.
De kongelige rodde hjem, da stasen var forbi,
og båten var en sluffe, begge årene var ski.
Jøss for et liv!
Midt på tjernet sank en raumalt char-à-banc.
Den kantra og forliste, for den var så altfor rank.
Hentet fra 67 viser fra det
Men tross stormens brag
gamle Chat Noir, utgitt av
heiste vi vårt flagg.
Bokken Lasson, Kristiania
og alt i alt så var det dog en deilig dag.
1920, Jacob Dybwads Forlag.
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KRONPRINSEN I
HOLMENKOLLEN
«Endelig oprant dagen, for ham, for
hans forældre, for os skiløbere, for hele
landet. Dagen, da han stillede med
landets øvrige ungdom paa Holmenkol
bakkens top; da det ubarmhjertige
hornsignal kaldte ogsaa ham udover;
da tredive tusen par øine, uden en eneste
undtagelse – og det vidste han – ventede
ham.» Dette skrev Aftenposten 27. februar 1922.
Kronprins Olav var 18 år og hoppet i
kadettuniform 34 meter med fall, som så
mange andre. Han reduserte til 33 meter
i annen omgang, men holdt stilen helt ut
på sletta. Aftenposten skrev at hoppet var
«meget godt», og bifallet var deretter.
Tor Bomann-Larsen skriver om rennet i ”Makten”, fjerde bind i biografien
om kong Haakon og dronning Maud,
og han fortsetter: «Ikke siden prins
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Carl forlangte folkeavstemning i 1905,
hadde kongehuset satt seg i tilsvarende
respekt – like meget blant republikan
erne rundt sletta som hos monarkistene
langs unnarennet. Etter fyrstenes man
nefall hadde Norge fått en svevende
kronprins.»
Det skulle være helt unødvendig å
retusjere kronprinsens saks i hoppet,
slik det er blitt gjort, sikkert mot kronprinsens ønske. Å stå utfor Holmenkollhoppet var i seg selv en bragd, den gang
som i dag, og desto mer som alles øyne
var på ham.
Hermed er Tor Bomann-Larsens bok
anbefalt.
Kilder:
Tor Bomann-Larsen: Makten, Oslo 2008
A-magasinet, Aftenposten 12.12.2008.

SKIMUSEETS MAGASIN
av

Finn Holden

Skimuseet er nå stengt og samlingen
flyttet. Magasinet er ikke stengt, det er
fremdeles plassert i nybygget fra 1993.
Men det er fullt og sprenger nesten
veggene. Jeg har hatt den glede å gå
gjennom en flik av samlingen sammen
med sjefen selv, Hasse Lønne.
Det er mange ting som slår en besøkende. For det første mengden, over
1000 par ski systematisk registrert etter
landsdel og alder. Mengden av bindingstyper, støvler, smøringer, votter og
anorakker. For det andre oppfinnsomheten som vitner om hvor mange Reodor
Felgen det har vært ute på bygdene.
Problemene har vært mange: Hvordan

Nansens originale kokekar med sprit
som varmeelement. Spriten var tilsatt
så den var udrikkelig, for som Nansen
skrev, selv den sterkeste kan falle og
bruke sprit. Treplaten under er mu
seets. Alle foto: Finn Holden.

kunne en fylle en tube med skismøring
og lukke igjen tuben på et lite verksted?
Hvordan skulle en få strammet skibindingen? (Rottefella har sin forgjenger på
Målselv i 1880-årene.) Hvordan skulle
en forhindre at treskiene ble tunge og
vasstrukne om våren? For det tredje
alle gjenstandene fra kjente skiferder,
Nansens på ski over Grønland, Amundsens Sydpolferd osv. For det fjerde hva
gjenstandene forteller om den tekniske
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og kulturelle utviklingen i samfunnet.
Materialet i skiene gjør dem stadig lettere. Helmut Rechnagels hoppski fra
rundt 1990 veier 13,5 kilo, mens Gottwalds hoppski rundt år 2000 er brede og
260 cm lange, men veier bare 3,9 kilo.
Langrennsskiene er korte, smale og kan
nærmest veies på en brevvekt. Her er det
mange muligheter for å skrive en masteroppgave om utviklingen av skiutstyret.
De fleste gjenstandene er gaver. Det
kommer stadig inn nye ting. Her gjelder
det samme som i alle andre museer, publikum får bare se en brøkdel av museets
samlinger. Og det går ikke an å gjøre
det samme som på Riksarkivet – å åpne
magasinet en dag i året for publikum –
det er ikke plass til det.
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FRIDTJOF NANSEN OG
NORDMARKA
av

Øyvind Gaukstad

Fra 1870-årene av ble Nordmarka
«oppdaget» og tatt i bruk som tur
terreng. I 1864 hadde konsul Thomas
Heftye kjøpt Frognerseteren, som for
mange friluftsinteresserte i Kristiania
ble utgangspunkt for skogsturer. Blant
de første turgåerne, som systematisk og
ivrig brukte Marka, var Fridtjof Nansen
sammen med en av sine halvbrødre,
Einar Bølling. Allerede som 15-åring (i
1876) dro han av gårde på ekspedisjoner
innover i Marka.
I et nummer av «Børnenes Juletræ»,
redigert og utgitt av Nordahl Rolfsen,
skriver Nansen om denne tiden: «Da jeg
blev halvvoksen, var jeg ugevis alene i
skogen. Jeg likte ikke at have nogen ud
rustning til turen. Jeg greied mig med en
brødskorpe og kogte min fisk paa gloen.
Jeg elsked at leve som Robinson Crusoe
oppe i vildmarken.»
I Nansens oppvekstår var Nordmarka
et jomfruelig land, en villmark som
byfolk flest ikke hadde noen befatning med. Asbjørnsens og
Herres naturskildringer bi
dro nok til å vekke sansen
for naturopplevelser. Og
Nansenbrødrene, Fridtjof og Alexander, ble i
aller høyeste grad inspirert av Asbjørnsens eventyr
og turskildringer.
Allerede som

liten gutt var Fridtjof Nansen en vilter,
liten krabat. Da han var to år gammel,
lærte han å stå på ski av den livlige
seksåringen, Inga Schjøth, som bodde
på nabogården Lille Frøen. Selv vokste
Fridtjof opp på en parsell av Store Frøen.
Hans far, Baldur Nansen, hadde giftet
seg med Adelaide Bølling (født Wedel
Jarlsberg), som hadde blitt enke i 1853.
Hun hadde vært gift med løytnant Jacob
Bølling. Hun ble sittende igjen med fem
barn på Nedre Blindern, som Bølling
hadde kjøpt i 1852, en stor eiendom med
500 mål dyrket mark og 4500 mål skog.
Baldur Nansen, som selv var enkemann,
giftet seg med Adelaide i 1858.
Baldur Nansen hadde vært hennes
økonomiske rådgiver i flere år etter at
hennes mann døde. Han forvaltet hennes
penger på beste måte, og det var også
han som sørget for at hun fikk kjøpt en
parsell av Store Frøen. Denne eiendommen var den gang en riktig landsens
gård, med hester, kuer, griser og høner.
Det var skibakker omkring. Frognerelven skummet forbi, like nedenfor gården. Den gangen var
elven en frisk ørretelv, med
stryk og hemmelighetsfulle
kulper. Baldur Nansen og
apoteker Harald Thaulow på
Volvat fikk demmet opp elven
til to dammer, Øvre og Nedre
Frøensdam, for fiske og bading om sommeren, skøyting
og skjæring av
isblokker om
vinteren.
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I de første barneårene hadde Fridtjof og hans trofaste følgesvenn, broren
Alexander, mer enn nok tumleplass i
gårdens omgivelser. I dammen like ved
kunne de fiske, bade eller gå på skøyter.
Rare skøytebanen var det nok ikke, men
bra nok til at Fridtjof som 13-åring fikk
tredjepremie i et gutteløp med 45 deltagere. Rundt gården var det også mange
fine akebakker. Men etter hvert som
brødrene vokste til, økte naturligvis aksjonsradiusen. Snart var terrenget rundt
Store Frøen ikke tilstrekkelig lenger til
å fylle guttenes behov for eventyrlyst og
livsutfoldelse.
Men som liten var han allerede blitt
herdet. Som femåring hadde han sitt
første alvorlige sammenstøt med en
issvull på tunet. Blodet rant nedover
ansiktet så det ikke var en hvit flekk
igjen. Slik kom han rolig ruslende inn

på kjøkkenet til tjenestepiken Marthe.
En annen gang i fiskesesongen fikk han
kroken i underleppen. Moren tok resolutt barberkniven til mannen og skar ut
kroken. Fra Fridtjof hørtes ikke en lyd.
En gang på vinteren mens Alexander
og Fridtjof gikk på skøyter på Frognerelven, gikk Alexander gjennom isen.
Fridtjof handlet resolutt og fikk reddet
ham fra å drukne.
Da Fridtjof var 10-11 år gammel,
hadde han sin første oppdagelsestur. Han
var ikke særlig modig på denne turen,
fortelles det. De var noen kamerater som
hadde beveget seg «ulovlig» innover i
Sørkedalen. De gikk forbi kirken og inn
til en gård. Da var klokken blitt nærmere
syv om kvelden. Da snudde de og gikk
raskt hjemover og kom sent hjem ved
elleve-tiden. Heldigvis fikk de ikke
skjenn, forteller Nansen.

Nedre Frøensdam nedenfor Frøen stasjon på Frognerseterbanen. I bakgrunnen
Volvat, mange av husene står fremdeles. Postkort fra ca. 1890.
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Fritdtjof Nansen spiller krokett med sine halvsøstre på Nansen-Frøen. Ca 1871.
Oslo Museum.

Om den første fisketuren i Nordmarka forteller han: «Det var vel en
jubel da vi drog av sted med kaffekjel
og fiskestang for å leve et nybyggerliv i
skogene. Jeg skal aldri glemme dagene
der oppe. Jeg ser ennu for mig tøm
merhytten ved Langlivannet med uren
i bakgrunnen og de store stormhatter
rundt om hytten. Der var frihet der oppe,
riktig et villmarksliv. Ingen far eller mor
som ropte efter oss når vi skulde i seng,
eller når vi skulde spise. Natten var lys
og lang, og søvnen var kort.
Ved midnattstid eller så krøp vi inn i
hytten og lå et par timers tid på brisken,
og lenge før solen spratt, var vi nede i
kulpen og tok ørreten. Vi vasset i elven,
vi hoppet på stenene. Jeg husker nok en
gang jeg skulde hoppe efter Ola Knub

fra den ene sted til den annen. Det bar
av sted igjen i en slik fart at jeg blev
liggende i elven med en sten under nak
ken og en under knærne og med vannet
fossende over maven.»
Ola Knub var en kjenning de hadde
inne i Sørkedalen. Han var gift med
en kone som pleide å selge bær til
familien Nansen. Ofte fikk guttene lov
til å besøke Ola Knub og fiske med
ham i Nordmarka. Han hadde hytte ved
Langlivannet hvor de overnattet.
For øvrig lærte Fridtjof Nordmarka
å kjenne takket være halvbroren Einar
Bølling. Bøllingbarna hadde helt fra
barnsben av hatt rik anledning til å boltre
seg i skog og mark den gang familien
bodde på Nedre Blindern gård. Flere av
dem var blitt meget friluftsinteresserte.
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Særlig gjaldt dette halvbroren Einar,
som var 15 år eldre enn Fridtjof, og som
drev med skiløping, jakt og fiske. Han
var utdannet som offiser i hæren og viste
Fridtjof hvordan man kunne jakte, fiske
og overleve i «villmarken».
De kunne f. eks. dra straks etter
lørdags middag i slutten av mai fra
Store Frøen. Først en fem timers marsj
innover i skogen. De holdt som regel
ikke kursen etter hus eller gårder, men
etter elven. Kommet frem til fiskeplassen, hadde de ikke tid til å spise. Nei,
fiskestangen ble gjort klar, og så fisket de
hele natten, bare avbrutt av korte hviler
og søvn. Mandag morgen var de tilbake
på Store Frøen.
Om høsten kunne det være barskere
å være ute. Det kunne være regnfullt
og kalde netter. En gang var Fridtjof og
Alexander på harejakt på Krokskogen i
13 dager. De skjøt få harer og de hadde
lite å spise, til slutt levde de av lompe.
Svært forkomne fikk de endelig blodpølse på en gård de kom innom.
Om vinteren dro Fridtjof og broren
inn i Nordmarka på ski. De var faktisk
pionerer. Andre skiløpere holdt seg
helst til bakkene rundt byen. Etter hvert
som de vokste til, dro de stadig lenger
innover. Det fantes ingen opparbeidede
løyper. De måtte finne frem på egen hånd
og visste ikke alltid hvor de ville havne.
Det var på sett og vis oppdagerferder de
begav seg ut på enda de ikke var så langt
hjemmefra.
«Det var noget, som ærgred hans
skikamerater i de aar, dette, at han var
saa uvøren med maden. Ret som de stod
oppe paa Frognersæteren, saa ser han
fra taarnet paa Tryvandshøiden bortover
til Stubdal – en 25 km eller saa – og saa
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lægger han ivei uden at have mindste
madsmulen med.» Men på den turen
det fortelles om her, fikk han mat på en
plass han nådde frem til – skrubbsulten.
En annen gang var han på en lang
skitur med noen kamerater. Kameratene
hadde med seg rypesekk (dvs. matpose),
men Fridtjof hadde ingenting. På første
rastested trakk han frem fra innerlommen noen pannekaker. Minst mulig var
tidlig hans ideal.
Gjennom Nansens oppvekst hadde
hver årstid sin idrett, som nå! Om sommeren var det fisking og svømming i
Oslofjorden. Høsten betydde jakt i grønn
furuskog. Men vinteren var høydepunktet med snø og ski. Allerede som liten
gutt så han med lengselsfulle blikk mot
Husebybakken som de kunne se fra
Store Frøen. Men der var det forbudt å
hoppe for små gutter.
Om sine første ski forteller han selv:
«Det er ikke mine allerførste ski, jeg
mener. De var fælt tarvelige, laget om
af andre ski, som havde tilhørt mine
søskende. De var ikke lige lange engang.
Men bogtrykker Fabritius havde medli
denhed med mig. «Du skal få et par ski
hos mig,» sagde han.» Da vinteren kom,
fikk han endelig de nye skiene. «Det var
et par rødlakerede askeski med sorte
striber, og saa var der en lang stav med
blankt blaalakeret skaft og blaalakeret
trinse. De skiene havde jeg i ti aar.»
Med disse skiene gjorde han sitt
første hopp i Husebybakken. Da var han
bare 10 år gammel. Han tok toppfart,
hadde et langt hopp og falt stygt. Han
«rendte skiene fast i en snefonn. Vi havde
ikke paabundne ski den gangen. Skiene
ble stående i fonnen og jeg gjorde en stor
bue i luften med hovedet først.» Fridtjof

boret seg ned i sneen like til livet. Og
så ble det helt stille i bakken. De andre
guttene trodde at Fridtjof hadde brukket
nakken. Heldigvis kom han fra dette
hoppet uten skader, men kameratene
huiet og skrek da de skjønte at han var
like hel.
Senere deltok han i flere hopprenn.
Christiania Skiklub ble stiftet i 1877,
og Fridtjof ble ganske snart medlem.
Samme år ble han nr. 14 i gutteklassen i
et skirenn i Vallerbakken ved Sandvika. I
1880 tok han 7. premie i Husebybakken.
Og samme år vant han også en ekstrapremie som beste skiløper fra Kristiania.
Fridtjof Nansens forhold til naturen
ble lagt i barne- og ungdomsårene på
Store Frøen. For ham ble disse årene
avgjørende for hans senere valg av yrke.
Han tenkte først på å bli ingeniør. Dette
oppgav han ganske raskt. Deretter ville
han bli offiser i hæren og faren fikk han
til og med innmeldt på Krigsskolen. Så
ville han bli forstmann. Overraskende
nok valgte han til slutt zoologi med
lavtstående havorganismer som spesialfelt. Senere forklarte Fridtjof Nansen at
han var en lidenskapelig jeger og fisker
og trodde at et slikt fag innebar et liv i
friluft.
For Fridtjof Nansen var «forholdet
til naturen like fra guttedagene første
hånds, for ham er naturen en arena for
hans ungdoms trening og manndoms
bedrifter, den er objektet for hans for
skning, foryngelseskilden for ham selv
gjennom hele livet, sangbunnen i hans
sjel, templet i hans religion.»
Og han skriver selv i et grublende
tilbakeblikk: «Du dybe, alvorlige gran
skog, min ensomme barndoms eneste
fortrolige; du tog alle mine små bar

nesorger i favn….hos dig lærte jeg
naturens…vildhed og dens tungsindige
vemod…Du gav min sjæl farve for livet.»
Kilder:
Nansen ved to århundreskifter, red. Olav
Christensen og Audhild Skoglund, Oslo
1996.
Norsk Biografisk leksikon, Oslo 1940
Fridtjof Nansen, Blant sel og bjørn,
Oslo 1924
Karl Brox: Eva og Fridtjof Nansen, Et
samliv, Oslo 1991
Roland Huntford: Fridtjof Nansen, Mennesket bak myten, Oslo 1982
W.C.Brøgger og Nordahl Rolfsen: Fridtjof Nansen 1861-1893, Kbh. 1896
Jon Sørensen: Fridtjof Nansens saga,
Oslo 1931
Else Marie Astrup: Gårder i Vestre Aker
– et streiftog, Oslo 2000
Fridtjof Nansen. Bare én linje av Per Egil
Hegge, Oslo 2002

Atelierbilde av Eva Nansen.
Et kvinnelig forbilde. 1889.
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FRIDTJOF NANSEN I
HUSEBYBAKKEN
av

Finn Holden

Fridtjof Nansen deltok i Husebyrennet i
1881 og ble nestbest av byguttene og slo
flere av telemarkingene. Så flyttet han
til Bergen som konservator ved Bergen
Museum. I 1884 så han tilfeldigvis en
notis i «Norsk Idrætsblad» om Husebyrennet som skulle holdes uken etter.
Ute regnet det, men han visste at fjellet
var snøkledd. Neste morgen pakket han
sekken, buntet sammen skiene og tok
toget til Voss. Toget gikk ikke lenger.
Så spente han på seg skiene, gikk først
alene fra Sogn til Hemsedal og dagen
etter 75 kilometer nedover Hallingdal
til Gulsvik. Dagen før rennet nådde han

Christiania sammen med hunden som
hadde fulgt i hans skispor hele veien.
Dette året var det bare hopprenn i
Husebybakken. Kongepokalen ble sensasjonelt vunnet av en bygutt, Richard
Blichfeldt, og Nansen, som ikke hadde
særlig hopptrening, ble nr. 7 i den harde
konkurransen.
Rundt 1870 dominerte Sondre Norheim skisporten i hovedstadsområdet.
I Husebyrennet i 1880-årene var det
brødrene Torjus og Mikkel Hemmestveit
som erobret de fleste kongepokalene.
Mange telemarkinger dro over til
Amerika og spredte skisporten over hele
det nordamerikanske kontinentet.

Over: Husebybakken 1883. I bakgrun
nen Søndre Huseby.
Til venstre: Maleri av helten Fridtjof
Nansen i Peisestuen ved Besserud
tjernet. Detalj av postkort ca 1890.
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NORDMARKA
merker og mysterier
av

Finn Holden

«Sus av drap og drama. Innsidehandel.
Mord. Dokumentfalsk. Forfølgelse av
finner, tiggere og jøder. Historien om
Nordmarka er ikke helt som du trodde.»
Slik åpner omtalen i Dagens Næringsliv
av Sverre Grimstads bok «Nordmarka –
merker og mysterier». Men boken inneholder, heldigvis, atskillig mer enn dette.
Dette er den tredje boken om Nordmarka som blir anmeldt i dette bladet i
løpet av to år. Først kom Tallak Molands
Historien om Nordmarka, så Rolf Utgårds På skøyter gjennom Nordmarka.
Er det behov for alle tre, er det marked
for alle tre? Det håper jeg det er, for de
er så forskjellige, og alle er så gode,
spekket med informasjon, markaglede
og gode kart og bilder.

Sverre Grimsgaard har samlet sitt
stoff gjennom mange år. Ved siden av
begeistringen over Nordmarka, som
han deler med de to andre forfatterne,
er det særlig to ting som gir denne boka
sitt særpreg. For det første har han hatt
tilgang til Løvenskiolds arkiv om Nord
marksgodset og øser av dette, noe vi skal
komme tilbake til. For det andre har han
gått på jakt etter gamle boplasser og
lar oss være med på oppdagelsen av de
gamle tuftene og merkesteinene. Han
skriver i detalj om hvor han har gått,
alene eller sammen med andre, slik
at hver leser selv kan finne de samme
minnesmerkene.
En kald og våt aprildag i 2005 går
Grimstad manngard med Carl Otto og
Harald Løvenskiold og forpakteren på
Sandungen, Eivind Langsbakken, for å
finne den eldste finnboplassen på Sandungen. Det er lett å tenke hvor finnene
naturlig slo seg ned, på Haraldtangen
nær vannet. De går med 20 meters mellomrom opp fra stranden. De finner en
liten åpen plass med en steinsetting. De
rydder vekk mose og kratt og finner
steinsetting etter en peis i et hjørne på en
gammel hustuft på ca 12 kvadratmeter.
På samme måte finner Grimstad andre
gamle finneboplasser, grensesteiner og
steiner langs veier med inngravering
som forteller når veien ble bygd.
Dokumentfalskneriet er knyttet til
Katnosa skog. Bratvold gård i Jevnaker
fremla ved flere rettssaker på 1600- og
1700-tallet et pergamentbrev fra 1384,
som viste at skogen var utskilt fra Hade-
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land allmenning. Bratvold gård fikk «Ret
til Katnoset med Jagt i Skoven og Fiskeri
i Vandet». Undersøkelser på 1800-tallet
viste imidlertid at pergamentbrevet var
produsert på 1600-tallet, og at de navngitte underskriverne av dokumentet var
oppdiktet. I mellomtiden hadde imid
lertid Bratvold gård solgt Katnosa skog
på vel 12 000 mål til Nordmarksgodsets
eiere for 600 riksdaler.
Kapitlet Skysskafferoddene forteller om ferdsel gjennom skogen i
gamle dager. Ved de tre store og sentrale
vannene, Bjørnsjøen, Hakloa og Store
Sandungen, var trafikken betydelig og
skyssen organisert. Fra bestemte, fremtredende odder tente man bål for å vekke
oppmerksomhet på gårdene på den andre
siden. Granbar og våt mose ga mye røyk,
og båtskyss og overnatting var en god
ekstrainntekt for gårdene.
Hvert kapittel åpner med flere kart,

Postkort av Svartorseter 1932. Fra boken.
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et gammelt, et flyfoto og et nytt kart, og
avsluttes med liste over kildene brukt til
dette kapitlet. Dette er så grundig, gjennomført og veldig pedagogisk. Boken er
full av bilder av gamle postkort, svarthvitt bilder og Grimstads egne fine foto.
Et bilde skal ifølge bildeteksten vise en
slaggklump fra jernutvinning (s. 37).
Bildet viser en kvinne som står foran et
vakkert vann i et skoglandskap, med noe
brunt i hånden. Folk jeg har vist bildet
til, har spurt: «Hvor er slaggklumpen?»
«La oss sammen ta veien...» kan
stå som gjennomgangsmelodi i boken.
Sverre Grimstad er nysgjerrig og gjør
oss nysgjerrige. Vi får lyst til å følge
ham på oppdagelsene.
Boken har vært en glede å lese.
Kilde:
Dagens Næringsliv 8.11.2008.
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ÅRSMELDING FOR VINDEREN
HISTORIELAG 2008
Vinderen Historielag har året 2008, 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.
Vinderen Historielag hadde ved årsskiftet 1162 medlemmer. Det har vært avholdt
ti styremøter. Historielaget deltar også i møter som Fellesrådet for historielag i Oslo
arrangerer.
Årsmøtet ble holdt 8. april, som vanlig på Diakonhjemmets Høgskole. Finn Holden,
Anita Kildal, Seyna Sønnichsen og Harald Ulvestad var alle på valg og ble gjenvalgt.
Frank Ødegaard tok ikke gjenvalg. Som nytt styremedlem ble valgt Henning Krohg
Stabell. Det ble vedtatt å øke medlemskontingenten til 200 kroner i året pga. økte
utgifter til distribusjon av bladet. Før årsmøtet kåserte Per Anders Nordengen om
Livsglede i humor og alvor.
Tirsdag 3. juni gikk vi tur på Voksenkollen. Vi møttes ved innkjørselen til Soria
Moria, gikk over til Voksenåsen, hvor vi fikk kaffe og kaker, gikk ned Thorleif Haugs
vei og beså Søtbakken og Voksenkollveien 5 og 6, ruinen av Anne Kures Hotel, og
sluttet enten ved Voksenlia stasjon eller tilbake til bilen ved Soria Moria.
Kulturminnedagen var i år viet Mangfoldig fritid. Trygve Christensen og Oddvin
Lund snakket om vår bruk av Marka i VM-huset nedenfor Holmenkollbakken. Mye
av det siste foredraget er gjengitt i dette medlemsbladet
Julemøtet ble, også som vanlig, holdt i Holmenkollen kapell. Karsten Alnæs
snakket om Historien om 1900-tallet belyst gjennom 15 sentrale malerier.
I 2008 har vi fortsatt å registrere bilder på en bildedatabase redigert av Deichmanske
bibliotek. 480 bilder er nå registrert av Vinderen Historielag og er fritt tilgjengelig
for alle på internett, og avspeiler utviklingen i bydelen gjennom par hundre år. Vi vil
fortsette å registrere bilder på denne databasen. Noen av bildene vil bli forstørret til
utstillinger i glassmontrene på Vinderentorvet.
I 2007 satte Historielaget opp ved inngangen til Vinderen apotek fire kjempeforstørrelser av bilder fra Vinderen rundt år 1900. Eckbos Legater har i 2008 gitt oss en
støtte på 10 000 kroner til dette arbeidet. Vi takker for støtten.
I regnskapet på forrige side vil du se at det er gjort opp med en restanse i kontingent
innbetaling på hele 78 800 kroner (30 000 + 48 800). Dette er svært uheldig. Etter
kassererens orientering i blad nr. 4/2008 har imidlertid en del medlemmer betalt
kontingenten for 2008 i januar og februar i år. Vi håper flere vil gjøre det.
Frøen, 27.02.2008
Finn Holden
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SKILØYPENE I MARKA
av

Bjørn Christophersen

Skiløypene i Nordmarka er blitt færre,
traseene er blitt bredere og stedvis lagt
om.
Årsakene er flere.
1) Sentralt står klimaforandringene med
mindre snødybde og kortere skisesong.
2) Maskinell løypepreparering som
startet ca 1970, er stadig utviklet videre.
3) Nytt lovverk og nye forskrifter, særlig Naturvernloven, vedtatt i 1970, har
stilt nye krav til utforming og valg av
løypetraseer.
På Historielagets møte 14. september 2008 holdt markakonsulent Oddvin
Lund i Skiforeningen et interessant
foredrag om dette. Det følgende bygger
i hovedsak på opplysninger og billed
materiale fra ham, fra meteorolog Gustav Bjørbæk og løypebas i Skiforeningen

Petter Biong.
Skiforeningen har gjennom mange
årtier opparbeidet et stadig mer omfattende løypenett. Det går gjennom
ca. 20 kommuner fra Vestby i syd til
Romeriksåsene i nord og til Vestmarka.
Kartutsnittet av det sentrale området i
Nordmarka på kartet viser løypenettet
da det var på det tetteste rundt 1968.
Siden har det skjedd en konsentrasjon
til færre løyper.

Snøforhold over tid
Snøforholdene varierer fra år til år.
Likevel er en langtidstendens tydelig fra
ca 1980 med mindre snødybde i høyden
og manglende skiføre i lavereliggende
områder. Snødybden ved Bjørnholt i
Nordmarka (360 moh.) er målt gjennom mer enn 100 år, og dataene finnes
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lagret ved Meteorologisk institutt på
Blindern. Forsker og meteorolog Gustav
Bjørbæk har utnyttet disse data på en
elegant måte. Ved å definere en skidag
som en dag med 25 cm eller mer snø på
Bjørnholt, har han fått langtidstendenser
som vist fra år 1900 til 1999 på Tabell 1.
Tabell 2 viser antall skidager definert på
samme måte fra 2000 til 2008.
Tabell 2

År
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Skidager på
Bjørnholt
122
58
122
118
155
95
29
141
54
117

Dette har konsekvenser for løypenettet.
Med mindre snø også i høyden blir det
vanskeligere å opprettholde smalere løyper gjennom tett skog. Mindre faller på
bakken. Snøen på trærne smelter lettere
ved mildvær. På bredere traseer faller
mer direkte på bakken. Når den pakkes
sammen til en fast såle, blir den mindre
utsatt for å smelte i mildvær.

Prepareringsmaskiner
De to første løypemaskinene som ble
brukt i Oslomarka, ble anskaffet til OL i
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1952, men de ble lite brukt etter det. Skiforeningen tok i bruk maskinpreparering
fra 1969 med to prepareringsmaskiner.
Før det hadde Skiforeningen tråkkelag
på 7-8 mann. I perioder bodde de på
steder som Fyllingen og Kikutstua eller
ble kjørt i folkevognbuss til strategiske
punkter i marka. Derfra gikk karene opp
løypene på egnete ski. For ikke å få for
meget snø ned i støvlene i dypsnøen,
brukte mennene høyskaftete gummi
støvler i stedet for vanlige lærstøvler.
Det lot seg gjøre for én mann å tråkke
spor fra Mylla til Kikut i 20-30 cm nysnø
på en dag. Fortsatte snøfallet i 2-3 dager,
ble det slitsomt selv for de sterkeste å
holde åpne spor.
I slike løyper dannet det seg lett
humper, farlige vaskebrett, ikke minst
i bunnen av bakkene. Tråkkeren måtte
ha med solide spader for å fjerne slike
humper, på fagspråket kalt staup. Noen
vanlige turgåere som før i tiden startet
turen tidlig søndag morgen, husker
hvordan det var å brøyte nye spor selv.
Følelsen av å gjøre en innsats for dem
som sto opp senere, kunne være god,
men tungt var det.
Fottråkkete spor kunne bli dype, og
hvis kantene ble harde p.g.a. frost etter
mildvær, forårsaket de en egen type
bruddskader. Hvis man gikk overende
sidelengs i en sving, kunne leggen låses
i det dype sporet slik at man fikk et leggbrudd typisk for Oslomarka. Røde Kors
hjelpekorps med skikjelke og hunde
spann kom til god nytte.
Løypebas Petter Biong, som er kilde
til de fleste opplysningene om dette,
startet i 1978 og har nå 30 års erfaring
fra maskinpreparering og annet arbeid
med løypene.

Etter hvert er maskinene blitt mer
og mer avanserte. De to første fra 1969
veide 700-800 kg. De ble bl. annet brukt
til å preparere løype til Holmenkollmarsjen. Løypa ble da mye bredere enn
før, skiløperne kunne lettere gå forbi
hverandre, og man slapp de endeløse
køene som før dannet seg i sporet så
snart løperne hadde sluppet ut av bussene. De første maskinene var så små at
førerne måtte krøke seg sammen i trange,
ubekvemme styrehus. Maskinene støyet
også ulidelig og umuliggjorde samtaler
i nærheten. Det kom klager over bråk
og ekshaust i marka. Vekten økte, og
de som nå er mest brukt, er på 5-6
tonn. Føreren sittet mer bekvemt og
har til rådighet et helt system av knapper som kan minne om dashbordet på
et fly. Ved et avansert datasystem kan

føreren koordinere bevegelsene av de to
beltene som kan manøvreres uavhengig
av hverandre, sporsettere og evt. harv
og annet spesialutstyr for å knuse selv
issvuller til snø.
Nesten 2000 km løype blir nå preparert av Skiforeningen som har ca
12 prepareringsmaskiner i tillegg til
scootere. Det er ansatt åtte løypebaser
som har ansvar for hver sine områder.
Før helger kan de godt gå på jobb ved
kl. 20-21 tiden og kjøre hele natten for å
kunne kjøre uforstyrret. Selv om brøytemaskinene kan stoppe på en meter, kan
møtende skiløpere ned en bakke skape
nervepirrende situasjoner.
En ulempe er at prepareringsma
skinene ikke er laget med tanke på skiturer som i Nordmarka. De produseres
for eksempel i Østerrike, Tyskland,

En vellykket heving av en løypemaskin som hadde sunket ned til 20 meters dyp i
2001. En ingeniøravdeling fra Forsvaret gjennomførte hevingen ved å montere en
bukk med bredt feste på isen og ståltau til en vinsj på land. © Skiforeningen.
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Italia og Finland for å pakke sammen
snøen i alpinbakker. På verdensbasis
er bruksområdet i alpinbakkene langt
viktigere for maskinprodusentene enn
bruk i turløyper der de riktignok kan
påmonteres sporsettere.
Den økende vekten av de større
maskinene har ført til store endringer
for løypenettet i Oslomarka. De moderne prepareringsmaskinene har mange
ganger sunket ned i myr. Prepareringsmaskiner kan derfor fås med en luke i
taket som gjør det mulig for føreren å
unnslippe den veien hvis nedsynking
i myr gjør det umulig å åpne dørene
til førerhuset. Man har derfor måttet
legge om traseer flere steder der løyper
tidligere gikk over myr.
Usikker is på vannene har vært et
større problem. Maskinene har tidligere
flere ganger gått gjennom isen på forskjellige vann. Ikke bare tyngden av
maskinene, men også tynnere is enn før
har bidratt til dette.
Da maskinene var lettere, kunne
helikoptere benyttes til slike hevingsforsøk. De nyere maskinene er for tunge
til det. Maskinprodusentene har også
tatt hensyn til muligheten for å gå gjennom isen. Påmontering av en eller flere
kroker på maskinen tillater å få festet
ståltau som kan brukes til å heve den
opp igjen. En dykker kunne trenges for
å feste tauet.
Slike hendelser har foreløpig ikke
ført til alvorlige personskader. Skiforeningen har nå bestemt at de tunge løypemaskinene ikke lenger skal brukes til å
preparere løyper over vann. Det er derfor
behov for å finne nye traseer for kjente
og kjære skiløyper som tidligere har gått
over markavannene. Snøscootere blir
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imidlertid fortsatt brukt på isen
De vel ti første årene med maskinpreparering kjørte løypebasene uten
telefonforbindelse som kunne brukes
til å tilkalle hjelp i truende situasjoner. I
1981 anskaffet imidlertid Skiforeningen
mobiltelefon til dette bruk. Den veide
20 kg, anskaffelsesprisen var vel 20
000 kr, og samtalene kostet 12,50 kr pr.
minutt. Løypebasen måtte derfor ikke
ringe unødvendig og ble pålagt å føre
nøye loggbok over hvor mye han brukte
telefonen.
En motorsag ble anskaffet alt i 1968
og lettet arbeidet med å fjerne vindfall
og annet rydningsarbeid. Leserinnlegg
i avisene kritiserte bruken med klager
over bensinos, oljesøl og bråk i marka.
Nye maskiner har hele veien ført til inn
vendinger p.g.a. naturvernhensyn.
Løypebasene har etter som tiden
har gått, merket nye holdninger hos
skiløperne. Til å begynne med reagerte
løperne med entusiasme fordi de nye
løypene ble så mye bedre, ble raskt
brøytet, ble bredere, fikk spor i begge
retninger, og harde løyper kunne harves
og løypene ble uten humper. I de senere
år forventer en del brukere at løypene er
førsteklasses og kan sutre hvis ikke alt er
tipp topp. Moderne ski egner seg heller
ikke til å tråkke løype i nysnø.

Nye traseer og nye
lover og regler
Et nytt trasevalg kan kreve samarbeid
og godkjennelse fra mange hold. Grunn
eieren kan godkjenne eller nekte et
foreslått trasevalg. Av grunneiere finnes
det tre store, Oslo kommune, Løvenskiold og Losby bruk A/S og flere hundre

mindre i de vidstrakte løypeområdene i
Oslomarka.
Nyere lovverk gjør det nødvendig
med en mer omfattende byråkratisk
behandling enn før av Skiforeningens
forslag til traseer. Det gjelder både helt
nye traseer, og også mindre arbeider som
breddeøkning eller rassikring av eksisterende løyper. Det kan være nødvendig
for å komme frem med større maskiner
som gravemaskiner.
1) Skogloven krever melding til
skogoppsynet i angjeldende kommune.
Der skal så vel estetiske hensyn som
forholdet til skogbruks- som landbruks
interesser vurderes.
2) Plan og bygningsloven bestemmer
at et forslag skal sendes til behandling i
den kommunale plan- og bygningsetat.
Som et eksempel, hvis det må bygges en
bro for å få lagt en ny løype, er det en
typisk bygningsrådssak.
3) Naturvernloven av 1970 inneholder bestemmelser om så vel landskaps
vernområder som naturvernområder.
Søknad om ny eller forbedret løypetrase
skal etter loven behandles av Fylkesmannen som statens representant med
saksbehandling ved Miljøvernavdelingen ved fylkesmannens kontor.
I vedtatte landskapsvernområder skal
det gjøres bare begrenset skogshugst og
begrensete inngrep i eksisterende terreng. I naturvernområder som utgjør
ca syv prosent av Oslomarka, er det
absolutt forbud mot hugst av trær og
det botaniske mangfold skal beskyttes.
Tillatelse fra de ovenfor nevnte
instanser er absolutt nødvendig for
at Skiforeningens forslag skal kunne
gjennomføres.
Et løypeforslag sendes til høring

til en rekke frivillige organisasjoner
som Turistforeningen, Naturvernforbundet, Oslo og omlands friluftsråd og
eventuelt foreninger som Østmarkas
venner, Bærumsmarkas venner eller
historielag. Et eksempel på det siste var
hensyn til bevaring av en historisk vei
til tidligere trekullmiler i Bærumsmarka.
Skiforeningen forsøker å komme frem
til konsensusløsninger med frivillige
organisasjoner selv om disse ikke har
vetorett mot et forslag.
I våre dager benyttes som regel
gravemaskiner når nye traseer opparbeides og gamle forbedres for å tillate bruk
av prepareringsmaskiner. Dette endrer
terrenget. Gravemaskiner kan også være
nødvendige for å vedlikeholde eldre løyper. Løypene er stadig utsatt for erosjon
p.g.a. bekker og vannsig. Telehiv kan få
større stener til å komme opp i løypene.
Gravemaskinarbeid i seg selv og
fremkjøring av slike maskiner gir traseer
som om sommeren er uten vegetasjon og
kan oppfattes som stygge sår i marka. En
del trofaste markavandrere har et nært
følelsesmessig forhold til hvordan det
skal se ut. Skiforeningen får ikke bare
ros, men også kritikk for sitt arbeid med
løypene.
Naturvernbestemmelsene gjør at det
ikke er lov å så til med frø. Grunnen er at
man ønsker å bevare den naturlige vege
tasjonen i marka uten innblanding fra
«fremmede» planteslag. Derfor kan det
ta både to og tre år før naturlig gjengroing gjør løypene grønne om sommeren.

Til høyre: Skikart over
Nordmarka 1968.
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Hva med fremtiden i
marka?
Det gjenstår adskillig arbeid for å legge
traseer utenom myrer og vann. Selv om
snøscootere kan legge spor over vann,
bør de større maskinene kunne komme
seg rundt fra den ene ende av et vann til
den annen for å legge tidsmessige løyper
videre. En slik omlegging tar tid, ikke
minst p.g.a. den omfattende byråkratiske
søknadsprosessen som kreves i forkant.
Det fremmes også forslag om å få kunstsnø som i noen langrenns- og turløyper.

I følge IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) er det overveiende sannsynlig at slike klimaforand
ringer som vi også ser i Oslomarka, er
menneskeskapt. Det kan ta generasjoner
om eller hvis klimaforandringene kan
reverseres, slik at vi igjen kan få lange
skisesonger med store snømengder i
Nordmarka.

Nordmarksbilde hentet fra internett.
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SKIFORENINGEN I
UNNTAKSÅRET 2009
av

Seyna Sønnichsen

Selv om anlegget i Holmenkollen i inne
værende år vil være lukket for publikum
og sportslige aktiviteter på grunn av
ombygging og fornyelser i forbindelse
med VM 2011, ligger Marka der flott
og innbydende med i alt mer enn 1800
km preparerte løyper fordelt på i alt 19
kommuner i Oslo-området.
Skiforeningens program for vinteren
går stort sett som normalt med enkelte
nødvendige justeringer forårsaket av den
nevnte oppgradering av bakken. Her skal
nevnes noen av vinterens høydepunkter.
Et populært initiativ har alltid vært
skibussene til Ringkollen og Bislingen
med start fra Sognsvann og med flere
påstigningsmuligheter underveis. Med
forbehold om at det er nok snø i Marka
for preparering av løypene, starter denne
tilbringertjenesten første helg i januar.
Bussene kjøres både lørdag og søndag.
For nærmere informasjon: www.skiforeningen.no eller telefon 22 92 32 00.
Hva med en måneskinnstur gjennom Marka? Lørdag 7. februar og 7.
mars arrangeres det fellesturer gjennom
Romeriksåsene med start fra Hakkim
samt tilsvarende opplegg i Østmarka
og Bærumsmarka. Disse turene blir
av mange karakterisert som en magisk
opplevelse.
Selv om vi nordmenn, i hvert fall
innenf or vårt område, stort sett behersker langrennssportens edle kunst,
så har Skiforeningen kursvirksomhet
for enhver alder og ferdighetsnivå. Det
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starter allerede for barn ved fylte tre år
sammen med foreldre som deltar aktivt i
skileken. Intensjonen her er at barn som
har det gøy i sneen, også blir glad i å
bruke skiene sine. I tillegg til kuler, staup
og hopp av varierende vanskelighetsgrad
legges det her til rette for lek og mestring
på ski. Kursene er i første rekke basert
på barn i aldersgruppen opp til åtte år.
Når det gjelder kursvirksomhet for
voksne, så tar Skiforeningen primært
sikte på opplæring innenfor klassisk stil
med vektlegging på ploging, fiskeben og
diagonalgang. Det er videre mulighet for
å perfeksjonere seg i skøyting.
Når det gjelder slalåm, så starter
kursene ved seksårs-alderen under
betegnelsen «Gøy i bakken». For ungdom og voksne finnes flere alternativer
hvor det også er mulighet for undervis
ning i Telemark. Til slutt bør det nevnes
at snowboard nå står på Skiforeningens
liste over kurs, og dette gjelder alle
aldersgrupper fra seks år og oppover.
Skiforeningen har til sammen mer
enn 10 000 barn på kurs hvert år.
Hver tirsdag hele året er det tur for
alle over 60 år. Vinterstid kan du velge
mellom skitur og fottur. Det blir lagt
opp til et variert turprogram i forskjellige områder i og rundt byen. For flere
detaljer med hensyn til tid og sted må
man kontakte Skiforeningen.
Holmenkollen Skimaraton ble i år
flyttet til Gåsebu ved Hamar lørdag 14.
februar på grunn av byggearbeidene i
bakken.
Barnas Holmenkolldag er for den yn-

Barnas Holmenkolldag 1997, et av Skiforeningens mange vellykkede tiltak.
Foto: Lars Holden.

gre garde et av vinterens høydepunkter.
Frognerparken er valgt som et alternativt
sted for dette arrangement under forutsetning av at vær- og føreforholdene
inviterer til det.
Skiforeningen er opptatt av å øke
skigleden. Med riktig smurte ski vil man
få en ekstra god opplevelse på turene.
Foreningen har derfor satt opp flere kurs
som tar for seg valg av skiutstyr, pleie
og smøring av ski.
Mange av oss har dessverre en tendens til stadig å gå de samme turene.
Hvorfor ikke utvide sitt gamle tur
mønster ved å gå inn for Kjentmannsmerkets 50 poster fordelt rundt omkring
i nærområdet av Oslo gir deg mange
opplevelser som du aldri hadde drømt
om. Postene har ikke bare geografisk

interesse, men gir i stor grad et godt og
lærerikt innblikk i Markas kulturhistorie.
Til slutt bør nevnes alle de stuene
som Skiforeningen driver i vårt nærområde. Her er det mulighet for overnatting,
bespisning, lukkede selskaper og møter.
Men de fleste stuene i Marka er stengt
mandag og tirsdag.
Som man ser, har Skiforeningen en
rekke tilbud til folk i alle aldre. For oss
som er ivrige brukere av Marka, må vi
bare konstatere at Foreningen har vært
den drivende faktor for å legge alt til
rette for den enkelte både sommer og
vinter. Så hvis du mot formodning ikke
skulle være medlem, så er det bare å
melde seg inn.
www.skiforeningen.no
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CONDITORIGÅRDEN –
VINDERENBORGEN
av

Wenche Undrum

Gled dere alle medlemmer av Vinderen
Historielag, og alle dere i nærmiljøet.
Høsten 2010 skal det nye bygget på branntomten til Conditorigården stå ferdig.
6. januar i år holdt Erling Storm og
Finn-Martin Myhre et morsomt og informativt orienteringsmøte på Vinderen
Seniorsenter om hva man ønsket å gjøre
for å gjenoppbygge gården som brant
natt til 13. august 2008. Ca. 35 meget
engasjerte tilhørere var tilstede.
Da jeg vokste opp på Vinderen på
1950-60 tallet, sa vi bare ”Conten”, et
svært snevert område som begrenset
seg til kakedisken på bakeriet hvor vi
gikk hvis vi hadde penger. Vi mimret litt
alle sammen rundt kakesmulene (FinnMartin Myhres farmor som begynte med
det) de forskjellige forretningene, og alt
vi forbinder med oppvekst på Vinderen.
Gården brant som sagt natt til 13. august,
og brant i mange dager. Erling Storm
husker det veldig godt, for han lå nyoperert på sykehuset, og hadde et vanntett
alibi, som hans lege hadde sagt. Man vet
fortsatt heller ikke hva brannårsaken var.
Bygningen var nettopp nyoppusset,
og ødeleggelsene er enorme. Alt som
ikke har brent, har fått vannskader. I
slutten av januar raste hele midtpartiet
sammen. Det viste seg at skadene var
større enn antatt. Samme dag som foredraget ble holdt, hadde Storm vært inne
i bygningen og funnet en akvarell av
Conditorigården, malt av Tor Wilthil i
2005. Bildet hadde overlevd brannen,
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og han skulle ta med bildet hjem og
vaske det. Til å begynne med så det ut
som alt måtte rives, noe både Myhre og
Storm var innstilt på. Men bygget var
så spesielt at det i 2002 ble regulert til
bevaring. Det betyr at man er forpliktet
til å gjenoppbygge, noe som ikke alltid
er like lett. En solid økonomi er helt
avgjørende.
Disse to herrer, Storm og Myhre, har
kjent hverandre lenge, har mange minner
fra Vinderen og ønsker nå bare å stå på
for fullt for å få bygget opp igjen denne
flotte gården. Det viser seg at de gamle
mursteinene ikke har samme dimensjon som de nye nå har, så alle gamle
mursteiner må samles sammen og brukes
om igjen så langt det lar seg gjøre.
Hva ønsker man så? De kunne begge
to tenke seg en ny restaurant, både ute
og inne. En restaurant som kunne passe
for alle. Som hadde småretter, kunne ha
rimelige middager og arrangere selskaper for de som måtte ønske det. Men
for all del, ikke en restaurant med høyt
prisnivå. Videre ønsker de å bygge om
hagen så den blir hyggeligere, parkeringsmuligheter og uteservering, både i
hagen og ut mot Holmenveien.
Etter dette møtet har det vært nye
møter med byantikvaren og utbyggerne.
Samarbeidet er godt, men spørsmålet
er: ”Hva er teknisk mulig å bevare?” I
skrivende stund ser det ut til at begge
sidebyggene blir stående, selv om de
også har fått store skader. Så sant det
lar seg gjøre, skal vi holde våre lesere
oppdatert om utviklingen.

