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JOHAN GRØTTUMSBRÅTEN
Skikonge og motstandsmann
av

Lajla Heyerdahl

Vi som har levd en stund, har hørt om
Johan Grøttumsbråten. Men hvem var så
denne mannen som står på sokkel foran
Sporten Restaurant på Frognerseteren?
Han ble født i Sørkedalen på Grøttum
gård i 1899. Med skogen og dalen i god
avstand fra hovedstaden var det naturlig
at sørkedøler måtte ta skiene fatt for å
komme seg til byen. I Sørkedalen ble det
et godt skimiljø med mange gode løpere
som tok godt for seg av premiebordet.
I 1889 vant faren Peder kongepokalen
i Husebyrennet. Peder Grøttumsbråten
var far til flere gode skiløpere. Johan
utmerket seg tidlig, og broren Einar var
også god, men han falt under kamp ved
Begna våren 1940.

2

Johan var en tynn spjæling som liten
og måtte kompensere med desto mer
hardtrening for å komme i form. Det
fortelles at Johan øvde jevnt og trutt i
hoppbakken med den 12 år eldre Lauritz
Bergendahl som forbilde. Hoppbakkene
var kneiker med naturlig tilløp, og gut
tene lærte fort å sette Telemarknedslag.
Far og sønn startet en gang i samme
skirenn. Faren satte av sted og følte at
han gikk godt. Plutselig kom Johan opp
ved siden av ham og ropte: «Fly`ru like
fort hele veien så kanskje du blir num
mer to».
Johan hadde faste treningsrunder
fra Grøttumsbråten og opp til Tryvann. I
utforbakkene øvde han seg på å falle og
komme fort opp igjen. På tunet hjemme
brukte han morens kjøkkenklokke som
sekundant slik at han kunne kontrollere
rundetidene. I alle ting var han målrettet
og systematisk.
Skolegangen er det skrevet lite om.
Han hadde sundt vett og gode allmenn
kunnskaper uten å være skolelærd.
Han var skogsarbeider og lot arbeidet
bli en del av treningen til gode idretts
prestasjoner. Johans navn var å finne
på premielistene i hopp allerede fra
10 års alderen. I 1915 var han med i
femmannslaget for hoppere som vant
kretsmesterskapet. Senere deltok han i
juniorklassen og vant mange premier,
også i Kollen. Det var gode trenings
forhold i Sørkedalen og i den fine Ven
nersbakken hoppet de like langt som
i datidens Holmenkollen. Ikke rart at
folk ble fornærmet da Johan meldte

seg ut av Sørkedalens Idrætsforening
og inn i BUL som var klubbens argeste
motstander.
I Bondeungdomslaget var det et godt
miljø for idrett, og der møtte han mange
viktige personer som senere skulle bety
mye for ham. Etter at han skiftet klubb,
ble Vennersbakken forbeholdt medlem
mer av Sørkedalen Idrætsforening.
Han fikk etter hvert arbeid utenfor
skogen, men all fritid brukte han på tren
ing i Nordmarka Han ble en god skiløper
samtidig med at han bemerket seg som
en god skihopper. Kombinasjonen skulle
vise seg å gjøre ham kjent som en av de
fremste på den tiden.

Til OL i Chamonix
Johan Grøttumsbråten hadde markert seg
som god skiløper tett opp til toppsjiktet i
1919. Han startet i B-klassen, men vant
flere ganger over løperne i A-klassen. I
premielistene fra 1920 er det BUL-med
lemmet Johan Grøttumsbråten vi møter.
Det var «vinteridrætsuke» i Kristiania
med Holmenkollrennet som det store
høydepunkt. Grøttumsbråten står ennå
ikke like høyt som Torleif Haug, men
han blir nummer to på 50-kilometeren.
Det startet både finner og svensker i
konkurransen. Men da føret var det
mest ufyselige og smøringen var helt
umulig, var Torleif Haug og Johan Grøt
tumsbråten best på dette sørpeføret, der
mange deltakere måtte bryte. Ingen av
dem var storhoppere, men
ferdigheter i løypa og god
hoppteknikk ga dem gode
resultater i kombinert.
Etter mange disku
sjoner om Norge skulle
være med i de Olympiske
leker i Chamonix i 1924,
ble det sendt en gruppe
på seks mann, deriblant
Johan Grøttumsbråten.
Penger var det lite av, og
offentlige midler var uten
kelig. Derfor ble det sam
let inn penger fra private.
Firmaer sponset utstyr og
matvarer samt medisin,
reserveski og staver. I
god tid før konkurransen
ankom troppen Chamonix
etter båttur til Antwerpen
og tog videre,
Det var viktig også
den gang at løperne kunne
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akklimatisere seg i den tynne luften på
1050 m.o.h. Johan skriver på Hotell
Chamonix til sin kjære Maggi hjemme
i Norge: «Her nede ser de på oss som
om vi skulle være noen forunderlige
dyr. I den store olympiaden deltar 13
nationer, så det er et broket tungemål
her oppe i fjellene. Dette er et av verdens
største vintersportsteder. Her ser man
mange rare mennesker og enda flere rare
dragter. Tusen forskjellige sammenset
ninger. Damer som ser så deilige ut at en
nesten kunne få lyst til at søke sin lykke.
Tar man dem litt nærmere i øyensyn, ser
man at de er kittet og malt noe ganske
forferdelig. Nei takke meg til de norske
damer med ordentlige bonderoser. Nu
er klokken 12 og nu får det være slut for
i kveld, har danset så svetten har silet
av meg i hele kveld. Lev vel til vi møtes.
Kommer antagelig til Kristiania den 12.
februar med båten».
Til å gå 50-kilometeren ble føl
gende tatt ut. Torleif Haug, Johan Grøt
tumsbråten, Thoralf Strømstad og Jon
Maardalen. Denne kvartetten tok alle
de fire første plassene. Det var kaldt i
Chamonix med 20 minus om natten.
Matstasjoner og sekundering var plassert
ute i løypa. Grøttumsbråten startet først
av nordmennene. Frisk vind hadde sam
let nysne i hauger slik at det ble områder
med blank skare og flekker med drivsne
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som lugget i løypa. Utforkjøringene var
krevende og vanskelige. Grøttumsbråten
slet hardt da han mente at det ikke var
mat da han kom til første matstasjon.
Han løp videre med bare noen druer
som næring og ble nr. 3. Johan Grøt
tumsbråten kom hjem med sølv på
18 km, bronse på 50 km og bronse i
kombinert.
Chamonixresultatene la grunnlaget
for idrettsinteressen i Norge. I 1924 ble
Johan Grøttumsbråten hedret med Hol
menkollmedaljen og tok med dette plass
blant de store. Han vant kongepokalen i
1923, -26, -28, -29 og 1931. Ved siden
av disse vinnerresultatene hadde han
flere andre store seire. Han hadde kopiert
Lauritz Bergendal som en gang var selve
guttedrømmen.

Lahtispelen
Finnene startet Lahtispelen, i 1926, og
svenskene startet Svenska Skidspelen
samme år. I Lahti var det bitende kaldt,
helt ned i 37 minusgrader. Johan Grøt
tumsbråten stilte til start på 18 kilo
meteren. Finnene gikk med gipsmasker
mot kulden, mens nordmennene smurte
seg inn med vaselin. I en utforkjøring
mistet Grøttumsbråten luen sin (den
kjente djevelluen), og han forfrøs begge
ørene. Det var så kaldt at Johans rom

kamerat Asbjørn Elgøen døde en uke
etter Lahtispelen av forfrysninger han
hadde pådratt seg. Til tross for kulden
gikk Grøttumsbråten et forrykende
løp og vant over Torleif Haug med tre
minutter. Hoppkonkurransen var lagt til
samme dag som langrennet der Jacob
Tullin Thams vant med tre nordmenn
etter seg og Grøttumsbråten nummer 4.
Til tross for den sterke kulden i
Finland var vår venn strålende fornøyd
over de fine premiene og den flotte mot
tagelsen. Han skriver til Maggi: «Jeg
har en stor kasse med premier stående
på mitt rom. En stor nydelig pokal i
første premie og en veldig vandrepokal.
I hopprennet fikk jeg et halvt dusin
teskjeer. Samtidig med premien fikk jeg
gullmedalje».

et storartet og lærerikt resultat av et lite
og dyktig folk langt der oppe i nord. Det
er meg og mitt hotell en stor glede å be
den norske troppen være mine gjester.
Jeg vil spesielt fremheve to personer
mine damer og herrer, nemlig frøken
Sonja Henie som har vunnet kvinnenes
kunstløp med stor overlegenhet, samt
herr Johan Grøttumsbråten som har
vunnet to gullmedaljer i går og i dag.
Jeg vil be herr Grøttumsbråten om å by
frøken Henie opp til dans slik at vi kan
hylle dem.»
Og Johan trådte frem under gjestenes
applaus, bukket for Sonja og innledet
dansen. Det var et syn da den 30 år gamle
solbrune kraftkaren svingte seg i dansen
med det 15 årige vidunderbarnet som nå
var blitt en diva.

OL i St. Moritz

VM i Oberhof 1931

Det var nå blitt stor interesse for De
olympiske leker som i 1928 ble lagt til
St. Moritz i Sveits. I dag ville det vært
utenkelig å legge lekene til et sted så
nærme det forrige OL. St. Moritz var det
få som hadde hørt om på den tiden selv
om det var et av de flotteste skistedene
i verden, 1850 m.o.h. Grøttumsbråten
startet på 18 km og gikk fantastisk. Føret
var skarpt og hans gode utforkjørings
teknikk med mykhet i kropp og lemmer
kom til nytte. Det ble gull på denne
distansen og et godt forsprang til hopp
rennet der han også tok gull! Sonja
Henie, som den gang var 15 år, tok
også gullmedalje og festen og feiringen
på luksushotellet Palace var fantastisk.
Direktøren ba om stillhet på dansegulvet
og sa følgende på engelsk: «Norge er
lekenes beste nasjon med 7 gullmedaljer,

Norge var skeptisk til retningen som in
ternasjonale idrettsarrangementer gikk.
Påvirkninger utenifra var en trussel for
amatørtanken og verdiene i skiidret
ten. Men det ble enighet, og Norge
sendte en tropp på 17 mann til Oberhof.
Økonomien var dårlig, og utgifter til
utøvere måtte ikke berøre Skiforbundets
økonomi. Altså måtte det ordnes med
innsamling. I tillegg til pengegaver ble
det samlet inn norsk mat. Søndag 8.
februar møtte guttene opp på Østbanen,
og da toget satte i gang, ble det instruk
sjon i hvordan unngå influensa. Allerede
ved Moss klagde den første over vondt
i halsen. Reisen var lang, og da toget
kom inn til Oberhof tirsdag kveld, be
gynte influensaen for alvor. Det var 7 på
sykelisten av i alt 17 mann. Troppen var
redusert. Johan Grøttumsbråten startet på
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18 km og vant i tåke, vind og snedriv.
Dagen etter var det kombinert hopprenn
i strålende sol. Grøttumsbråten ble nr. 11,
men vant gull sammenlagt.
Lørdag var det VM i hopp for juni
orer der Birger Ruud var med. Han datt
i det ene hoppet og forstuet ankelen.
Om natten ble det verre, og Ruud var
sikker på at han ikke kunne starte dagen
etter i spesielt hopprenn for seniorer.
Om morgenen ble han vekket tidlig av
Grøttumsbråten som kommanderte han
opp. Ut måtte han og løpe i nysneen
for å myke opp ankelen. Deretter fikk
han god massasje av Grøttumsbråten.
Foten ble bedre, og Birger fant ut at han
likevel kunne starte i rennet. Han ble
verdensmester og ga mye av æren til
Grøttumsbråten. Massører eller doktor
var ikke med i skitroppene den gangen.
«Bror min fløy 17 runder rundt låven
uten våtter, da Grøttumsbråten vant
17 kilometer'n i Lahti. »
- Kjell Aukrust: Bror min.
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Lake Placid 1932
De første OL-og VM konkurransene ble
lagt til europeiske land. Selv om Norge
hadde fostret mange gode skiløpere i
Amerika som Sondre Norheim, Mikkel
og Torjus Hemnestveit, var det viktig å få
en ny verdensdel med i det store skieven
tyret. Reisen over havet var lang, og
det var vanskelig å få løperne over. Ved
juletider dro troppen av gårde fra Norge,
først til Hamburg, så til Cherbourg der
luksusbåten lå som skulle bringe dem
over havet. Flyvinger til Amerika var
begynt, men ingen rutefly. Båten var stor
og flott, og selv om de reiste på tredje
klasse, var skogskarene fra Norge ikke
vant med den slags luksus. Problemet
var å opprettholde treningen på turen.
Det var enkle treningsapparater på
skipet, men dette dugde ikke for sterke
idrettskarer som skulle holde formen
ved like til OL.

I New York ble troppen kjørt i
politieskorte gjennom byen til Waldorf
Astoria som den gang var regnet som
det største hotellet i hele verden. Da
de endelig ankom Lake Placid, var det
smått med vinter de møtte. Trening på
vinterføre ble vanskelig, og deltagerne
ble brukt til dugnad i løyper og bakker.
Ved åpningen var Johan Grøttumsbråten
flaggbærer for Norge. Resultatene i
konkurransene var dårlige for nord
mennene, og Grøttumsbråten slet seg
helt ut på 18 km der han holdt på å segne
om med magekrampe. Men i kombinert
tok han gull.
På tilbaketuren var de innom Wash
ington der troppen ble tatt imot av
selveste president Herbert Hoover.

Krigen
I BUL ble Grøttumsbråten meget god
venn og fortrolig med major Olaf Helset
som senere ble en av grunnleggerne av
Milorg og hjemmestyrkene. Han hadde
vært leder for skitroppene til flere OL

og VM og var en samlende skikkelse i
norsk skiidrett. Med den samme innstill
ing de to hadde til okkupasjonen, var
det naturlig at de inngikk samarbeid
også illegalt. Da krigen kom til Norge
i 1940, var Johan Grøttumsbråten han
delsreisende for Gunerius Pettersens
Magasin. De drev med konfeksjon, og
Grøttumsbråten hadde store deler av
Akershus og Hedmark som sitt felt og
var derfor godt kjent i områdene inn
mot svenskegrensen. Helset skjønte det
var viktig å opprettholde samarbeide
med det nøytrale Sverige. Det trengtes
trygge ruter over grensen, og man ville
bygge opp en kurértrafikk slik at strøm
men av informasjon kunne nå frem til
riktig mottaker.
Grøttumsbråten var fremdeles fysisk
sterk og kunne ta seg frem over store
avstander. Han kjente folk langs ruta og
visste hvem han kunne stole på. Etter
hvert tok dette arbeidet mer og mer tid,
men firmaet Gunerius Pettersen forsto
og aksepterte. Grøttumsbråtens rolle i
motstandsbevegelsen var å organisere
ruter for etterretningstjenesten og ved
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hjelp av en voksende idrettsfront å legge
forholdene til rette for Milorg og Hjem
mefronten.
Den 23. oktober 1942 måtte han
rømme til Sverige. Konen Maggi og
datteren Liv ble igjen i Oslo. Han fulgte
naturligvis ruten han selv hadde lagt.
Med falskt pass kom han seg gjennom
tyske sperringer, krysset grensen en snau
mil syd for Magnor, der en pålitelig
kontakt ga ham informasjon om situa
sjonen i Sverige. Via Charlottenberg bar
det direkte til Stockholm der han fikk
arbeid for en stund på Idrettskontoret
ved den norske legasjonen. Det var flere
leire omkring i Sverige der han hadde
ansvar for treningen av nordmenn. Et
ter hvert ble han sjef for kurérkontoret
etter anbefaling fra Oslo som kjente til
hans lokalkunnskap og lojalitet. Ofte var
det vanskeligheter med svensker som
forsynte seg av godsforsendelsene, og
flere kurérer havnet i fengsel. Nye ruter
måtte lages, og spørsmål om mer våpen
til kurérer og folk hjemme meldte seg.
Ventetiden var nervepirrende når
kurérer ikke møtte opp etter planen. Dro
tiden ut, satt han og grublet på ting han
kunne ha gjort annerledes hvis alt gikk
galt. En gang ved påsketider i 1945 måtte
han ut på en strabasiøs tur fordi noen av
kontaktene måtte reise til Sverige, og han
måtte finne nye folk. Han la ut på en tre
dagers ensom og strabasiøs tur uten mat
der han slet seg gjennom tåke og snedrev,
forbi tyskere og til slutt i sikkerhet.

Etter krigen
Da krigen tok slutt, kom han tilbake
hos Gunerius Pettersen, og hverdagen
begynte. For mange av dem som hadde
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drevet motstandsarbeid under krigen,
gikk det ikke så lett etter at hverdagen
kom. Hva slags hjelp kunne de få og hva
slags hjelp trengte de? Få eller ingen
snakket om psykiatrisk eller psykologisk
rådgivning. Grøttumsbråten hadde hatt
ansvar for mange kurérer som hadde
arbeidet under stort press. Økonomiske
godtgjørelser for krigsinnsats skulle
kartlegges, og han ble utnevnt til løyt
nant med ansvar for dette.
Mange år etter krigens slutt måtte
han hjelpe folk han hadde hatt ansvar
for. Han grublet på om han hadde gjort
tingene riktig, og dette plaget ham. Det
er sagt at han ofte måtte ta penger av
egen lomme i knipetak for å hjelpe. Han
fortalte sjelden og lite om hva han hadde
opplevd under krigen. Arbeidslysten
var svekket, og hans mentale tilstand
var ustabil. Han reiste ikke mye disse
årene, men gamle kunder satte pris på
ham og kom i stedet til ham for å ordne
nye bestillinger.
I 1962 kom han på sykehus for akutt
infarkt. Han sov dårlig, og hendelser fra
krigen dukket stadig opp i drømmene.
Han fungerte tilsynelatende bra i mange
år både i arbeid og sammen med venner.
Treningen betydde fremdeles mye. I
1963 sluttet han i jobben og mottok her
etter krigspensjon. Dårlige nerver plaget
ham, og depresjoner kom hyppigere.
Hvert år var han gjest i Holmenkollen
der han fikk hilse på kongen og være
blant gamle venner som husket hans
bragder. Han ble sett på som den største
blant veteranene og trivdes med å sitte
blant storskifolket.
Johan Grøttumsbråten var en hed
ersm ann som kom fra enkle kår i
Sørkedalen der tømmerhugging og hardt

arbeid la grunnlaget for styrke i skisporet
og hoppbakken. Hans sterke vilje og
systematiske trening tok ham dit han en
gang drømte om som liten gutt.
Han vant heder på ski og vil bli hus
ket som en av de største i skisportens
historie. Ingen norsk skiløper har vunnet
så mange individuelle gullmedaljer i OL
som Johan Grøttumsbråten. Han hadde
et spennende liv og opplevde mer enn
de fleste, men krigens innsats kostet
dyrt. Han døde nær 84 år gammel i 1983
etter mange år på psykiatrisk sykehus.
Den gamle stormester hadde skapt seg
et navn som vil leve videre så lenge det
konkurreres på ski.
Familien Grøttumsbråten har forsøkt
å selge skikongens unike premie- og
medaljesamling til Skimuseet. Men
prisen var høy og museet hadde ikke
midler til dette. Det ble forsøkt å samle
inn penger, men dessverre lyktes det ikke
å skaffe nok til kjøp av samlingen. Johan

Grøttumsbråtens vakkert utførte diplom
er var også av stor kunsthistorisk verdi.
Ved en auksjon den 9. mai 2009 ble 53
gjenstander og medaljer solgt for over
en million kroner. De fleste tilslagene
gikk til budgivere fra USA, Luxemburg
og Brasil. Noen av disse kjøperne skulle
selge dem videre til samlere andre steder
i verden. Et stykke norsk kulturhistorie
er blitt stykket opp og forsvunnet til
samlere og museer langt utenfor Norges
grenser. Tenk om våre museer kunne fått
økte budsjetter til kjøp av uerstattelige
skatter som dessverre forsvinner ut av
landet til pengesterke samlere.
Kilde:
Johan Grøttumsbråten- skikonge og
motstandsmann av Olav Bø,
Universitetsforlaget.
Johan Grøttumsbråten foran Sporten.
Skulptur av Nils Aas.
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Skiløbning i Text og
Billeder
av

Øyvind Gaukstad

Høsten 1908 ble det trykket en bok
med ovenstående tittel. Forfatteren var
Fritz Huitfeldt som var viden kjent for
sin skibinding. Han laget en skibinding
med jernører i 1894. I 1897 utviklet han
modellen videre og laget en binding med
gjennomgående jern bøyd opp på begge
sider av skiene. Han skrev en rekke bøk
er om jakt, fiske og skiløping. Allerede
i 1896 utga han en bok som han kalte
”Lærebog i Skiløbning”. Boken fra 1908
var en videreføring og ajourføring av den
første boken. I forordet skriver Karl Roll
at han har lest igjennom manuskriptet til
den nye boken og at boken er den beste
han har lest om emnet.
Han skriver videre: «Uden at gaa
i spidsfindige detaljer har forfatteren
her givet praktiske Regler og greie Vink
for Skiløberen, og gjennem en Række
slaaende Fotografier har det lykkedes
ham i rette Tid at slaa et – forhaabentlig
afgjørende – Slag for den rette Maade
at bruge Skierne paa: Telemarkstilen.
Hva Hr. Huitfeldt her har fremlagt,
vil læses med Interesse saavel af Nord
mænd som af Udlændinger, baade
fordi Forfatterens Navn paa dette Felt
er saa kjendt og hans Sagkundskab saa
uomtvistet, men ogsaa fordi man gjen
nem den store Række glimrende og til
dels forbløffende Billeder, saa at sige
uden Ord, kan læse sig til Skiens rette
Brug og Føring.»
Huitfeldt skriver selv i innledningen
at skiløping er en eldgammel idrett, men
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at den i sin nåværende form er kjent
bare i en menneskealder. Han mener
at dens store popularitet har ført til en
rask og riktig utvikling. Han hevder
at «Telemarksskien er adopteret, dens
Linier er faastslaaede og den har naaet
en Fuldkommenhed, som i Fremtiden
neppe vil blive Gjenstand for større
Forandringer.»
Særlig interessant for oss i dag er
kapitlene om hoppets plassering og om
selve hoppingen, ikke minst i våre dager
med tanke på den store utbyggingen av
Holmenkollbakken og Midtstubakkene.
Huitfeldts tekst og de forskjellige stilstu
diene fra hoppbakken gir virkelig grunn
til ettertanke. Det er hundre år siden
denne boken ble skrevet, så utviklingen
innen hoppsporten har sannelig gått
fort. Huitfeldt trodde selv at «Dissens
og Famlen vil selvfølgelig fremdeles
ledsage Skiidrætten, men i sin Helhed,
tror jeg, at det nu er i den fortræffeligste
Gjænge.»
I kapitlet om «Hoppets Placering»
skriver han bl. a.: «Naar man skal lægge
et Hop i en Bakke, maa man passe paa
at placere det saa langt op i denne, at
der nedenfor bliver et tilstrækkeligt langt
Stykke igjen til Undafrendet, der bør
staa i Forhold til den Hoplængde, som
kan væntes at blive præsteret. Nærmere
at bestemme dette ved Tal lader sig
selvfølgelig ikke gjøre, da dette forud
sætter nøie Kjendskab til den specielle
Bakke; Anvisningen er saaledes udtalt i
sin Almindelighed.
Ikke alle Bakker er skikket for Hop;
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saaledes ikke altfor bratte og korte
Bakker og heller ikke saadanne, hvor
Hældningen er jevntskraanende hele
Veien nedover, heller ikke de, hvor Hæld
ningen pludselig gaar over i Sletten.
De som egner sig bedst, er Bakker
som midt i danner en naturlig Afsats
eller som bestaar af to paa hinanden føl
gende bakker med en kort Slette imellem.
I disse Lader Hop sig ofte uden stort
Besvær arrangere, blot ved nogle Spade
tag hist og her eller ved at klappe lidt
til med Skiene. Telemarkingerne har en
overmaade praktisk Maade at lave Hop
paa uden at benytte Spade. De tager
Skiene af sig og traakker op en smal Vei
omtrent 2 Skilengder fra Yderkanten af
det vordende Hop. Under Traakkingen
med Fødderne skyves samtidig den løse
Sne foran udover mod Hoppets Kant.
For at faa denne lidt fastere for Satsens
Skyld, lægger de lidt Granbar yderst
og maager med Skiene saa meget Sne
over, at Baret dækkes godt. Derpaa gaar
en med Ski paa Benene op et Spor, saa
det hele Hop tilslut ser ud som en lang,
smal Rende svagt konkav og med jævn
Overgang fra Bakken ovenfor.»
I et senere kapittel tar Huitfeldt for
seg «Hopløb og Slalaam». Her skriver
han: «Regelen for Benstillingen i Hop
løb er den samme som i almindeligt
Bakkeløb. Med Hensyn til den Bæreevne,
som et Par Ski har, bliver denne størst,
naar begge Ski kommer saa tæt sam
men, at de tangerer hinanden foran og
bag. De virker da samlet og jo roligere
Skiløberen kan staa, desto større bliver
Farten. Staar han derimod urolig og
lader Tyngden hvile snart paa den
ene Ski, snart paa den anden, er det
indlysende, at Evnen til at bære oppe
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formindskes, ikke at tale om, at Farten
hæmmes i betydelig Grad. Som almind
elig Regel kan fastslaaes, at Bæreevnen
og Farten øges ved rolig og mindskes
ved urolig Holdning. Vil man opnaa
den støest mulige Position lader man
yderligere Knæernes Indersider støtte
sig mod hinanden.
Det, at Kroppen øver et jævnt Tryk
paa begge Ski er af største Betydning for
en Skiløber, som vil blive stø Hopper. Er
man ikke opmærksom herpaa, har man
let for at blive, hva man i Telemarken
kalder en Slumpestaaer. Der er man
meget streng i sine Fordringer og vær
diger en saadan ingen Opmærksomhed;
for der at kunne gjøre Krav paa at kaldes
Skiløber, maa det være en Undtagelse,
at man falder.
Vil man samtidig blive en korrekt og
elegant Hopper, maa man gaa systema
tisk til værks og begynde med Smaahop
for at faa den rette Stil og Stilling. Det
som da kræver ens hele Opmærksomhed
er Satsen; at staa falder omtrent af sig
selv, naar denne er rigtig tagen. Og for
hurtigere at naa Maalet, bør Kammer
aterne efter Tur indbyrdes øve Kritikk.»
Senere i samme kapittel skriver Huit
feldt om hvor viktig det er å satse riktig:
«Satsen skal tages med «Taa Hæv» Still
ing; Tæerne skal under hele Luftfarten
pege nedover. Nogen anvisning i saa
Henseende turde være overflødig, thi
det falder vel ingen ind at spænde fra
med hele Fodbladet eller Hælen, naar
man f.Ex. skal hoppe over en Grøft,
ligesaalidt som nogen lader sig falde
ned paa Hælene efter endt Sprang. Idet
man saaledes med en rask Bevægelse
spænder fra med Tæerne, kommer Krop
pen derved af sig selv forover. Jo brattere

Undafrendet er, desto mere maa Kroppen
naturligvis frem og Skiløberen opfatter
øieblikkelig Situationen.»
Huitfeldt går meget nøye og detaljert
inn på hvordan hopperen skal forholde
seg i svevet. Det er viktig at skiene har en
parallell stilling i forhold til unnarennet.
Hopperen må holde skiene rolig i luften
og helst i samme plan. Og det er viktig
å ta et godt nedslag: «Naar Skiløberen
nærmer sig Bakken, fører han uvilkaar
lig det ene Ben lidt frem og det andet
tilbage og strækker i Nedslagsøieblikket
det forreste Ben frem.»
Huitfeldt legger stor vekt på å vise
hvilken stilling hopperen skal ha i sve
vet. Han har latt trykke ganske mange
bilder, og han påviser hvilke hopp som
har korrekt skistilling og hvilke som
har feilaktig skistilling. Enkelte av disse
bildene blir trykket i tilknytning til denne
artikkelen så leseren kan danne seg et
inntrykk av hvordan et hopp skulle gjen
nomføres for hundre år siden. Og det
var ifølge Huitfeldt to måter å hoppe på:
«Man kjender to forskjellige Maader
at staa i Hop paa, nemlig Rakmethoden
og Optrækmethoden. Som det naturligste
og sikreste maa ubetinget anbefales den
at staa «rak», thi dermed opnaar man
bedst at faa sine Ben strakte, hvilket er
af stor Betydning for en rolig Skiføring,
ligesom det er godt at have noget at
synke paa, hvis Trykket er tungt.
Ved at «trække op» (dvs. at trække
Benene op under sig i Hoppet) faar
man aldrig rettet Benene saa godt
ud igjen og man kommer gjerne med
mere eller mindre bøiede Knær ned
paa Bakken. Dernæst har man under
Optrækningen ogsaa meget ledt for
at forrykke Skistillingen. Helt at ville

forkaste Optrækmaaden er ikke min
Mening. Den har havt mange Dyrkere
ogsaa i Telemarken, idet baade Seljord,
Kviteseid og Vinje delvis «trækker op»
medens f. Ex. Morgedølerne bestandig
staar «rake». Et er imidlertid sikkert, at
skal en Rakstaaer være flot og vise sig
for Morro Skyld, saa trækker han op,
men gjælder det at være sikker paa at
staa, er han bestandig rak. Dette synes
at være en stiltiende Anerkjendelse af,
at Methoden at «staa rak» er den tilfor
laderligste og selv de som sædvanligvis
har trukket op, gaar tilslut over til Rakmethoden.»
Leseren kan selv bedømme ski
hoppene ut fra den lille bukett med
bilder som blir vist her i bladet. God
fornøyelse!

Øverst: Huitfeldts Binding.
Nederst: Huitfeldts Langrennsbinding.
Se også tredje omslagsside.
Alle bilder fra boken.
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EN TEGNER I
HOLMENKOLLEN
Små minner gjennom en menneskealder
av

Øyvind Sørensen

Redaktøren har bedt meg å skrive litt
om mine opplevelser i bakken gjennom
de mange år jeg hadde vært med og
«skildret» rennene.
Det første rennet jeg tegnet, var
i 1910, og siden har jeg med enkelte
avbrytelser vært nokså trofast gjest der
oppe med min blokk og blyant. Nå er
jeg ikke av den sorten som fører dagbok,
men avisen har da de gamle årgangene
og når en sitter slik og titter gjennom
disse mer og mindre gulnede blade,
minnes en alltid enkelte ting, som kan
skje kan ha sin interesse for den yngre
generasjon og som kan hjelpe til å friske
opp gamle minner for de eldre.
Jeg slår opp i årgangen 1910, og
noe av det første som møter meg, er en
tegning av årets sportstyper. Vi får san
nelig innrømme at vi kler oss en smule
mer praktisk i 1948. Fra rennene det året
hadde jeg en ganske pussig opplevelse.
Min sjef, den fremragende avismann,
redaktør Amandus Schibsted, var meget
interessert i Holmenkoll-rennene. Som
vanlig overvar han også det året 18-kmrennet, som i de dager ble holdt om
søndagen, og ba da om jeg ikke like
godt kunne gjøre tegningen fra den neste
dags hopprenn ferdig om søndagen, så
vi kunne offentliggjøre den i mandagens
aftennummer. Jo, jeg gikk løs med krum
hals. Været var strålende med sol, klar
luft og blank, blå himmel, og jeg gjorde
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min tegning i overensstemmelse hermed.
Jeg valgte et standpunkt på siden av
og ovenfor hoppet med utsikt over
Besserudtjernet og åsene i det fjerne.
Tegningen leverte jeg til reproduksjon
om ettermiddagen og trodde den hellige
grav vel forvart.
Men så kom mandagen! Aftenposten
skriver: «Tåken var så tett at folk nede på
tjernet så vidt øynet hoppet og tribunene,
hopp til dels under 20 meter og bare de
djerveste nådde ved store anstrengelser
ut over 25. Under normale forhold hadde
nok hoppene vært en halv snes meter
lengere enn i dag.»
Så det var ikke så underlig at jeg
med gru tenkte på min tegning som
skulle «pryde» Aftenposten, for jeg
hadde samvittighetsfullt tegnet tjernet og
bakken full av mennesker, selv de lengst
bortliggende åsene hadde jeg tatt med!
Jeg traff redaktør Schibsted i bakken.
Med sin karakteristiske kjappe beve
gelse strøk han seg under nesen og sa:
«Ja, hva skal vi nå gjøre med tegningen
Deres?»Vi så nokså triste ut begge to.
«Ikke vet jeg.» Det var jo altfor sent å få
noen ny tegning ned til aftennummeret.
«Vi får heller sløyfe den.» - «Ikke tale
om,» sa Schibsted. «Vi får se å finne på
noe.» Og så gikk han rolig bort og satte
seg på sin vanlige plass. Fullt så rolig
var sannelig ikke jeg, og da jeg kom
ned til byen igjen etter rennet, åpnet jeg
med angst og beven avisen. Jo da, der
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Fritz Huitfeldt: «Korrekt Skistilling og Kropsføring.»

pranget tegningen over 3 spalter med
følgende underskrift: «Vår tegner har
gjengitt situasjonen under hoppløpet
etter de kongeliges ankomst. Dessverre
foregikk løpene i tåke, men tegneren
har – for å gi leserne et inntrykk av det
imponerende skue – sløyfet tåken.» Ja,
redaktør Schibsteds make --- Jeg har
bare i alle disse årene studert på om dette
virkelig gikk i publikum?
I 1911 var hoppet gjort større og
kongetribunen hadde fått en – som vi
syntes – «flott» oppbygning med riks
våpenet over. Kronprinsen var jo ikke
større karen den gangen, men alt da
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var han meget interessert i de «store
guttas» prestasjoner og håpet vel at han
også en gang skulle greie å stå utfor i
denne berømte bakken. Og da hoppet ble
høyere og bakken og kronprinsen større,
gikk også håpet i oppfyllelse.
Langrennet 1912 foregikk i et used
vanlig felt grisevær, regnet silte ned
og tåken sto tykk og tett som en vegg.
Besserudtjernet var virkelig litt av et
tjern den dagen, og det fikk nok også
løperne merke, som gikk over ende.
Gardistene, som den tid alltid var utkom
mandert som hjelpere, hadde hele natten
gjennom stått ved pumpene for å få vekk

overvannet. Det hadde også hjulpet så
vidt meget, at det i hvert fall innenfor
tribunene kunne kjøres lass etter lass
med sne uten at den smeltet bort med en
gang. Men det var nok ikke bare moro å
være Holmenkoll-løper den dagen.
Jeg tar et sprang på noen år fram til
årgangen 1917 og titter på en tegning fra
starten til 50-km-rennet på Besserudtjer
net. Jeg blir slått av to ting: tidtagerne
sitter under åpen himmel og fotografene
har noen kjempemessige apparater på
stativ. Jeg undres på hva våre nåværende
pressefotografer ville si til å måtte
drasse rundt med en slik oppakning på
et Holmenkoll-renn?
Holmenkollen 1918 ble nok en stor
skuffelse for vår utmerkede Thorleif
Haug. 50-kilometeren vant han med
svenskenes G. Johansson og Isaksson
hakk i hæl og så gikk han på nesen i
hoppløpet. Noen mente det kom av at
hoppet var for høyt og at solen virket så
det hang igjen. Smøringsteknikken var
ikke så langt kommet den gangen som

nå. Resultatet var i hvert fall at Haug
mistet sin (vel fortjente) kongepokal
det året.
1922 var Kronprinsens Holmenkollrenn. Kadetten, Kronprins Olav, deltok
for første gang med meget ære i yngste
klasse. Det var en mengde mennesker i
bakken, og jeg kan den dag i dag huske
den veldige jubel som steg opp imot
ham, idet han seilte utfor og gjorde et
meget pent hopp. Dessverre falt han i
annen omgang, så han ikke kom opp i
premierekken. Men drømmen var gått
i oppfyllelse, den han sikkert hadde
hatt da han som liten gutt hadde stått
på kongetribunen og sett de store gutta
sette utfor.
Start og innkomst for langrennet
var det året for første gang lagt til slet
ten foran Skimuseet. Det var et veldig
framskritt fra tidligere år, da starten
hadde gått fra Besserudtjernet. Før måtte
deltagerne ned til badet på Holmenkol
lens Sanatorium for å kle seg om, mens
funksjonærstaben hadde tilhold i selve
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hotellet, nå hadde en Skimuseet like
ved med sin utmerkede garderobe og
bad i kjelleren og funksjonærlokaler i
annen etasje. Dette lettet ledelsens ar
beid i betraktelig grad. Men de stakkars
tidtagerne satt fremdeles ute og arbeidet
uten beskyttelse for sine papirer og
klokker. Var det snøvær, så de mang en
gang ut som veritable, lubne snømenn.
Men humøret var alltid på toppen hos
dem som hos alle vi andre.
Seks år fram i tiden – 1928. Bakken
var igjen bygd om. Løpebroen var blitt
betraktelig høyere fra tidligere år, hop
pet lagt lengere opp og overgangen ut
dypet en del. Men fordringene til bedre
bakke steg, og ti år etter – i 1938 – var
nåværende veldige løpebro og hopp der.
Da jeg så dette Eiffeltårnet av et opp
bygg, grøsset det i meg ved tanken på
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alle dem som frivillig skulle sette utfor.
For jeg mintes enda med gru den gangen
mange år før, da bakken var relativt flat
og kort og jeg satte utfor og det enda bare
fra «kulen». Jeg torde ikke falle, jeg sto
virkelig av bare redsel.
Holmenkoll-rennene har, som sagt,
undergått store forandringer i disse
mange årene både med hensyn til
bakken, startstedene og andre ting. At
lægene også ville være med i utviklin
gen, sier seg selv, interessert som mange
av denne stand alltid har vært for disse
rennene, både som aktive løpere og
som medarbeidere, enten det nå har
vært i egenskap av doktor eller de er
blitt tildelt andre gjøremål. I 1935 tok
idrettslæge Birger Hannisdahl initiativet
til å røntgenfotografere et halvt hundre
av 50-km-rennets deltagere før og etter

løpet for å undersøke hvilken innflytelse
dette kunne ha på hjertets utseende. Om
det ble noe positivt resultat av dette eks
periment kjenner jeg ikke til, men det
var i hvert fall, så vidt jeg vet, det første
i verden og all ære verd, ikke minst da
det viste at det ikke bare er den såkalte
«sportsgale» ungdom som interesserer
seg for Holmenkoll-rennene.
Ja, når en sitter slik og blader i gamle
årganger, dukker det ene minnet etter det
annet opp. Kalde, sure, grå dager som
skifter med andre, hvor solen skinner
fra en høy, blå himmel. Noen minner en
om tåke og snesludd eller det som verre
er – regnværsdager, hvor en ønsket seg
oljehyre og sjøstøvler. Men likegyldig
hvordan været var, en Holmenkolldag
har alltid vært fest.
Men festligere Holmenkolldag enn
den i 1946 har nok ingen av oss opp
levd, den dagen da det unge skiløpende
Norge satte hverandre stevne igjen etter
de lange, mørke årene. Det var vel ikke
mange som ikke hadde en klump i halsen
og en tåre i øyekroken da formannen i
sin glimrende tale ønsket kongefamilien
tilbake på den plass, som hadde stått der
så tom i seks tunge år. Igjen lød konge
sangen fra de titusener av struper, igjen
gjallet trompetsignalene, igjen suste
guttene utfor, atter hørtes bifallet som
et orkanaktig sus fra det sakkyndige
publikum når prestasjonen var god. Jo,
det var gildt å være i Kollen igjen.
Årene i Holmenkollen er nå blitt
så mange at jeg har følelsen av å være
blitt et slags «inventar» som så mange
andre av Skiforeningens andre gamle
medlemmer. Det kan forresten ha sine
fordeler – enkelte ganger også for andre,

hvilket følgende lille historie vil kunne
gi et begrep om.
Det var for mange år siden i K. Vilh.
Amundsens sekretærtid. Jeg sto i bakken
under hoppet da Amundsen kom bort til
meg og sa: «Det står en kar her borte
utenfor gjerdet og sier at han må komme
inn i bakken, da han er tegneren Øyvind
Sørensen.» Jeg må vel ha sett ut som et
eneste stort spørsmålstegn, men fikk da
i hvert fall stammet fram: «Det er det
frekkeste ---»
«Ja visst,» sa Amundsen, «men kom
bort og titt på ham.»
Det gjorde vi. Det var en pen ung
mann og liknet altså ikke på underteg
nede.
«Er det Dem som er Øyvind Sø
rensen?», spurte Amundsen.
«Ja,» svarte den pene, unge mannen.
«Å nei, den går ikke den, for her ser
De Øyvind Sørensen.» sa Amundnsen og
pekte på meg.
«Ja ja,» sa mannen bare, men gjorde
intet tegn til å stikke av. Han så bare ut
som han hadde den beste samvittighet
av verden.
«De er sannelig så frekk at jeg tror
De får slippe inn likevel,» lo Amundsen,
«men se da til og kom Dem så fort som
mulig ned på en av medlemstribunene.»
Ja, i Holmenkollen kan en sannelig
oppleve litt av hvert.
Fra Snø og Ski 1949
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BIRGER RUUD OG DEN TYSKE
SENTRALBANKSJEFEN
av

Øivind Kulberg

Det er matpause i det lille kontoret til
Kongsberg Skimuseum en dag i begyn
nelsen av januar 1993. Telefonen ringer,
og Birger Ruud er den nærmeste til å ta
den. I støyen oppfatter han ikke hvem
som ringer, men han får med seg at det
dreier seg om en omvisning på museet
kommende onsdag. Han svarer at han
skal vise rundt en gruppe pensjonister
den dagen, men at han er ledig dagen
før. Ringeren ber om litt betenknings
tid. Birger og dugnadsgjengen drar ut
i museet for å jobbe, mens jeg blir sit
tende igjen ved telefonen. Det viser seg
at den som ringte, var sentralbanksjef i
Norges Bank, Hermod Skånland. Han
ringer igjen. Hans gjest, sjefen for Deut
sche Bundesbank, Helmut Schlesinger,
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hadde uttrykt ønske om å treffe Birger
Ruud og ville fremskynde sin avreise til
Norge med en dag for å få oppfylt sitt
ønske. Jeg går ut i museet og forklarer
forholdet. Birgers svar karakteriserer
mannen: «Pensjonistene var jo først».
Helmut Schlesinger, Hermod Skånland
og Birger Ruud, som snakket flytende
tysk, fant raskt tonen under en vellykket
omvisning på Kongsberg Skimuseum og
en påfølgende lunsj.
I Norges Banks orientering om
saken heter det: «Det journalister og
andre forundrer seg over, var hvorfor
en slik opptatt mann kom til Norge en
dag før strengt tatt nødvendig». I Norges
Banks informasjonskontor gløder tele
fonene: «Hva gjør egentlig Schlesinger
i Norge?». Ryktene går om hemmelige
møter, rentenivå og truende kriser, men

Norges Banks meldingsblad fortsetter:
«Men de få som visste det, var alle tause.
Denne dagen var satt av til helt andre
ting enn tysk økonomi».
Etter sitt foredrag i NHO må Schles
inger svare Oslopressen på hvorfor det
var så viktig å treffe Birger Ruud. Til
Aftenposten sier han: «Første gang jeg
så Birger var i min hjemby Penzburg i
Oberbayern. Han holdt et foredrag og
viste bilder. Dette var i 1935. Jeg ble helt
bergtatt av ham». Var det så bare idretts
mannen han var bergtatt av? Neppe. Til
Dagens Næringsliv går han mer i detaljer
om det første møtet med Birger Ruud:
«Jeg husker ham godt. For da han kom
inn og ble møtt med nazihilsen fra klub
bens leder, nektet han å besvare hilsenen.
«Den kan du ha for deg selv,» sa Ruud,
forteller Schlesinger.»
Det var ingen spøk å demonstrere
mot nazihilsen i de dager, noe jeg selv
fikk erfare under en sykkeltur i Tyskland
i 1936. Folk i Bayern var vel de siste til
å akseptere Hitlers ideer, og en høy pros
ent av forsamlingen Birger stod overfor,
var trolig antinazister. Det er sannsynlig
at 11-åringen ble «bergtatt» av denne
lille mannen som trosset Gestapos alle
stedsnærværende øyne og ører. Det var
snarere hans uredde fremferd, hans vin
nende vesen og smittende humør, som
gjorde et så dypt inntrykk på 11-åringen
at han 58 år senere gjerne ville treffe
denne personligheten.
Fra 1931 arbeidet Birger Ruud nesten
fire år i Tyskland. I ledige stunder deltok
han i skirenn (hopp og alpint) og ble hele
landets «Der Birger». Ved innmarsjen
under åpningen av vinterolympiaden
1936 gikk han i spissen for den norske
troppen, som i motsetning til briter,

franskmenn og andre ikke gjorde nazi
hilsen til Hitler på ærestribunen. Om
dette valg skyldtes Birger, vet jeg ikke.
I vanlige renn brukte han den dyprøde
KIF-genseren med hvit K på brystet.
På spørsmålet: «Was bedeutet das K?»,
svarte han gjerne med et spøkefullt
glimt i øyet: «Kommunist». Under
krigen var Birger Ruud en av lederne
i idrettsboikotten, ble arrestert og satt
halvannet år på Grini.
Øyvind Kulberg (f. 1918) var lektor på
Kongsberg videregående skole, og etter at han ble
pensjonist i 1987, har han arbeidet som frivillig
på Bergverksmuseet og Skimuseet på Kongsberg
og som guide på engelsk og fransk. Birger Ruud
(1911-1998) vant OL-gull i spesielt hopprenn i
1932 og 1936 og sølv i 1948 og ble verdensmester
i 1931, 1935 og 1937. Som pensjonist arbeidet han
også på Skimuseet på Kongsberg og var guide for
norske turister.

Kilder:
Aftenposten 6. januar 1993
Dagens Næringsliv 8. november 1990

Forrige side: postkort
Denne siden: Parhopp av Birger (t.v.)
og Asbjørn Ruud i Holmenkollen 1954.
Begge bilder fra Odiin.
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HOLMENKOLLBAKKEN
av

Gunnar Sunde

Holmenkollbakken har alltid virket som
en magnet på unge gutter og kanskje
særlig på oss som bor i distriktet og som
kunne se tårnet fra soveværelset.
Før krigen var jeg med mor og far
på tjernet under rennene og innrøm
mer gjerne at når jeg gikk og la meg de
kveldene, var det jeg som vant rennet.
Under krigen lå bakken der, og de
fleste av oss som drev med hopping,
drømte at en gang, når det ble fred, skulle
vi få være med. Vi så jo bakken så tydelig
når vi «tjuvhoppet» i Midtstubakken.
Så kom freden og i mars 1946 skulle
det første rennet etter krigen finne sted.
Jeg var et år for ung og vel heller ikke
god nok til å delta, men jeg ble spurt om
jeg ville være prøvehopper. Gjett hva
svaret ble!!!
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Den uken ble det ikke mye skole
gang. Vi var i bakken fra tidlig om mor
genen, hjalp til med prepareringen, og vi
fikk hoppet en masse. Det var fantastiske
dager. Lørdagen før rennet var vi samlet
og fikk instruksjon om hva og hvorledes
alt skulle foregå på selve Holmenkoll
søndagen. Deretter var det å dra hjem for
å forberede seg, smøre ski og drømme
om hva vi skulle være med på.
Den kvelden ba far meg gå ut på
verandaen og sage litt ved til peisen.
Oppglødet som jeg var, registrerte jeg
ikke at det var is på kubben med det
resultat at sagen hoppet og skar seg ned
i min venstre hånd. Raskt ble jeg kjørt
til Legevakten, og dr. Arneberg sydde 8
sting, surret tommelen tett inntil resten
av hånden og erklærte meget tydelig at
noe hopping neste dag, for min del, var
uaktuelt!! Hvis jeg da skulle falle, kunne

Til venstre: Kø i Studenterlunden til Holmenkollrennet 1946.
Over: H7-tegnet på sletta idet kongefamilien ankommer Holmenkollbakken.
Ukjente fotografer.

jeg ødelegge hånden for godt.
Da vi kom hjem, tok far skiene
mine og låste dem inn i garasjen, og det
var det, trodde han. Selv var jeg av en
helt annen oppfatning. Verken doktor
Arneberg eller far skulle ødelegge den
dagen for meg.
Det var min hånd og jeg faller ikke!!
Det ble en søvnløs natt!
Tidlig neste morgen sto jeg opp, fant
garasjenøkkelen, tok skiene og snek meg
ut. Jeg tror bestemt at jeg så at gardinene
på mors og fars soveværelse rørte seg,

men far ville senere aldri innrømme det.
Så bar det opp i bakken, og vi hop
pet vel to eller tre ganger før det hele
skulle begynne. Gjett om vi var i ekstase!
Tusenvis av mennesker i bakken (inklu
sive mine foreldre som jeg ikke så før det
hele var over).
Christian Holmen var rennleder, og
han vinket oss ut i tur og orden. Til slutt
ble alle prøvehopperne og tråkkerne i
bakken samlet på sletta og dannet en stor
V med kongesymbolet H7 inni. Dette
som en hilsen til kong Haakon.
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Snakk om opplevelse!! Heldigvis
gikk alt bra med meg og armen. Verre var
det med min mor som nesten svimet av
da hun skjønte at jeg var en av hopperne.
Tradisjonen tro, etter første utlend
ing fra hvert land som hoppet, ble det
spilt vedkommendes nasjonalsang. Det
ble sunget og jublet for alle uansett om
de sto eller ikke. Det var da utrykket
FOLKEFEST ble skapt.
Jeg har, etter dette, selv deltatt i flere
Holmenkollrenn, og senere vært leder av
hopprennene, men aldri har jeg opplevd
maken til stemning som i 1946.
Til høyre: Gunnar Sunde som prøvehopper i Holmenkollen 1946.
Under: Kong Olav snakker med Oddvar Brå i bakken 1982. Til venstre Skiforeningens formann, Gunnar Sunde.
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Til Holmenkolluken 1949 arrangerte Skiforeningen en konkurranse om beste
vindusutstilling. En idé for VM på ski 2011?
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ÅRSMELDING FOR VINDEREN
HISTORIELAG 2009
Vinderen Historielag har året 2009, som tidligere, arrangert årsmøte, vårtur, høsttur,
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 1071 medlemmer. Det har vært avholdt
ti styremøter. Historielaget deltar også i møter som Fellesrådet for historielag i Oslo
arrangerer.
Årsmøtet ble holdt 15. april, som vanlig på Diakonhjemmets Høgskole. Øyvind
Gaukstad ble valgt til møteleder, Anita Kildal og Lisbeth Sunde til å underskrive
protokollen. Regnskapet ble godkjent på to betingelser: Regnskapet blir ført på
samme måte som tidligere år, og det skal undertegnes av hele styret. Finn Bendix
Bendixen, Lajla Heyerdahl, Bjørn Christophersen og Clemens Saers var alle på valg
og ble gjenvalgt. Etter årsmøtet kåserte vitenskapshistoriker Peder Anker om Arne
Næss og miljøbevegelsen. 60 til stede.
Etter årsmøtet trakk revisor Jon Erik Naalsund seg.
Vårturen gikk med buss 10. juni til Fossesholm og Nøstetangen Glassverk. Vi kjørte
fra Villsvinet ved Slemdal skole, hadde omvisning begge steder og en liten lunsj på
Fossesholm. Turen kostet kr 300 og var fulltegnet med 50 deltakere.
Kulturminnedagen var i år viet temaet ”Vann og dagliglivets kulturminner”. Vi
planlegger å behandle dette temaet senere. I stedet dro vi på en høsttur 7. oktober over
Krokskogen langs den Gamle Kongevei fra Lommedalen til Sundvollen. Vi dro igjen
med buss fra Villsvinet ved Slemdal skole og spiste en toretters lunsj på Kleivstua.
Turen var fulltegnet, kostet kr 350.- og hadde en utmerket guide i styremedlem Hen
ning Krohg Stabell. Også her var det 50 deltakere.
Julemøtet ble holdt på den nye Persbråten videregående skole. Finn Holden fortalte
med bilder om Roma fra antikken til i dag for 80 fremmøtte.
I 2009 har vi fortsatt å registrere bilder på en bildedatabase redigert av Deich
manske bibliotek. Over 500 bilder er nå registrert av Vinderen Historielag og er fritt
tilgjengelig for alle på Internett, og avspeiler utviklingen i bydelen gjennom et par
hundre år. Noen av bildene vil bli forstørret til utstillinger i glassmontrene på Vin
derentorvet. Vi vil fortsette å registrere bilder på denne databasen og etterlyser gamle
bilder fra området for lån for skanning (også album).
Frøen, 29.01.2010

Finn Holden
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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
Bjørn Christophersen
Clemens Saers
Henning Krohg Stabell

valgt for 2 år som leder i 2008
valgt for 2 år i 2009
valgt for 2 år i 2008
valgt for 2 år i 2009
valgt for 2 år i 2008
valgt for 2 år i 2008
valgt for 2 år i 2009
valgt for 2 år i 2009
valgt for 2 år i 2008

tar gjenvalg
fortsetter
tar gjenvalg
fortsetter
tar gjenvalg
tar gjenvalg
fortsetter
fortsetter
tar gjenvalg

Valgkomiteens innstilling:
Finn Holden gjenvelges som leder for 2 år.
Anita Kildal, Seyna Sønnichsen, Harald Ulvestad, Henning Krohg Stabell gjenvelges.
Valg av revisor(er) er avhengig av årsmøtets tilslutning til endring av vedtektenes §6.
I henhold til ovenstående vedtektsendring innstilles revisor Sigvald Jacobsen fra
revisjonsselskapet J. Bruserud & co AS som revisor f.o.m. dette årsmøtet.

Vinderen, 13. februar 2010

Wenche Undrum		

Øyvind Gaukstad

Gunnar Sunde

Styret foreslår at valgkomiteen fortsetter. Gunnar Sunde ønsker å fratre og foreslås
erstattet med Tim H. Scheie.
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Lajla Heyerdahl
(sign)

Se neste side.

Regnskapet for 2009 fortsatt
Fotnote
I regnskapet for 2008 ble forventede inntekter (antall medlemmer x årskontingent)
satt opp som inntekt og manglende innbetaling satt opp som «utestående fordring».
Mellom regnskapene for 2008 og 2009 er ført noen nøkkeltall fra 2008 hvor «for
ventet inntekt» og «utestående fordring» er fjernet. Regnskapet for 2009 er som
tidligere ført med reelt innbetalte kontingenter uten motsvarende post for utestående
kontingent/fordring.

Revisjonsberetning for Vinderen Historielag
Til årsmøtet i Vinderen Historielag
Vi har revidert regnskapet for 2009. Revisjonen har blitt noe vanskeliggjort p.g.a.
fortsatt lite oversiktlig datering av dokumentasjon. Vi tilråder at det søkes profesjonell
regnskapsføring og autorisert revisjon, som styret har bekreftet å gjennomføre.
På denne bakgrunn anbefaler vi at det fremlagte regnskap for 2009 godkjennes.
Oslo, 17. mars 2010
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HANS FALLET
– en funksjonær i Holmenkollen
av

Finn Holden

Hans Fallet har lang fartstid som
funksjonær i Holmenkollrennene. Han
startet allerede i 1959. Det var en ære å
være funksjonær i Holmenkollen, og han
ble spurt om å være funksjonær. Han ble
utplassert på Glåmene, der 50 kilometer
løypa snudde to ganger. Det var ingen
forbindelse til start- og målområdet så
han fikk en liste over deltakerne og et
cirka tidspunkt for når løperne var ventet
til Glåmene. Han dro ut med niste og en
termos. Da de siste løperne hadde passert
annen gang, pakket han sammen og gikk
hjem. Hvis noen av løperne brøt løpet,
fikk han vite det via munn-til-munnmetoden langs løypa.
I 1966 fikk han ansvar for løypa
ved Hansehytta nær Skjennungen. Det
snødde sterkt det året så funksjonærene
måtte beintråkke nær en kilometer av
løypa. En snøscooter med en kloss bak
laget spor for løperne. Etter et par års
pause kom han tilbake som funksjonær.
I perioden 1981-82 var Hans Fallet
leder for start- og mål-området ved
prøve-VM og VM og deretter rennleder
1983 -88. To av episodene han husker fra
den gang, var knyttet til utlendinger. En
av hans oppgaver var å føre seierherrene
til Kongen for gratulasjon og samtale.
Den russiske vinneren av 10 km, Ljubov
Ljadova, var så engstelig før møtet at
hun skalv på hendene, og Fallet måtte
leie henne opp til kongetribunen. Etter
samtalen med Kongen var hun så lettet
og glad at hun ga Hans et smellkyss på

kinnet. Han utbrøt: «Nå vil jeg ikke vaske
kinnet på en uke.» Dagbladet utla dette
i en enspalter dagen etter: «Rennleder
Fallet vil ikke vaske seg på en uke.»
Rennlederen kontrollerte lang
rennsløperne før start. Svensken Thomas
Wassberg kom alltid sent til start. Han
hadde lue med altfor stor Swix- reklame,
og Fallet påpekte at så stor reklame var
forbudt, han kunne risikere å bli disket.
Fallet foreslo at han skulle vrenge lua.
Wassberg ble så sint at han rasende kastet
lua i føttene til Fallet. Etter løpet kom
han tilbake, fikk lua tilbake og ba om
unnskyldning.
Hans Fallet deltar fremdeles som
funksjonær, 82 år gammel, og vil
forhåpentligvis feire 50 årsjubileum
som funksjonær ved VM 2011. Han har
fått mye igjen for sin tid i Holmenkol
len. Han har representert Skiforeningen
ved OL og VM i utlandet og sett hvor
respektert Holmenkollen er ute i verden.
Det har vært en morsom tid med mye
vennskap, og i de fleste rennene har også
kona Reidun vært med som funksjonær.

Bildet til venstre:
Hans Fallet med Grete Ingeborg
Nykkelmo, vinner av 20 km i VM i
Seefeld i 1985.
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VINDERENBORGEN
av

Wenche Undrum

Godt og vel 60 svært interesserte og
engasjerte brukere av Vinderen senior
senter var møtt opp 11. februar 2010 for
å høre Erling Storm fortelle om neste ka
pittel i historien om gjenoppbyggingen
av ”Conten”, Vinderenborgen. Gunnar
Sunde ønsket ham velkommen, og etter
en rask oppsummering fra forrige gang,
viste han oss de nye tegningene. Multi
consult trodde bygget kunne bevares, det
håpet Storm også på, men det viste seg at
alt bare raste sammen når man tok i det.
Bygget måtte rives, og et nytt bygg er
nå nesten ferdigtegnet. Gavlene var det
karakteristiske ved bygget, derfor ønsket
man å beholde det uttrykket. Både høyde
og fotavtrykk blir som på det gamle byg
get. Kort sagt, det blir bygget innenfor
reguleringsplanen og får et areal på 5700
kvm. 2500 av disse blir kontor.
Det blir et moderne bygg med enkel
form og ”varm” overflate og ”varme”
materialer. Man tenker seg lys, eventuelt
gul murpuss eller teglstein. I 4. etasje blir
det en takterrasse, et trappehus er lagt til
syd, fordi det ikke blir boliger der. Byg
get er flyttet 2 ½ meter sydover, og for
tauet blir da 4 meter bredt på nordsiden.
Et godt og bredt fortau med andre ord.
Det ble mange spørsmål etterpå. ALLE
er interessert i hvordan dette blir, og ikke
minst når det blir ferdig. Spørsmålet
om trikken og Vinderenkrysset kom
først. Kollektivtransportproduksjon a/s
er det firmaet som lager trikkelinjen.
De har fått penger til å utrede hvordan
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krysset og trafikken best kan løses. Det
tar ”bare” 4 år å finne ut av det. Så kan
man spørre seg om det ene ikke kommer
i konflikt med det andre. Det gjør ikke
det, og Erling Storm har vel neppe 4 år
til rådighet før hans bygg må stå ferdig.
Mange hadde lest at Vinmonopolet har
vist sin interesse. Forsamlingen tok den
problemstillingen på strak arm. Vi hadde
likegodt en liten privat avstemning der
og da, og tenk det ble enstemmig for
”pol!” Gjerne i underetasjen- vinkjel
leren.
Rammetillatelsen er godkjent. Det
gjenstår bare å tegne kontrakt med
leietakerne, slik at det innvendige kan
tilpasses den enkeltes behov. Da kan
Storm søke om igangsettelses tillatelse
slik at det formelle er klart før som
meren. Planen er at bygget skal bli ferdig
til julesalget i 2111, og det er til og med
beregnet plass til juletre på plassen ut
mot Holmenveien! Viktig! Det er ikke
alle utbyggere som ville tatt seg tid til
å presentere sitt nybygg slik som Erling
Storm nok en gang har gjort. Bygget
blir ikke som før. Det blir aldri det etter
en brann. Men det blir et flott bygg som
markerer sin tidsepoke på samme måte
som da bygget stod ferdig i 1901.
Gunnar Sunde overrakte en vel
fortjent blomsterbukett som takk for et
hyggelig møte. Historielagets medlem
mer, og alle beboerne på Vinderen ser
frem til åpningen med kakesmuler i
kremmerhus!
Omslaget: Vinderenborgen. Ill:
Meinich arkitekter.

