En ung nydøling
svever over
«Lusegropa»
ved Langteiken

Skihoppere
ved Langteiken
i Nydalen ca.
1925.
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Over «Lusegropa»
til Nydalsbakken
og Holmenkollen
Skihistorie og Oslohistorie er sider av
samme sak. I Homenkollen hoppes
det fortsatt, mens «Lusegropa» og
Nydalsbakken er avsluttede kapitler.
Man må være veteran i særklasse for
å ha en egen hoppkarriere i alle de tre
nevnte hakker - og flere med dem.
AV HARRY LAGERT
Mine første skisprett på furupinner
gjorde jeg på Heierstujordet på
Korsvoll. Da jeg nærmet meg 10 år,
hadde jeg hoppet både i Svartabak
ken, Lurua ved Hansemyra og Pølen
i Maridalen. Hopplengdene lå på
mellom 10 og 15 meter. Jeg drev og
så en slags skisport i en flaskebakke
bak Heierstua, og jeg laget mitt eget
«skispill». En startliste ble gjort klar
der jeg førte opp mitt eget navn
sammen med landets «storfugler» på
den tiden. På løse lapper trakk jeg
fram hopplengder og stilkarakterer,
regnet ut poengsummene, og det
hendte at jeg på resultatlista kom fo
ran både Bergendahl, Haug, Kolte
rud, Vinjarengen og Narve Bonna -.
SOM WØYENGUTT I
ARNESENGA
Som 10-åring kom jeg til Wøyen
guttehjem i Bærum, og sammen med
80 gutter mellom 6 og 15 år ble ski
hopping vår store vinterhobby. Vi
hadde blant annet hoppbakke bak
bestyrerboligen ned mot Isielva. Jeg

Harry Lagert er
født i Myrer
veien på Kjel
sås i 1916.
Han har hele
sitt liv vært ak
tiv i lokalmiljø
et, bl.a. som
utøver og leder
i Nydalens Ski
klub. Han star
tet i 1979 det
lokale historie
laget. I 1995
ble han tildelt
Oslo Byes Vels
ærespris «By
patrioten».

Illustrasjonen
Historielaget
Grefsen Kjelsås
Nydalen.

gikk på Skui skole i fjerde og fem
teklasse og var 11 år da jeg sto ned
unnarennet i Skuibakken, som var
hengebratt på den tiden. Harald
Økern og andre bæringer fikk til en
bedre bakkeprofil etter hvert, men
jammen var det langt nok til over
gangen på min tid.
På Skui skole hadde jeg Andreas
Orheim som klasseforstander. Han
fortalte blant annet at han hadde
deltatt i Holmenkollrennet. Ekstra
spennende hadde det vært da han
mistet den ene skia i nedslaget, men
han holdt seg i balanse på én ski
forbi fallgrensa. Om historien var
sann kunne vi undre oss over, men
satt gjorde den. Og at vi hadde en
lærer som hadde hoppet i selveste
«Kollen» kunne jo også vi som ele
ver være stolte av.
Da skoleskirennet for alle Bæ
rumskolene skulle arrangeres i Ar
nesenga vinteren 1928, hadde jeg ik
ke brukbare hoppski til å sette utfor
en bakke der de store gutta hoppet
bort imot 30 meter. To dager før
rennet kom imidlertid min mor til
Wøyen med et par «planker» med
tre renner og Huitfeldtbindinger.
Men kunne jeg få være med i skole
rennet? Jo da, Orheim ordnet opp,
og jeg fikk starte etteranmeldt blant
300 (?) gutter. Det gikk overrasken
de bra. Med hopp på ny pers, 20,5
og 21,5 meter fikk jeg 11. premie i
min klasse, et sølvbeger utdelt i et
lokale i Sandvika. Jeg ble gratulert
av en smilende lærer, som også var
stolt over at Skui skole fikk diplom
for beste firemannslag.
«HJEM» TIL NYDALEN
I 1928 kom jeg som 12-åring
«hjem» til Nydalen og begynte på
Grefsen skole. Men det er først og
fremst idrettsmiljøet i og rundt Ny-
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dalens Skiklub jeg vil fortelle om;
for i «skiklubben» var det naturlig
vis skisport det dreide seg om, og
for oss ungguttene skihopping. Jeg
åpnet med to annenplasser i klubb
rennet i henholdsvis Korsvoll- og
Sinoberbakken.
I Nydalen var det skibakker i så å
si alle skråninger. På Lillojordet
kunne vi prøve oss i luftige svev fra
spretthopp over «lusegropa». Vi
hoppet over linnagjerdet med ned
slag i jernbaneskråningen og hogg
ut hoppbakker ved Giiettlerdammen
og i lia ned fra Elverhøi. Ikke minst
hoppet vi i «Mesterbakken» (Sol
bakken) med fart fra Utsikten. Hop
pet lå i høvde med 2. Tverrvei
(Blommegata), der vinneren av Hol
menkollmedaljen fra 1918, Jørgen
Hansen, bodde.
OSCAR II I MESTERBAKKEN
Nå var ikke «vår» bakke den opprin
nelig «Mesterbakken», som ble
gjestet av blant andre kong Oscar II
og «prindsene» i 1 876. Den gang lå
det over 2 meter høye snøhoppet
noe lenger nede i lia, omtrent der
Nordbanen skar seg igjennom i
1900. Fra midten av 1800-tallet var
det renn i «Mesterbakken» hvert år
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Landsrenn i
Myrerberget
1912.

<*l ’

for «fabrikens børn». Hadde man ik
ke råd til egne ski, hadde hoffjeger
mester Otto Gjerdrum flere par til
utlån. Hele Nydalen var på beina
under disse skirennene, særlig når
kongen var tilstede. Nydalsmusik
ken spilte og både dame- og manns
koret underholdt. Og det var portvin
til dommerne i tråkkepausene - .
Nydalens Skiklub ble stiftet i
1886, og det første landsrennet gikk
av stabelen i «Mestern» i 1891.
Rennet ble vunnet av P. Nicolaysen
fra «Odd» med sammenlagt 37,5
meter etter tre hopp. 1 klassen under
18 år gikk Cato Aall til topps foran
vinneren av yngste klasse i det før
ste Holmenkollrennet (1892), Hans
Johansen fra Nydalen. Jeg hadde
som ung gutt kontakt med begge
disse «gamlekara» når det gjaldt ski
historie til Medlemsbladet for Nyda
lens Skiklub.
På grunn av jernbaneutbygging
mellom Grefsen og Røykenvika i
1900 flyttet Nydalens Skiklub i
1899 sine landsrenn til Myrerberget
ved Rønningen. Det første året gikk
langrennet fra Nydalen til Grefsen
bad/Sanatoriet. Løypa gikk over
«Gryta» til Gresstua og tilbake til
utgangspunktet. Paul Braaten fra
Eidsvoll gikk i mål fem minutter fo-

ran neste løper. Det var likevel Karl
Hovelsen fra Bærum som ble best i
kombinert, mens nydølingen Nils
Kleppen (sønn til overlæreren på
Brugsskolen) vant kl. IL
FRA MYRERBERGET TIL
NYDALSBAKKEN
I Nydalens Skiklubs jubileumsbok
(50 år) heter det at i 1912 «var det
siste gang klubben holdt landsrenn i
Myrerberget. Bakken der oppe var
vanskelig og tung, og efter hvert
som kravene om større bakker vok
ste blev man mindre og mindre for
nøid med den gamle bakken. Besty
relsen hadde derfor i lengre tid sett
sig om efter en ny». I 1914 ble
hopprennet for første gang arrangert
i den nye Nydalsbakken, «som efter
meget strev og arbeid var blitt ferdig
til innvielsen».
Unnarennet ned fra Maridalsveien
hadde en «uheldig knekk» som måt-

Nydalsbakken
med stillas over
Maridalsveien
og løperbro
over Akerselva i
1936.

te fylles opp med snø. Over Akers
elva måtte det bygges en bred bro
for sletta. Under åpningsrennet var
det takdrypp, og 5-6.000 tilskuere
koste seg i den varmende sol, heter
det. Det endte med dobbeltseier til
Sørkedalen ved Johan Kristoffersen
og Lauritz Bergendahl. Ring
Amundsen satte bakkerekord på 32
meter.
11919 kjøpte skiklubben villa
Fredheim (Skibakkegården) og kun
ne nå disponere for utvidelser på
egen grunn. Det var da som nå krav
om større hopplengder. Den store
dugnadsinnsatsen utførte nydølinge
ne i Nydalsbakken i 1926-28. Hop
pet ble bygd fire meter høyt og truk
ket 20 meter tilbake fra kulen. Farts
overbygget fikk fin høyde over Ma
ridalsveien med inngang fra Ski
bakkveien. Det ble reist tribuner på
begge sider av unnarennet. 1 tillegg
fikk man Konge-, dommer- og mu
sikktribune, alt kledd med røde tøy
er fra Nydalens Compagnie. Da bak
ken ble nedlagt i 1953, var bakkere
korden på ca. 55 meter.
KONG HAAKON GJEST KRONPRINS OLAV DELTAGER
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Da Lyn arrangerte sitt jubileums
landsrenn i Nydalsbakken i 1921,
var kronprins Olav blant deltagerne.
Både kong Haakon og dronning
Maud skal ha vært blant tilskuerne,
og særlig dronningen var «betuttet»
da sønnen fait i overgangen. En gang
hendte det at en hopper sveivet rundt
på sletta og havnet i Akerselva. Haa
kon VII var også æresgjest i Nydals
bakken under klubbens 50-års jubi
leum i 1936 og under Fredsrennet i
1946, da sammen med bort imot
10.000 tilskuere. Jeg var «æresvakt»
og deltager i begge disse rennene - .
Fra historien om miljøet rundt
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hoppbakkene i Nydalen må jeg nev
ne at jeg som tenåring kom meg
over «lusegropa» i bakken mellom
Langleiken og Slettastua (en grop
mellom hoppkanten og en oppbygd
kul), men den store manndomsprø
ven for unge nydølinger var å sette
utfor Nydaisbakken. Etter å ha be
stått prøven med et hopp på «kul
ogenhalv» var det verste gjort. El
lers deltok jeg i mine unge år i Bek
kelagsbakken, Hytli, Heggehullet,
Fossekneika, Trollvannsbakken og
Sisiken på Engebråten. I 1935 og
1936 deltok jeg i yngste klasse i Ny
dalsrennet
hentet iijciii
hjem to
udisiciiiici og
ug iiciiici
lu små
Miid.
sølvbegere med Nydalsmerke. I andre renn hendte det at ieg var blant
, ,
• ,•
de beste - etter premielista.

Artikkelforfatta
ren svever over
spiret på Hol
menkollen ka
pell i 1939.

Kong Haakon i
Nydaisbakken
1946 sammen
med Nydalens
Skiklubsformann Lyder
Knudsen.

KLAR FOR HOLMENKOLLEN
Etter å ha gått mitt første langrenn på
lånte terrengski i 50-mannskonkur
ransen mellom Nydalen og BUL i

1935, uten å komme på Nydalens 50mannslag (!), startet jeg fire år sene
re i kombinert B og vant min klasse i
Nydalsrennet. Med fem klasseseire i
renn rundt om ble jeg blant dem som
skulle representere Akers Skikrets i
Holmenkollrennet 1939. Jeg fikk
nesten sjokk da jeg leste på forsiden
i Sportsmanden «startrekkefølgen for
de beste i «Kollen». Blant de syv
som ble nevnt sto det; «1 Harry La
gert, 2 Gunther Meergens, Tyskland,
9 Emil Kvanli, osv.». At jeg var
nevnt blant «de beste» var nok en
journalistisk vri, men startnummer 1
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var en spennende kjensgjerning.
Vel, det var bare å troppe opp da,
med start og innkomst i langrennet
ved det gamle Skimuseet lørdag og
til hopprennet i Holmenkollbakken
søndag. Med Holmenkollbanens lø
pertrikk og noen hundre meters tras
king med velpolerte hoppski på nak
ken var jeg framme ved den nyopp
bygde bakken. Jeg måtte være tidlig
klar i «tårnet», og jeg hadde som
mål å slå bakkerekorden på 54,5 me
ter, som var satt av krafthopperen og
klubbkameraten Trygve Gundersen
året før.
Kongesangen og Ja, vi elsker ljo
met over Besserudtjernet som var
kranset av 45.000 tilskuere. Det ble
tutet i signalhornet, og jeg spente i
fra og landet på 55 meter. Målet var
Og etter sitt
nådd med litt stive nedslag. I radi
stilfulle og lufti
oen om kvelden framførte «Lykte
ge svev tar Har
ry Lagert ned
mannen følgende regle: «Nummer
slaget på 55
én var Harry Lagert. Han hoppet fa
meter i den ny
gert, men resultatet ble magert». Jeg oppbygde Hol
regnet med at han ikke hadde særlig menkollbakken
flere rimord å rutte
med da han brukte «fagert», men seiv var jeg
fornøyd med 25. pre
mie, et sølvbeger med
Skiforeningens merke
i mutt éi
* .

:
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«Fortell om en hobby du har». Jeg
skrev i stilen at min hobby var å dri
ve idrett sommer og vinter. «Jeg har
det flotteste skiterreng en kan tenke
seg, like utenfor stuedøra». Og så
kom jeg inn på min deltagelse i Hol
menkollrennet i 1939.
Jeg skal spare leserne fra å gjengi
stilen i sin helhet, der jeg nevner
stemningen og miljøet rundt Skimu
seet og ute i løypa. Utsikten fra top
pen av stillaset med utsyn over byen
og «folkehavet» på tribuner og rundt
Besserudtjernet mot Holmenkollen
kapell og Gratishaugen. Jeg avslut
tet min «hobby-stil» med følgende:
«Da jeg åler meg fram gjennom fol
kemassen mot byen, med hoppski
ene på skulderen, tenker jeg at det
kanskje kunne være flere som ville
ha glede av å prøve seg på min hob
by»?
- I hvert fall ikke jeg, kommen
terte Schulerud, og ga meg 1,6 i ka
rakterboka. Det var fullt på høyde
med 18,5 i hoppbakken
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SKIHOPPING SOM
HOBBY
Etter relativt kort opp
hold på Grini under
krigen begynte jeg på
Oslo Tekniske skole i
1943, og det ble heller
lite med idrettslige ak
tiviteter. I en periode
hadde min klasse
Mentz Schulerud som
norsklærer. Han ga oss Av
stiloppgåver, blant an
net en med tittelen:
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