
Kjære medløpere 

 

Vår kjære forening kan iår feire sitt 90 års jubileum. 

Foreningen ble stiftet 8 februar 1915, på dagen 6 år før jeg ble født. Leter man i arkivene 

finner man at grunnen til at foreningen ble stiftet var at det i visse kretser i hovedstaden var 

en viss overbærenhet med sjøfolks skiferdigheter. Dette måtte det gjøres noe med, og derfor 

tok en del initiativrike ilanddrevne skibsførere (uttrykket også ifølge arkivene) og 

skibsingeniører, og stiftet foreningen DEN STERKE STAV.  

Det ble holdt generalforsamling (senere forandret til Admiralforsamling) og vedtatt lover. 

Formålet med foreningen var å 

"arbeide for medlemmenes legemlige utvikling og fremme av kameratskap" 

STAVEN skulle være foreningens symbol. Den ble laget i Østen. 2 meter høy, 10 cm i 

diameter og en trinse i lær 50 cm i diameter. Den ble fraktet hjem på et skib tilhørende 

Fearnley & Eger, og kjørt til Frognersæteren under kommunal eskorte, og plasert i 

peisestuen. Jeg skal komme tilbake til Staven. 

 

Når foreningen nå fyller 90 år viser det hvor utrolig fremsynte disse våre stiftere var og 

hvilken iboende skiglede og skiferdighet der var blandt disse sjøens folk. Og det viste seg 

også at denne foreningen opp gjennom tidene tiltrakk en elite av fremragende menn både 

sportslig og i det alminnelige liv.  

 
 . 
Når foreningen nå feirer sitt 90 år kan vi med stolthet se ti1bake på den store innsats våre 
medløpere har vist for å høyne vår forening og dermed vår viktigste gren, den edle skisport. 

Opp gjennom årene har våre medløpere vist stor styrke og utholdenhet i ski sporet og de har 

også vist seg som uforfærdede hoppeglade løpere som tok sjangsen i det som den gang var 

Tårnbakken og lot det stå til. 

Det var også meget viktig å delta i den etterfølgende middag. 

I denne anledning kan vi lese i arkivene følgende. Jeg siterer: 

"F.eks. hoppet engang Thorolf Bang 16 meter og stod, men i det annet hopp gikk han 

overende og med et ødelagt ben måtte han slepes til Frognersæteren på en spade da han 

insisterte på å være med på middagen." 

 

De årlige skifestivaler og Admiralforsamlinger ble holdt på Frognersæteren med Staven i 

peisestuen og vårt flagg heist på flaggstangen. Imidlertid møtte vi i de senere år en del 

vanskeligheter. Det kom nye eiere på Frognersæteren som ikke hadde den samme forståelse 

for skisportens betydning som oss. Omkostningene med å avvikle våre 2 årlige 

arrangementer ble for store, selvom vi tok inn reserver fra hyttefondet. 

Styret så seg nå nødt til å se på andre alternativer til Frognersæteren og man kom til en 

ordning med Skiforeningen om å bruke Peisestua ved Kongestatuen.  

 

Og her kommer jeg tilbake til "Staven" igjen: Som sagt ble den laget i Østen og fraktet til 

Oslo og kjørt under kommunal eskorte til Frognersæteren og ifølge skriv fra Magistraten i 

Kristiania 12.juni 1920 gitt tillatelse til å bli opphengt i peisestuen. 
 

Da Foreningen nå hadde trukket seg fra Frognersæteren hadde man ingen lyst til å la dette 

historiske symbol bli værende i peisestuen. 

Admiralforsamlingen godtok et forslag fra styret om å overlate Staven til Skimuseet. Under en 

høytidelighet ble så Staven utlånt til Skimuseet 18.10.2000. President Erik sørget, gjennom 

forbindelser i India, for å få laget en nøyaktig kopi som ble hengt opp i vårt nye møtelokale, 



peisestua ved Kongestatuen. På den måten kunne vi fortsette våre arrangementer under vårt 

samlende symbol. 

 

Desverre viste det seg at disse omveltninger førte til en viss svekkelse av fremmøtene, og da et 

møte måtte avlyses på grunn av manglende deltagelse tok President Erik et hardt grep. 

Han innkalte til Admiralforsamling med et eneste punkt på dagsordenen: skal Foreningen oppIøses? 

Fremmøtet ble fulltallig og en enstemmig Admiralforsamling vedtok at denne navnkundige  

Forening skulle fortsette. Siden har Foreningen fullført sine skifestivaler og Admiralsforsamlinger 

som i de gode gamle dager. 

 

Når vi nå feirer vårt 90 års jubileum vil vi minnes våre stiftere, drikke en skål for vår kjære 

Forening DEN STERKE STAV som vi bekrefter på vanlig vis med vårt fest og kamprop: 
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