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LIndis Blikkensplass i
Oild,&umør Slcasestad

Ktf I l\ fd å ruåV tu Aften brakte
27. apnlen tosiders reportasje
om bydel Grtinerløkka.s initia-
tiv for åfå navngitt gater og
plasser etter kvinner som for-
tjener åhedres på denne må-
ten.

Et interessant tiltak, som
samtidig er en påminnelse
om en tilsvarende sak som ble
omtalti samme avis 25. aPril
2OO5. Den ganggjaldt detby-
del St. Hanshaugen. I avisens
artikkel, som hadde overskrif-
ten <<Hvorforen navnløs plass
ved Bislettb>, ble det referert
til en opplysning fra bydelens
miljø- og utviklingskonsulent
orn at man ville <<utlyse en
navnekonkurTanse, slik at alle
kan komme med innspill som
kan bidra til at bydelsuWalget
fatter etgodt og endelig valg
av plassnavn>>. Konsulenten
var særlig opptatt av at kvin-
nenavn burde bli foreslått, og
uttalte at <<Kans$e vifinner
et lrsrinnenavn med tilknyt-
ningtil Bislett!>

Etterfem år er det såvidtvi-
tes ennå ikke skjedd noe i sa-
ken. Noen navnekonkurranse
har ennå ikke blitt kunngiort,
men d6t betYr jo ikke at det er
for sent å følge oPP de gode
forsetter!

Til det konkrete sPørsmåIet
om navnsetting av rundkjø-
ringen ved Nordre Sving
utenfor

Bislett Stadion luftet avisen
selv, i ovennevnte artikkel'
tanken om åkalle Plassen oPP
etter Sigrid Undset (som boG
de i nabolaget) ellervictori4
fordi Knut Hamsunbodde i
strøket, hvor ogsåhans datter
Yictoria ble født.

Sigrid Undset kunne sak-
æns ha gått an, men hun har
alterede gitt navn til en vei På
T?eita-

Etter mitt sYn burde imid-
lertid Blassen, med sin hi.stor-
iske tilknytning til idretten,
heller oppkalles etter en for-
tient idrettspersonligheL Et
navn som i såfall burde være
aktuelt, er Undis Blikken-

Navnet lyder i dag kanskje

ikke umiddelbart kient. Undis
Blikken 0914-1992) var sin
tids fremste kvinnelige skøY-
teløper, i Norge så vel som i
verdensmålestokk. I IJ)34 vant
hun det første verdensmester-
skapet i hurtigløP som ble ar-
rangert. Hun var ogsåNorges-
mester på skøyter (allround)
tre ganger, henholdsvis i7934,
1936 og 1938, og var verdens-
rekordholder På I5o0 meter'
Andre norske kvinnelige
skeiyieløpere som også satte
sitt preg på denne ePoken, var
I^aila Schou Nilsen og SYnnø-
ve Lie, men det var Undis
Blikken som var Pion€ren
som gikkforan og satte hur-
tigløp for kvinner På kartet'

Undis Blikken var et frem-
ragBnde forbilde som idretts-
utøver og en alle tidersjente,
som fortjener at ettertiden
hefuer henne På denne måten
- ogikke at nawletgåriglem-
meboken, Dssuten er detet
m€get velklingende navn På
en tradisjonsrik Plass!
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- Praktisk hjelp,husvask m.m
- lnnkjøp og enldere madaging
- Sosialt samvær og hygge m.m

pdvat hjemnehjelp, q har awaler med
7 komnuner, slik at du kan velqe as.

Hjemmehjelp med TID!
Trenger du eller noen du
kjenner fast hjelp, for å kunne
bo lengst mulig hjemme?
Da vil vi høre frd deg!
Du kan bestille de Eenester
du har behov for, og de timer
du trenger.
Velkommen til CityMaidl

Onsdåg hlttri i rYiil
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KVINNENAVN Åften brakte
27. april en tosiders reportasje
om bydel Gr0nerløkkas initia-
tiv for åfå navngitt gater og
plasser etter lwinner som for-
fiener åhedres på denne må-
ten.

Et int€ressant tiltak som
samtidig er en påminnelse
om en tilsvarende sak somble
omtalti samme avis 25. april
2OO5. Den gang gjaldt det by-
del St. Harshaugen. I avisens
artikkel, som hadde overskrif-
ten <<Hvorfor en navnløs piass
ved Bislett?>, ble det referert
ti] en opplysning fra bydelens
miljø- og utviklingskonsulent
om at man ville <<utlyse en
navnekonkurranse, slik at alle
kan komme med innspill som
kan bidra til at bydelsutvalget
fatter et godt og endelig valg
av plassnar.n>>. Konsulenten
vax særlig apptatt av at kvin-
nenaw burde bii foreslått, og
uttalte at <Kånshie vi finner
et kvinnenavn med tilknlt-
ningtil Bislett!>

Etterfem år er det såvidtvi-
tes ennå ikke s$edd noe i sa-
ken. Noen navnekonkurranse
har ennå ikke blitt kunng:iort,
men det bewr jo ikke at det er
forsent åfølge opp de gode
forsetter!

Tii det konkrete spørsmålet
om namseiting av rund$ø.
ringen ved Notdre Sving
utenfor

Bislett Stadion luftet avisen
selv, i ovennevnte artikkel,
tanken om åkalie plassen opp
etter Sigrid Undset (som bod-
de i nabolaget) ellerVictoria,
fordi Knut Hamsunbodde i
strøket, hvor ogsåhans datter
Victoriable født.

Sigrid Undset kunne sak-
tens hagått an, men hun hax
aJlerede gitt navn til en vei på
lveita-

Etter mitt syn burde imid-
lertid plassen, med sin histor-
iske tilknltning til idfettÆn,
heller oppkalles etter en for-
tjent idr€ttspersonlighet. Et
naler som i så fall burde være
aktuelt, er Undis Bliliken.

Navnet lyder i dag kanslqie

ikke umiddelbart ldent Un<lis
Blikken 091,1-1992) var sin
tids fremste kvinnelige skøy-
teløper, i Norge såvel som i
verdensmålestokk. I 1934, vant
hun det første verdensmester-
skapet i hurtigløp som ble ar-
rargert Hun var ogsåNorges-
mester på skøyter (allround)
tre ganger, henholdsvis i 1934,
1936 og 1938, og lr[r verdeds-
rekordhoider på 1500 meter.
Andre nor€ke kvinneligp
sketyteløpere som ogFå satte
sitt preg på denne epoken, var
Lailå Schou Nilsen og Slnnø-
ve Lie, men detvar Undis
Blikken som rar pion6ren
som gikkforan og satte hur-
tigløp for kvinner på karæt.

Unilis Blilken var etfrem-
ragende forbilde som idretts-
utøver og en alle tidersjente,
som fortjener åt ettertiden
hedrerhenne på alenne måten
- og ikke at navnet går i glem-
meboken. Dessuten er det et
meget velklingende navn på
en tradisjonsrik plass!
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