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Exsit er Exit.
H0sten 1940 stod en liten artikkel a lese i «Tjalvisten» om dannelse av en kameratklubb bestaende av
medlemmer som innehadde «Den gylne stafettpinne».
«Den gylne stafettpinne* ble «innstiftet» pa en
av Tjalves torskeaftener, ideens far. Otto Nordlie,
overleverte de to f0rste stafettpinner til Fetter
Gulliksen og Holger Albrechtsen i 1937, eller 1938.
Det hele var en sp0k beregnet pa morskap for deltakerne i festen, med vanlig stafettveksling og ridderslag.
I 1939 og 1940 kom flere nye «riddere» til, og sa
var Nordlie frampa igjen med forslaget om dannelse
av en klubb i klubben.
Det var krig, og etter alt a d0mme en langvarig
sadan, og idrett ville det vel bli sa som sa med.
Under hensyn til disse tingenes tilstand mente
forslagstilleren at en liten intim «klikk» kunne gj0re
mye godt for klubben. (Klikker er vanligvis til skade
for en klubb.)
Idrettsfronten var snart et faktum. Tjalve ble
«okkupert» av «kommissffir Hultgreen», styret gikk
og Tjalvistene var med i idrettsfronten. Da er det at
Exsit blir f0dt.
Telefonen ringer en dag hos Otto. Det er Fetter
som med g!0dende begeistring foreslar at «De gylne
riddere» b0r stiftes. (Vi hadde intet navn fore!0pig.)
Disse to og Nils Schaug sammenkaller sa alle iiinehavere av «Deii gylne stafettpinne» til m0te. Ulovlig
benyttet vi Tjalves kontor for sa vidt som vi ikke
innhentet lanetillatelse.
Alle unntatt to matte, i alt ni mann. Dette var
20. mars 1941, og de tre innbydere ble- det f0rste
styret. Lover ble forfattet og gikk i hovedsaken ut
pa a ivareta Tjalves interesser. Klubbens navnefar ble
Johan Henriksen,
han foreslo navnet «Exsit» som er et konsentrat av:
Ex-Stafettl0pere-I-Tjalve. Navnet og meningen h0vet
utmerket og ble enstemmig vedtatt.

Pa arsdagen for klubben ble tre nye medlemmer
opptatt, og antallet var saledes tolv. Senere er ingen
opptatt, da de en festet seg ved enten var utenlands
eller i konsentrasjonsleire her hjemme og i Tyskland.
«Exsit» var en ung klubb og baserte seg pa a ha
sa unge medlemmer som mulig, og mer enn tolv
beh0vde en strengt tatt ikke vare.
Alle de m0ter Tjalve har holdt illegalt er Exsit's
verk. De sma terreng!0p og den trening som er
kommet i stand er sammes verk. Skirennet pa Skuiplassen er ogsa Exsit's fortjeneste. Men at samtlige
skirennets deltakere og funksjonasrer flgurerte i
Gestapo's lister pa Viktoria Terrasse er heldigvis
og naturligvis ikke Exsit's fell.
Exsit sikrer seg Tjalves pokaler.
Exsit's siste bedrift var a sikre seg Tjalves pokaler
7. mai d. a. om ettermiddagen. Fern av medlemmene:
Nils Schaug, Fetter Gulliksen, Holger Albrechtsen,
Roar Adler og Reidar Olafsen patok seg jobben.
En nazi, Cooper, stod reiseklar da de kom til kontoret,
og ingen kan idag si hva som kunne ha hendt med
var verdifulle premiesamling. Exsit tok hand om
sakeiie, og na er pokalene atter sikre pa plass i skapet
igjen.
Na har Exsit utspilt sin rolle (krigsinnsats om De
vil) og trekker seg tilbake som initiativtaker i Tjalve.
Om det er behov for dens videre eksistens far tiden
vise, men f0r vi slutter redegj0relsen vil vi ha sagt
at nar det ble bare tolv mann, hadde dette sin gode
grunn. Det var nemlig ett eller annet sted i Tjalve
en lekkasje.
Vi merket det ved skirennet, ved motene pa Frognerseteren, Lidoen og andre steder.
Frivillig eller ufrivillig lekkasje, hva vet vi?
Det var en del Tjalvister som var uforsiktige nok
med prat hit og dit, i k0er og overalt. Men hvem det
var? Det visste ikke vi, men ett visste vi: de tolv
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var tette som potter. Og i 1941—42 var de fleste av
oss med i den militaere hjemmefront, og da hadde vi
plikt til a vsere til det ytterste forsiktig.
At flertallet ble satt uteiifor siden, var iallfall ikke
Exsitenes fell.
Er det noen Tjalvister som f01er seg tar0stholdne,
haper vi denne lille forklaring om hvorfor osv. er
blitt oppfattet riktig.
Med takk til alle 0vrige Tjalvister for 0konomisk
og liknende bistand slutter vi med en henstilling til
alle Tjalvister: Ga inn for en alle tiders torskefest
til h0sten. En fulltallig generalforsamling hvor planer
og retningslinjer kan dr0ftes og settes i verk til gavn
for klubben, for Tjalve og idretten.
Odmar Pedersen
Knut Backe
Holger Albrechtsen
Thoralf Ruud
Johan Henrikseii
Otto Nordlie.

Roar Adler
Nils Schaug
Oscar Sandvig
Reidar Olafsen
Erik Thoresen
Fetter Gulliksen

P. S.
Et m0te for Tjalvister skulle vasrt holdt medio mai,
men freden grep «forstyrrende» inn, heldigvis, far
vi vel si. Kan hende vi kommer tilbake pa saken
til h0sten.
D.S.

UL

ungdcuntneti!

Hvor blir det av dere? Alle gutta fra f0r 1941 ma
na m0te opp fulltallig og ta med seg kameratene sine.
Husk en ting, gutter ! Det er dere Tjalve skal bygge
den aktive idrett pa.
M0t fram pa treningen! Slutt opp om Tjalve,
landets fremste og eldste fri-idrettsklubb.
Adel forplikter!

Etter ferien klemmer vi i vei for fullt, og klubbens
trenere far forhapentlig hendene fulle.
Erling Vinne og Johan Henriksen tar hand om
gutta pa Frogner.
Roar Adler og Nils Schaug har Bislet som virkefelt.
Pa Jordal er Eivind Rasmussen a flnne, og han har
nok et spesielt godt 0ye til Tjalvistene, den gode
«Rasmus», kjenner vi ham rett.

I tillegg til disse har vi kretsens trenere a vende
oss til, og pa Frogner 0nsker Fetter Gulliksen Tjalvistene hjertelig velkommen til sprinttrening hver onsdag.
Det hele ligger saledes glimrende an om de aktive
na bare m0ter opp.

Ja, det er, tror jeg, og har alltid vaert et ukjent
begrep for de fleste Tjalvister.
Nar dere flytter, Tjalvister, sa meld dette 0yeblikkelig til klubbens sekretariat.
Spar klubben for un0dig bry. Det er din soleklare
plikt a melde fra 0yeblikkelig!

I siste nummer av «Tjalvisten» hadde vi en liste
over politiske og andre fanger, hjemme og i Tyskland, men et navn var dessverre fait ut.
Harald Haugli, Blaker. Han har vasrt Tysklandsfange, mer vil vi ikke si na. Harald skal selv fortelle
oss om saker og ting.

at Bj0rn Vade er kommet hjem og har gatt i trening,
at Erling Kaas synes a vaere dem «gamle gode»,
han passerte 4 meter her forleden,
at sprinterne vare begynner a komme i form.
Pighlgard og Nordlie 10p pa 11.4 forleden,
at Nils og Fetter sannsynligvis slar begge disse og
at Roar kommer,
at juniorene trener «stafett» sa 0ra flagrer,
at juniorlaget kan bli sa bra at seniorene skal fa
noe a pusle med,
at Tjalve har arets beste tid pa 4 x 100 m, laget
bestod av to juniorer og to old boys. Dette viser at
de unge og «gamle» har gatt i samarbeid,
at Fossheim star til tjeneste som klubbens mass0r.

Alle nye medlemmer 0nskes hjertelig velkommen.
I et av de f01gende numre skal vi bringe en liste over
vare nyervervelser.

E t a b l e r t 1867 — D i s p o n e n t : R. C. A N D E R S S E N

Gunnar Helstad
S t o r g t . 8 — T l f . 33867, 33444

til alle priser

Kontor Lakkegt. 7 — Telefon 80204

for alle aid re

Lager Gr0nland 12

»

80795

om alle emner
for alle fag
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-fra fangeidrenc:

Velkommcn lilhafcc! j. ?hSrI .. ; .. ;M ° ; " w :.... ::: ........«,
Det er med glede vi konstaterer at alle gutta vare
er kommet velbeholdne ut av Gestapo's k!0r.
Ingen er mer glad og tilfreds enn vi som var sa
l!PlrHp-p a slinnp unna
neldige a siippe unna.
Etter a ha sett filmer fra Bergen-Belsen, Buchenwalde og andre leirer, forstar vi vanskelig nok at
dere alle er kommet igjennom det.
Na, faktum er altsa at alle Tjalvister i fangenskap
er i live. Dere vender vel etter hvert tilbake. til
kameratkretsen. Vi har ikke sett sa mange eller sa
meget av dere enna, men tiden kommer nok, bare
familien og kona gir slipp pa dere.
Vi ser med forventning fram til den dagen vi treffes.
Om ikke f0r, sa i alle fall omkring «torskefest-tid».
Vel m0tt, fanger!

1ti mannffh f
VA, fnan^t-1.
De aktive mangier en masse forskjellig idrettst0y
etc. De av dere eldre Tjalvister som skulle vsere i
besittelse av idrettsbukser, tr0yei% turnsko og piggsko, suspensorium etc., bes vennligst overlate dette
til vare aktive. Vi trenger alt, vi mangier alt til
gutta vare.
De har viljen, lysten og energien, men idrettsmateriellet har de ikke.
_., , , , . - , « .
Det kan kanskne du skaffe.

3. Berg
4. Per Christiansen
5 Roar ^dler
6. Otto Nordlie
7- Holger Albreohtsen
7-

7

12.
4'
5.
6.

Gunnar

12,2
12,3
12,4
12,5
12,9
12,9
12 9

Liahjell

B Kristiansen

200 m. Lop.
Schaug
24,0
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R. Adler
25^6
B. Kristiausen
26,1
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N0rtjiie
N. Sohaug
P. Christiansen
B. Kristiansen
J. Henriksen
Aa. Andresen

o

^
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Hoydesprang.
Tidemand
N Schaus?
A^ Andresen ' ' ' ' ' . ' . ' . ' ' . ' . ' ' ' .
Johnsen
Huse
schumann
Lengdesprang.
1. O. Nordlie
2. N. Schaug
2. Philgaard
4 . G . Liahjell
5 _ F christoffersen
5. R. Adler
'.

!.
2
3'
4.
5.
6-

38,9
39,0
39,6
42,5
42,7
42,9

H.

'.'.

1,75
1 50
1^40
1,40
1,40
!.40
5,83
5,80
5,80
5,49
5,38
5,38

Ui
Tjalves aktive har fatt en verdifull for0kelse.
Tidemand fra Bjart er Tjalvist fra i ar av. Hans force
er h0ydehopp med beste resultat 1.91 m. Et virkelig
internasjonalt resultat, men kjenner vi Tidemand
rett kan han sikkert «gj0re seg» pa andre omrader
ogsa. En som hopper 191 cm er ingen dumming
akkurat, og tiden vil vise at vare antakelser er riktige
Forel0pig 0nsker vi deg hjertlig velkommen i
Tjalve med hap om gjensidig hygge og glede.
Reporter.

Holger Albreclttsen
Universitetsgata

10

Ridder Hallstein Bjercke fylte 72 ar 18. aug.
Ridder Bjarne Bjerke fyller 50 ar 31. aug.
Olaf Berger har 10pt seg inn i ekteskapets havn
(eller favn det er jo «popp» med favner na i kullmangelens tid).
Gratulerer Olaf, men hva heter kona?
Red.

NILS SCHAUG
Ullevalsveien 10 - Telefon 64665

— Tlf. 3 2 3 7 2

ELEKTRISK
MEKANISK
VERKSTED

Reparasjoner og nytt arbeide utfores
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til.
Pa alle «fronter» liar tjalvister vist seg a vaere gutter
av rette slaget, og under ovenstaende titel vil vi fra
tid til annen bringe referater om disse «krigshverdagens helter».
Vi treffer en blid, smilende kar oppe i Bislets
billettluke, Bjarne Bjerke, ikke ukjent ski!0per i
Tjalve.
«Morn, morn, star til?»
«Jo takk, slenger og gar en dag om gangen.»
Na det var hyggelig a treffe deg gett! Ogsa var'e
et par «smating» jeg ville snakke med deg om. Jaja,
bli na ikke nerv0s na da. Det er ikke Gestapo denne
gangen. Jeg bar farta litt rundt i hoppbakkene
omkring Oslo i disse krigsarene og sett atskillig
«illegal hopping* skal jeg si deg, og samme hvor jeg
kom, sa sa jeg dette «glisende trynet» ditt pa bakkekulen. Sa na far du fram med noen strofer om dette
ditt verk fra krigens tid. Spytt ut, far!
Ja, og sa sp0tta'n Bjarne da, serru!
Vi begynte i det sma i Hyttli. Vi var fa, men uts0kte karer om jeg kan si det slik. En tid senere
utvidet vi forretningen med «filial Linnerudkollen»,
stor deltagelse med «de store gutta» i spissen. Det
var trening og konkurranse fort vekk. Siden fikk
vi det ber0mte «Asker-renn» som Hartmann-gutta
reklamerte for flere dager i forveien. Jeg var som
vanlig bakkesjef, og vi hadde en hard torn med en
enorm deltakelse og mange tusen tilskuere. Dette
var den f0rste store dyst mellom gutta etter at
idrettsfronten var dannet.
Dessverre hadde «reklamen» pakalt «nazienes«
uvelkomne oppmerksomhet. Gestapo grep inn og
arresterte en mengde av de tilstedevarende. Jo,
en far si de var s0te, svina!
«Dere trakk dere vel sa langt inn pa skauen at
disse . . . ?
Neida, neida, tvert imot, far! Vi flyttet til Midtstubakken, rett i glaninga pa' svina. Vi var veldig
spente pa hvordan dette ville 10pe av. Men det
gikk over all forventning, og vi trente i fred og ro.
Mange lovende emner kom fram etter hvert, og mange
flotte hopp ble prestert og litt nytt angaende stilen
er kommet til under krigen, sa na er jeg veldig spent
pa hva ekspertene sier nar de oppdager dette nye.
Ja, skylden er min, skj0nner du, det er jeg som har
Iffirt gutta dette nye. Bruk 0ya ved f0rste anledning
og se ora du oppdager noe. Na, «Midtstua» var

temmelig darlig, og vi matte reparere diverse saker
og ting. Vi spleiset til utgiftene, og gutta var «geme»
og betalte sin part. Men «Midtstua» ble litt liten,
og vare 0yne s0kte mot Skuibakken i Bserum, og dit
dro vi' sa i flokk og f01ge. Jeg ordnet med noen karer
som for betaling satte bakken i stand.
A, du verden for noen «svev» gutta presterte her.
Lengdene la pa omkring 70—83 m og var vanlig
kost blant de fleste. Mange nye lovende emner.
Bare vent til vinteren sa skal du fa se.
«Ja, du har vel hatt litt a sta i med i alle disse
arene, tenker jeg?»
Ja, vaer sikker! Bakkesjef, instrukt0r og veileder
for gutta, det blir litt a pusle med da, vet du. Men
det har veert hyggelig og interessant a f01ge gutta
mine (far jeg vel kalle dem) i denne tiden. Mange
hyggelige og kjaere minner har jeg. Mange bevis
for at gutta har vaert takknemlig for et litet vink
og litt veiledning har jeg ogsa fatt selv na, etterpa.
«Ja, det blir vel stas pa femtiarsdagen, tenker jeg?»
???
A ja, gj0r deg ikke morsom, tror du ikke jeg vet
at du fyller femti ar 31. august i ar, du da luringen!»
Bjarne smiler bare sitt hjertegode solskinnssmil.
Jaja, engang nar en vel den klassiske alder, sa hvorfor
ikke den 31. som en hvilken som heist annen dag.
Enig, Bjarne, du blir en staut femtiaring. Gratulerer med dagen, gutti
Reporter.

Styret meddeler:
Klubben har kontortid fra kl. 10—15 ut august.
Kontingent mottas.
Klubben trenger ordensvern etc. til stevnet 1. og
2. sept. Hvem melder seg?

De som ikks innen generalforsamlingen har betalt
sin kontingent for aret ansees som straket av medlemslistene.

Ansvarlig redaktor: OTTO NORDLIE

TJALVISTER alltid et fordelaktig
innkjep !
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