
JUBILEUM  OG  TRAVLØP
av

Tore Haga

Jeg har et kort som jeg synes er en nydelig sak, påtrykt «Korsbaand» og frankert i henhold
til dette.  Det stilles her til påsyn.  

Det  staselige  stempelet  bidrar  til  det  positive  inntrykket.   Dateringen  er  16  XII  12,  og
motivet peker naturligvis fremover mot grunnlovsjubileet i 1914.  Stempelet er ikke like vanlig som
det velkjente og noe mindre staselige med tekst i bølgelinjer.  Sistnevnte var i nokså utstrakt bruk og
dertil  med to ulike datostempler,  mens nærværende var i  bruk i  bare noe over en måneds tid i
november-desember 1912, om jeg kan legge min kilde til grunn.

Leserne lurer vel på hvor travløp kommer inn i bildet.  Jo, det befinner seg på baksiden av
dette kortet, som er dobbelt.  Ikke fordi det er med svarkort, men fordi avsender hadde så mye på
hjertet.  For å utnytte plassen måtte jeg dele teksten i to; her er første del, og annen del på neste side.



På kortets fjerde side er en liste over regler for start og kjøring, som jeg anser for mindre
interessant og derfor unnlater å gjengi den.

Travløp på Frognerkilen – ja, det var tider, det.  Det var den gangen vintrene var stabilt
kalde, og avløp fra byen – i hvert fall i Frognerkilen – ikke var til hinder for solid is samme sted.
Løpene var en årlig foreteelse fra og med 1875 i forbindelse med Christianiamarkedet.  Selv om
nevnte marked ble nedlagt i 1899, fortsatte løpene til ut i 1920-årene, trolig mest fordi det fortsatt
var holdt hestemarked i byen.  Det er uklart hvilket år nedenstående fotografi er fra.



Frognerkilen var også arena for skøyteløp; noen ganger internasjonale løp –  til og med ble
VM holdt der i år 1900.  Nordmannen Edvard Engelsaas vant.
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