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Blikken 0914-1992)var sin
tids fremste kvinnelige skøYteløper,i Norge såvel som i
verdensmålestokk.I IJ)34vant
hun det første verdensmesterskapet i hurtigløP som ble arrangert. Hun var ogsåNorgesmesterpå skøyter(allround)
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KVINNENAVN
Åften brakte
27.april en tosiders reportasje
om bydel Gr0nerløkkas initiativ for åfå navngitt gater og
plasser etter lwinner som forfiener åhedres på denne måten.
Et int€ressant tiltak som
samtidig er en påminnelse
om en tilsvarende sak somble
omtalti samme avis 25. april
2OO5.Den gang gjaldt det bydel St. Harshaugen. I avisens
artikkel, som hadde overskriften <<Hvorforen navnløs piass
ved Bislett?>, ble det referert
ti] en opplysning fra bydelens
miljø- og utviklingskonsulent
om at man ville <<utlyseen
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 kvinnenaw burde bii foreslått, og
uttalte at <Kånshie vi finner
et kvinnenavn med tilknltningtil Bislett!>

Etterfem år er det såvidtvites ennå ikke s$edd noe i saken. Noen navnekonkurranse
har ennå ikke blitt kunng:iort,
men det bewr jo ikke at det er
forsent åfølge opp de gode
forsetter!
Tii det konkrete spørsmålet
om namseiting av rund$ø.
ringen ved Notdre Sving
utenfor
Bislett Stadion luftet avisen
selv,i ovennevnte artikkel,
tanken om åkalie plassenopp
etter Sigrid Undset (som bodde i nabolaget) ellerVictoria,
fordi Knut Hamsunbodde i
strøket, hvor ogsåhans datter
Victoriable født.
Sigrid Undset kunne saktens hagått an, men hun hax
aJleredegitt navn til en vei på
lveitaEtter mitt syn burde imidlertid plassen,med sin historiske tilknltning til idfettÆn,
heller oppkalles etter en fortjent idr€ttspersonlighet. Et
naler som i så fall burde være
aktuelt, er Undis Bliliken.
Navnet lyder i dag kanslqie
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ikke umiddelbart ldent Un<lis
var sin
Blikken 091,1-1992)
tids fremste kvinnelige skøyteløper, i Norge såvel som i
verdensmålestokk. I 1934,vant
hun det første verdensmesterskapet i hurtigløp som ble arrargert Hun var ogsåNorgesmester på skøyter (allround)
tre ganger,henholdsvis i 1934,
1936og 1938,og lr[r verdedsrekordhoider på 1500meter.
Andre nor€ke kvinneligp
sketyteløperesom ogFåsatte
sitt preg på denne epoken, var
Lailå SchouNilsen og Slnnøve Lie, men detvar Undis
Blikken som rar pion6ren
som gikkforan og satte hurtigløp for kvinner på karæt.
Unilis Blilken var etfremragendeforbilde som idrettsutøver og en alle tidersjente,
som fortjener åt ettertiden
hedrerhenne på alennemåten
- og ikke at navnet går i glemmeboken. Dessutener det et
meget velklingende navn på
en tradisjonsrik plass!
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