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Østbye klister 
holder I<ol<en! 
Da Peter Østbye den 20. desembet· 1913 fikk patent på fremstilling 
av Skismøring, var dette bare den første i en rekke av patenter som 
lå langt foran sin tid. Mest kjent ble nok Østbye allikevel for sine 
skismøringer, og i en bakgård i Oslo sentrum kokes fortsatt Mixolin 
og de andre velkjente smøringene i samme kjeler som før krigen. 

", Av . 

Øystein Køhn 

I telefonbtdlugen står de oppturt med "Østbye Ski· 
wax AS", og dd jeg slo nummeret, ble jeg møtt av ell 
uhyre hot1ig og imøtekommende herremann som on·· 
sket meg ve\kommell til Brugata 3e, midt i Oslo sen·· 
trum. Ml'd undring fant jeg frem til en kosdig, vel·· 
holdt bakg,1rd med små butikker, Vl'rksll'der og slidl
bygninger. El medtatt skilt på stallveggen, slitt dV \wr 
og vind, fortalle at Østbye's smoringer hildde vunm't 
fem guIJnwdaljer, Ire Grand Prix medilljer og hadde 
verdensry. 
Lite ante jeg al bmdrene Od~ flaug og ~!~~!:.l!~l!ll:. 
Østbye, som molte meg,-fåktisk utgjorde hele ,ubeids
stokken i et firma som i sin tid var verdens ledende 1"1 
både ski og smøring. Mens den e'ne brodere'n lette d
ter en bortkommen kontord"rnøkkd og m.ltle lilLdk 
låsesmed, ble jeg vist rundt i produksjonslobld. Jeg 
våger påstanden om at noe lilsvilrende ikke finnes i 
Norge. 
"De tidligerl' kjendte skismoreber beslihll' som reg,'l 
av tør parafin, tja;re, stearin, linolje, voks eller ligllL'n· 
de stoffer, og har den ulempe al virh~ glat i motb.lk-· 
ken. Ved at blende almindelig voks eller lignende gbt 
virkende stoffer med en pilssende mengde harpiks 
(kvae), vendidllsk terpentin, bek eller lak eller kld1 rig· 
virkende sll)e for eksempel: 1 del voks, 3 dell' veneti
ansk terpentin og 3 dele hilrpiks (raakvael og s\llellt? 
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dellJle blanding i enlimpotte eller lignende beholder ved 
hj.dp av kokende vand, har jeg fremstillet en skismørel
se, SOIll foruten at virke glat, besidder den ved skivoks 
nye egenskap, at virke klæbende naar man gaar opover 
motbakke." 
Da Peter Østbye fikk dette atentet od· t revolusjo
ll~ an slsporten. a var et slutt på glipptak og 
stygg banning i de harde motbakkene. 
Men Østbye var ikke bare smøringsprodusent, han var 
også langrennsløper med en flott merittliste: 
11914 benyttet Peter Østbye for første gang klister i et 
skirenn - og slo skikongen Lauritz Bergendahl ganske 
sensasjonelt. Dette vakte oppsikt og Østbye fortsatte å ut
vikle ideen med sine smøringer. Hele livet eksperimen
terte han, loggførte og kokte sine smøringer. På det mes
te var det ansatt hele 20 personer i denne produksjonen. 

Hemmelig formel 
Det går mange historier om fremstilling av supersmørin
ger. Odd Haug forteller at de ofte ble "beskyldt" for å 
blande både grilmmofonplater og gummislanger i kjeIe
ne. Men han beroliget meg med at dette var reneste tøv, 
for før krigen var smøringen basert på tjære, kvae og en 
mengde andre velluktender bestanddeler. 
Etter krigen ble tjæren erstattet av syntetiske stoffer som 
kom fra Amerika. Harpiksen overlevde imidlertid, og er 
fortsatt en viktig del i Østbyes smøringer. 
Den dag i dag kokes fortsatt smøringene ePeter Østb.:::;. 
es Oltiskrill" og det er ikke utviklet noen nye "resepter" 
'ener ans d~). Snakk om å være forut for sin tid! 
Peter Østbye fortsatte eksperimenteringen til han nær
met seg 90 år. Hans møysommelige nedtegnede glid- og 
festeprøver finnes fortsatt i loggbøkene, og nærmere ski
historie og et stykke urnorsk kultur kommer vi neppe. 

S";piod:.Jk,jOjl og nye pat..;nte; 
Hva jeg ikke visste, var at også Splitkein var et Peter Øs l
~y'eprodukt. De laminerte tresKiene erobret verden på "'t. 
rekoTahd:-En periode eide han verdens største skifabrikk 
som sysselsatte mer enn 120 personer! Sø~elige hendel-

j' ser under krigen og påføl 'ende rettso ·ør var imidle '
L tid kroken på døra or stbyes Splitkeinfabrikk. Den ble 

SOlgt, og senere fikk han også hard konkurranse'på smø
ringsfronten. Men en optimist og oppfinner gir aldri 
opp. I 1951 O) søkte og fikk han nemlig patent på frem
stilling av ski av plastmater· hele 23 år før denne ski
fypen 1 SI t store gjennombrudd i Falun i 1974. Dess
verre var det ingen som på daværende tidspunkt torde 
satse på disse galmannsideene, og ideen ble skrinlagt. 
Seilere lanserte han en uhyre enkel og funksjonell "s~
in" binding. Den krevet forskjellig tåstykke til hhv høyre 

(lg venstre støvel- og det ville ingen skofabrikk satse på. 
Og så var det slutt på den historien. Bindingen finnes 
fOHlvrig den dag i dag. 
l lan lanserte også utskiftbare plasttrinser, uhyggelig like 
de som brukes i dag, og i 1957 laget han den første ski
snmring på sprayflaske. 
Selvsagt ble alle disse produktene stemplet "nord og 
ned" av norsk nisseluementalitet - for så å bli "gjenopQ
d'l~t" engenerasjon sen~. På sin 90-årsdag i 1977 ut-

lalte han hl Morgenbladet: "Jeg var for tidlig ute med.-2:et 
.~:.:: Det hadde han sannelig rett i. 

Nok ell "srnøringskokcr" 
Peter hadde en bror, Sverre, som også kokte skismnrin
ger. Men han Vilr mindre "seriøs" og fikk lite fart pei. om
setningen. Resultatet var at Peter ansatte ham for å teste 
smøringer, med det forbehold at han ikke skulle eksperi
mentere, koke eller søle selv. Etter en stund dukket hån 
allikevel opp med en "klump" som skulle gi uhyggelig 
god gli. Og da var han "ute or soga". 
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Et besøk hos Østbye Skiwax AS er som .\ vandre gjen
nom skihistorien. Da produksjonsutstyret ble innkjøpt 
før krigen var det topp moderne, i dag passer det best på 
museum. Brødrene Haug, Peter Østbyes nevøer, står for 
både administrasjon og produksjon. Produksjonsutstyret 
i det lave, mørke rommet består av tre runde kjeler, en 
rørespade av tre og et par merkelige maskiner. 
Da kjelene ble innkjøpt, var de hyper moderne, termo
statstyring hadde ikke mange hørt om før krigen. Når de 
kom på plass, kan ingen lenger erindre, men de virker 
fortsatt, og det er jo det viktigste. 
Gunnar Haug-Østbye ble ivrig da jeg reltet blikkd mot 
bordet med en merkelig jerndings med sveiv, - det er en 
manuell tube-lukker, sier han entusiastisk. 
Da klistertuben var hånd fylt og lagt på plass, var del ba
re å dra noen runder på sveiva, så var tuben ferdig luk
ket, brettet og klar for salg. Han forteller stolt at den fort
satt virker upåklagelig - men burde nok vært plassert på 
Skimuseet for lenge siden. 
Når den automatiske tubefyller /lukkeren kom på p1<15S, 
husker heller ikke brødrene, som har tilbrakt hele sin yr
kesaktive karriere med Østbyes smøringer. Ved hjelp av 
en pumpe blir den varme smøringen (voks og klister) 
overført fra kjelene til den dreibare tappemaskinen, som 
fyller og lukker forpakningene automatisk. Sent går det, 
men du verden så driftssikkert! Man skulle forvente tjæ
resøl og klister på både vegger og gulv etter flere genera
sjoners produksjon. Men slik er det slett ikke. Pappstyk
ker til å trå på forteller om en renslig pertentlighet man
ge kan misunne dem. 

En stor mann 
Odd Haug blir blank i øynene når vi snakker om onke
len, Peter Østbye. "Han setter jeg høyere enn noe annet 
menneske jeg hai kjent", sier denne sympatiske gentk:. 
l!!e!1.,og forteller ivrig om hvilken humørspreder den 
storsinnede oppfinneren var. Han var dessuten også den 
første i Nor e som innførte fem-da 'ers uk . Han ville
gjerne at e ansatte skulle få skikkelig tid til å gå på ski i 
helgene. Han hadde en hytte som ble kalt "Mixhytta", og 
her møttes mange skistorheter. Da Thorleif Haug (ikke i 
familie) dro opp trekkspillet, med Peter som forsanger, 
stod stemningen høyt oppunder taket. På denne hytta 
møttes mange av datidens ski-ess, og det vil forundre 
meg om ikke mye listig konkurranselaktikk ble planlagt i 
lystig lag her inne på skauen. Odd Haug bodde samnwn 
med Peter Østbye, som var sprek og initiativrik til det 
siste. For at ikke familienavnet skulle dø ut, valgte bro
ren Gunnar å fn e Østb e til Hau 7 navnet. Gunnars 
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Gunnar 6stb ye betjener tube/ukkeren. 
'8ridet over vifer er fra Splitkeinfabrikken i 1945. Legg merke til at de allerede i 1939 
solgte over 100000 par ski! 

frei Il lid"'l l. 
Tonen blir lilVlllcdt n.11" jeg kommer inn p<l fremtiden 
for Østbye Skiwclx AS. Odd Haug innrømmer at ut
styret forlengst burde ha vært på Skimuseet, og at si
den begge brødrene har nådd. 
pensjonisteIles rekker, ser det 
ikke akkurallysl III for Østbye 
klister og dL' a nd re vl'l kjl'ntl' sa
kene fra Brugdta :lC "Men", leg
ger han ivrig til, "da vi truet med 
å avvikle for noen eir siden, ble 
det ramaskrik. Folk hamstret 
Mixolin som gale, Sel vi valgte å 
stå på litt til." Dl'n lille fabrikken 
har ~!.Dq;t 'tJrum:il:c k1I!lcje:r, 
og fortsatt går silloringspakkene 
ut lil sportsfurrL"lninger over hell' 
landet. 
De har halt flere tilbud om opp
kjøp, men kreVl'r at Havnet skal 
bestå, og da blir del straks litt 
vanskeligere. 
Nd er det imidlerlid noen unge, 
seriøse karer som hilr meldt sin 
interesse. Det blir neppe noen 
overtakebe i .lr, lllell til neste år 
er kanskje ()stbye Skiwilx AS på 
nye hender. Om det blir noen 
produksjoH i Brugata betviler jeg 
slerkt, men det \'ik~J:.WIL
navnet faileve ·videre. 
~1(~ tar farvel 
med l~ skisl;9..r!S!~gentl!;.
men. Jeg håper inderlig at bøke
ne;diplomene, medaljene, histo-

~( 
riene og det gal1lil~ produksjons
utstyret blir latt VMe p.l, for her i 
Brugata er det s.lIlnelig skrevet 
viktig skihistorie. 

Også egnet for handleposer, 
vesker m. m. 
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