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SAMMENDRAG 
 

Denne oppgaven er skrevet basert på interesse for idrett og idrettspolitiske forhold. Perioden 

mellom 1960 og 1990 var en periode hvor det skjedde mye i den storpolitiske verden. På tidlig 

60-tall var verden på randen av atom-krig, på 1970-tallet ble den polariserende politikken 

mellom Øst og Vest avløst av en periode med avspenning og tilnærming mellom stormaktene, 

før det igjen på slutten av 1970-tallet, og spesielt etter Sovjetunionens invasjon av 

Afghanistan, kom en ny periode med spenning mellom Vest og Øst. Siden en storkrig ikke var 

et ønskelig scenario for hverken Østmaktene eller Vestmaktene, måtte man finne andre – 

fredeligere - måter å drive konkurranse på. Idrett, og spesielt toppidrett, var en slik måte å 

vise styrke på. I denne oppgaven har jeg tatt for meg idrettens kår i de utfordrende kald-

krigsårene, og har spesielt sett på den olympiske idrettsbevegelsen. Doping og anti-doping ble 

etter hvert et vesentlig aspekt ved toppidretten i denne perioden. Derfor undersøker denne 

oppgaven forsøkene på å innføre et regulert system for dopingtester i en tid hvor kampen 

mellom øststatene og veststatene var sterk på idrettsbanen. Hadde Sovjetunionen og de 

andre øststatene et «løsere forhold» til doping enn veststatene? Og kan resultatene fra OL si 

noe om hvem som hyppigst brukte dopingmidler? Dette er noen av spørsmålene som denne 

oppgaven reiser. Oppgaven bruker i hovedsak resultater fra de Olympiske leker for å se på 

styrkeforholdet mellom de kapitalistiske og sosialistiske landene. 
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FORKORTELSER 

BRD-Bundesrepublik Deutschland (Forbundsrepublikken Tyskland, Vest-Tyskland) 

DDR-German Democratic Republic (Den Tyske Demokratiske republikk, Øst-Tyskland) 

DSA-Deutsche Sportbund (Det Tyske Idrettsforbundet, Øst-Tyskland) 

EM-Europamesterskap 

FINA-Fèdèration Internationale De Nation (Det internasjonale friidrettsforbundet)  

GC – Gas Chromatography 

IOC (IOK)-International Olympic Committee (Den Internasjonale Olympiske Komitè) 

IOC Medical Committee- IOKs Medisinske Komité  

IOC Medical Commission-IOKs Medisinske Kommisjon 

MS – Mass spectrometry 

NOC (NOK)-National Olympic Committee (Den nasjonale olympiske komitè) 

VM-Verdensmesterskap 

WADA-World anti-doping Agency (Verdens anti-dopingbyrå) 

ZK-Zentral Komitee (Central Committee, Sentralkomiteen) 
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INNLEDNING 
 

Problemstilling 

I denne oppgaven vil jeg undersøke politikken bak Den Internasjonale Olympiske Komite (IOK) 

sitt valg om å innføre dopingtester i internasjonal toppidrett, og forsøke å finne ut om 

idrettsutøvere fra Øst-Tyskland, Sovjetunionen og de andre Øst-statene var involvert i flere 

dopingsaker i OL enn utøvere fra Vest-statene. Jeg undersøker perioden 1960 til 1990.   

Avgrensning 

Av hensyn til antallet land og utøvere som deltok i store internasjonale mesterskap mellom 

1960 og 1990, så har jeg valgt å fokusere på de største og mest relevante idrettene med tanke 

på dopingspørsmålet. Friidrett, svømming, vektløfting og landeveissykling er de idrettene som 

hyppigst har blitt nevnt i forbindelse med doping og som har hatt de fleste dopingsakene i 

olympisk sammenheng siden IOK startet sine dopingtester i 1968. Jeg har derfor valgt å bruke 

et representativt utvalg hentet fra disse idrettene når jeg analyserer resultatene og 

dopingsakene fra Olympiske Leker. Utvalget av utøvere er basert på at utøverne som blir 

omtalt har konkurrert på et høyt internasjonalt nivå og har innehatt eller fortsatt innehar 

verdensrekorder, olympiske rekorder eller europarekorder i sine respektive idrettsgrener. 

Når det gjelder land som blir presentert i undersøkelsen, så får Øst-Tyskland og Sovjetunionen 

spesielt mye oppmerksomhet. Grunnen til at Øst-Tyskland er viktig i dopingspørsmålet fra 

denne perioden, er at de igjennom 25 år hadde et statlig organisert dopingprogram, som søkte 

å unndra seg eller lure anti-doping myndighetene. Det er ikke vist at Sovjetunionen hadde et 

tilsvarende system som DDR, men det faktum at det eksisterte et nært samarbeid mellom det 

største landet i Øst-Europa og de andre sosialistiske landene, DDR inkludert, innenfor 

Sovjetunionens interessesfære gjør Sovjetunionen relevant å undersøke. De sovjetiske 

utøvernes resultater på 1970 og 1980-tallet gjør Sovjetunionens posisjon enda mer 

interessant. 

I Vest er det vist at det i USA foregikk utstrakt bruk av dopingmidler blant topputøvere på 

college-nivå. Det er derimot ikke vist at det eksisterte et statlig styrt dopingprogram i USA. 

Likevel ble flere amerikanske utøvere mistenkt eller tatt for bruk av doping i perioden jeg 
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undersøker. Tilsvarende har Vest-Tyskland i de senere årene kommet i søkelyset for et mulig 

statlig styrt doping-regime. Dokumentasjonen på at et slikt system eksisterte er noe vag, men 

det er vist at det ble forsket på ulike dopingmidler og effektene av disse også i Vest-Tyskland. 

Metode 
 

Arbeidet med denne oppgaven har basert seg på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative 

undersøkelser. Igjennom å gå igjennom resultater fra OL, VM og EM i ulike idretter har jeg 

kunnet sammenligne ulike utøveres resultater sett opp imot hvilket land de representerte. 

Igjennom å sammenligne ulike resultater fra ulike idretter med landet utøveren tilhører har 

jeg kunnet komme frem til mønstre i prestasjonene i de ulike mesterskapene, med hovedvekt 

på De Olympiske leker. Disse undersøkelsene har gitt en pekepinn for å forsøke å se 

sammenhenger mellom plassering på resultatlistene og tradisjon for bruk av forbudte midler 

i landet utøveren representere.   

Jeg vil i konklusjonen diskutere i hvor stor grad resultatene fra de store mesterskapene (som 

OL) kan gi en pekepinn på i hvilken grad doping kan ha bidratt til at enkelte nasjoner gjorde 

det svært godt i olympiske leker på 1970 og 1980-tallet. Der hvor det var sannsynlig at doping 

ikke spilte en vesentlig rolle for de gode resultatene, vil jeg forsøke å gi en fremstilling av hvilke 

andre faktorer som kunne være medvirkende til at noen nasjoner gjorde det bedre enn andre 

i de store mesterskapene. 

 Ved å sammenligne de idrettspolitiske prosessene i IOK, og forsøkene fra ulike hold på 

påvirkning av IOKs organisering og politikk, har jeg søkt å finne ulikheter i de ulike lands 

holdning til doping og anti-doping.  

Tidligere forskning 
 

Blant vesentlige bidrag på området doping og anti-doping finner man i hovedsak to 

hovedkategorier av forskning og litteratur. Den ene gruppen er samfunnsvitere som har gjort 

en kildegranskende vurdering av dopingens historie. Den andre gruppen er biologer, 

fysiologer og medisinere som har gitt gjort forskning på de ulike dopingmidlenes egenskaper 

og bivirkninger. I denne oppgaven har jeg forsøkt å bruke begge grupper forskere for å forsøke 

å gi en fremstillingen av sammenhengen mellom det politiske og individuelt grunnede ønsket 
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om prestasjonsfremming og se dette aspektet opp mot de medisinske effektene av doping i 

toppidretten. Blant vesentlige forskere på de fysiologiske og farmakologiske sidene av doping 

har Åke Andrèn-Sandbergs bok Doping vært nyttig for å forstå de fysiologiske konsekvensene 

av dopingbruk og misbruk. Anthony C. Moffats bidrag history of doping in sport vært 

grunnleggende for å forstå hvordan de ulike metodene for dopingtester fungerte og utviklet 

seg fra de første testene til utviklingen av mer avanserte metoder for dopingtesting.  

Det politiske aspektet ved doping og toppidrett i DDR er blitt grundig undersøkt av blant andre 

Mike Dennis og Jonathan Grix i boken Sport under communism-The East German Miracle, hvor 

de undersøker både den politiske siden ved idrettsbevegelsen i DDR, og ser på hvordan DDR-

staten skapte sine uovervinnelige toppatleter. Når det gjelder IOKs politikk og forsøk fra andre 

land på å påvirke IOKs beslutninger gir Richard Espy i boken The politics of the Olympic Games 

et godt grunnlag for å forstå det komplekse samspillet ulike aktørers rolle og påvirkning på 

IOKs beslutninger. Spesielt bidrar Espy med å gi en god forståelse av Sovjetunionens syn og 

forsøk på påvirkning på IOK.  Blant andre vesentlige bidragsytere på området doping i OL er 

Wayne Wilson med boken Doping in Elite Sport, hvor han fordyper seg i hendelser i OL-

konkurranser som har hatt direkte påvirkning på utformingen og intensiveringen av 

antidopingarbeidet.  

Min oppgave forsøker å gi en forståelse av både de medisinske og politiske sidene av doping, 

og prøver samtidig og sammenfatte kunnskap fra flere leire, for bedre å forstå hvorfor 

antidopingarbeidet og utøvernes interesser var så viktige i det politiske spillet om gode 

resultater. Jeg ønsker også å vise frem de negative virkningene doping har hatt for de utøverne 

som ble utsatt for det, enten det skjedde på eget initiativ eller som resultat av at myndigheter 

og idrettsledere var de ansvarlige.  
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HISTORISK BAKGRUNN – DOPING I IDRETTEN 

Begrepet «doping» har sin opprinnelse i det flamske «dop», som beskriver en alkoholholdig 

drikk som er fremstilt av drueskinn – altså en form for vin. Denne drikken skulle fremme kraft 

og styrke og hjelpe Zulu-krigerne i Sør- Afrika i kamp mot andre stammer.1 Der brukte de 

innfødte tidlig en drikk som inneholdt alkohol,  et ekstrakt fra nøtter og xantiner. Denne 

drikken ble kalt dop, og de innfødte brukte den for å øke styrke og utholdenhet i strid. Jegere 

drakk også denne drikken for å bli modigere når de skulle ut på jakt.2 

Prestasjonsfremmende midler som kan øke den fysisk kapasitet har vært kjent i flere tusen år. 

Det finnes dokumentasjon på at kinesiske leger allerede for 5000 år siden anbefalte Ma Huang, 

et ekstrakt av tørkede efedraplanter, 3  til idrettsutøvere for å styrke hjertefunksjonen i 

forbindelse med konkurranser.  Grekeren Galenos forteller at atleter brukte ulike 

soppekstrakter i forbindelse med idrettskonkurranser for å øke prestasjonsnivået. I Sør-

Amerika er det kjent at inkafolket tygde kokablader, som inneholder kokain og aztekerne 

brukte ulike kaktusekstrakter med hallusinogene og sentralstimulerende virkninger. 4 

Vikingene var kjent for å bruke rød fluesopp, med det aktive stoffet bufotenin, som skulle 

fjerne redsel og gi dem ekstra kampvilje. I Vest-Afrika har de innfødte i ca. 1000 år brukt 

planteekstrakter som inneholder kokain, efedrin og andre stimulerende stoffer i forbindelse 

med løpskonkurranser.5  

Det er kjent at det også i antikken ble forsøkt brukt ulike former for midler man trodde kunne 

være prestasjonsfremmende. I alle de klassiske øvelsene var styrke og utholdenhet viktige 

komponenter. Boksing, bryting og pankrasjon (en kampsport som kan minne litt om dagens 

MMA, men med noe mer beskyttelse) krevde både stor styrke og utholdenhet, lengdehopp 

og diskos krevde stor eksplosivitet og maraton krevde god utholdenhet. De samme 

egenskapene var vesentlige ved antikkens idrettskonkurranser som i dagens konkurranser. 

                                                           

1 Anthony C. Moffat, “History of doping in sport” i Sport and Exercise Medicine for Pharmacists s. 220 
2 Åke Andrèn-Sandberg, Doping s. 19-20 
3 Efedrin i ikke-ren form 
4 Åke Andrèn-Sandberg, Doping s. 19 
5 Åke Andrén-Sandberg, Doping s. 19 
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Ved de olympiske lekene som ble arrangert i 668 B.C er det kjent at utøverne, blant dem 

Charmis - vinneren av 200 meter sprint – brukte en spesiell fikendrikk i håp om å prestere 

bedre. Den greske sofisten Filostratos (ca. 170 B.C til 250 B.C) gjorde det kjent at medisinerne 

var ivrige i å hjelpe kokkene til å lage mat som inneholdt ulike analgetika.6 Flere tilsvarende 

fortellinger om forsøk på bruk av ulike psykoaktive stoffer og andre styrkedrikker som skulle 

gi økt styrke og utholdenhet er beskrevet.7 Andre historier forteller om løpere som ble servert 

ulike urtedrikker for å prestere bedre i konkurranser som varte lenge (Maraton m.v). Innholdet 

i disse drikkene er lite kjent.8  

Selv om hemmeligholdet omkring «doping» i antikken kan synes mindre enn slik situasjonen 

er i dag, så er det dokumentert at spesielt prestene var opptatt av å skjule bruken av 

urtedrikker og andre stimulanter i idretten. Siden kirken står for mye av informasjonen og 

kildegrunnlaget fra denne perioden, er det mye som ikke er bevart i kategorien «doping i 

antikken». Dessuten kan det vanskelig dokumenteres at stoffene som ble inntatt faktisk var 

prestasjonsfremmende, eller at de hadde en negativ innvirkning på helsen.  Det samme gjelder 

for romersk tid. Man vet fra kildene at det ble benyttet ulike drikker og andre substanser som 

skulle ha som hensikt å virke prestasjonsfremmende, men nøyaktig hvilke stoffer og mengden 

som ble brukt, er ukjent.9 Uansett om stoffene var prestasjonsfremmende eller hemmende, 

så kan man tenke seg at enhver drikk en gladiator ble servert før en kamp ble tatt imot med 

glede. 

Perioden mellom antikkens olympiske konkurranser og de moderne olympiske leker var 

preget av mindre grad av organisert konkurranseidrett. De gamle greske ideene om styrke og 

stolthet hadde måtte vike plass for mer sofistikerte koloniale aktiviteter som hesteveddeløp, 

golf og bridge. Likevel ble det arrangert fotball, sykkel og friidrettskonkurranser på nasjonalt 

nivå i flere europeiske land.  

                                                           

6Hande Hofmann,  Lehrstuhl für Sport und Gesundheitsförderung Fakultät für Sport- und 
Gesundheitswissenschaft s 3 
7Anthony C. Moffat. “History of doping in sport” i Sport and Exercise Medicine for Pharmacists s. 220 
8Hande Hofmann,  Lehrstuhl für Sport und Gesundheitsförderung Fakultät für Sport- und 
Gesundheitswissenschaft s. 3 
9Anthony C. Moffat, History of doping in sport i Sport and Exercise Medicine for Pharmacists s. 220 
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Nyere dopinghistorie 

På siste halvdel av 1800-tallet, da konkurranseidrett igjen ble mer vanlig i offentligheten og 

konkurranse på tvers av landegrenser ble hverdagslige, er det antatt at det ble brukt 

prestasjonsfremmende stoffer. Blant annet er det mistanke om at flere av deltakerne i de 

nederlandske kanalløpene i svømming benyttet prestasjonsfremmende stoffer. Av stoffene 

som var tilgjengelige i denne perioden var stryknin, amfetamin og koffein. Det første 

mistenkte dødsfallet grunnet stryknin (brukt som rottegift) inntraff under sykkelkonkurransen 

Paris-Bordeux i 1886. Mistanken gikk ut på at lagets lege hadde vært overivrig med 

doseringen, og at dette hadde ført til døden. Altså var det allerede på denne tiden sannsynlig 

at deler av støtteapparatet som var villige til å gå på akkord med utøverens liv for selv å sole 

seg i glansen av resultatene.10 Derimot fantes det ingen tester som i denne perioden med 

sikkerhet kunne bekrefte de faktiske omstendighetene. Mistanken om bruk var kun basert på 

observasjoner og antakelser. 

Under den amerikanske borgerkrigen (1861-1865) brukte troppene på begge sider en rasjon 

tilsvarende 1 ½-2 liter kaffe daglig for at de skulle kunne prestere bedre. På denne tiden var 

det allerede kjent at høye doser med kaffe kunne gi bivirkninger, og at det derfor blant 

soldater i artilleriet og kavaleriet ble drukket betydelig mindre kaffe.  

I Europa har dopingmidler vært brukt i 100-150 år. På slutten av 1800-tallet ble det imidlertid 

grunnet utviklingen innenfor kjemi mulig å isolere noen av de forbindelser som man visste 

hadde en prestasjonsfremmende effekt.11  

Det moderne begrepet doping som vi kjenner det i dag kom i følge WADA (World Anti-doping 

Agency) ikke i bruk før ved inngangen til 1900-tallet, og først i forbindelse med hesteveddeløp. 

Da det rundt 1900 var vanlig å satse mye penger på hester i slike løp, ble begrepet brukt til å 

beskrive de som ønsket å jukse igjennom å redusere de konkurrerende hestenes ytelse. Altså 

doping i motsatt forstand.12  

                                                           

10 Anthony C. Moffat, “History of doping in sport” i Sport and Exercise Medicine for Pharmacists s. 221 
11 E.P. Hammersbach mfl. Glimt fra idrettens dopinghistorie s. 2538 
12 Anthony C Moffat, “History of doping in sport” i Sport and Exercise Medicine for Pharmacists s. 220 
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Begrepet doping ble likevel fort satt i sammenheng med pretasjonsfremming snarere enn 

prestasjonshemming.13 1900-tallet ble 100-året hvor doping etterhvert skulle bli sett på som 

et forsøk på å jukse seg til gode resultater, og samtidig utsette seg selv for fare. Den raske 

teknologiske utviklingen som hadde funnet sted siden den industrielle revolusjon, utviklingen 

av nye medikamenter og sterkere kommersielle og ideologiske motsetninger bidro alle til et 

ønske om å forby prestasjonsfremmende midler. Dødsfall etter bruk av slike midler bidro til 

den raske utviklingen av antidopingarbeidet.  

Amfetamin ble ren--fremstilt for første gang på 1920-tallet. Bruk av dette stoffet skulle vise 

seg å bli svært utbredt og medvirke til at flere liv gikk tapt. Selve gjennombruddet for 

amfetaminbruk kom under andre verdenskrig, der soldater og piloter ble gitt stoffet for å 

redusere tretthet og holde seg våkne, og for å bli mer aggressive og fryktløse under 

kamphandlinger. Etter at man hadde sett effekten av amfetamin under andre verdenskrig 

spredte bruken seg raskt til idrettsmiljøer, og det finnes indirekte bevis for at amfetamin ble 

brukt under vinter OL i Oslo i 1952.14 

Fra omkring 1960 startet en ny æra i dopinghistorien da bruk av anabole steroider spredte seg 

med økende hastighet. Anabole steroider ble isolert for første gang fra urinen til en mann i 

1935.15  Kunstig testosteron har vært produsert siden 1930-årene, etter en rekke år med 

intensiv forskning på dette mannlige kjønnshormonet. Testosteron ble sett på som 

vidundermedisin som skulle opprettholde styrke og vitalitet, og på den måten forsinke 

alderdommen. Rett før 2. verdenskrig ble det produsert stoffer som var utledet av testosteron, 

stoffer vi i dag kjenner som anabole steroider.16  

Det har blitt påstått at disse steroidene ble brukt under 2. verdenskrig og i Koreakrigen av de 

tyske soldatene for å bygge muskler og gjøre dem mer aggressive til kamp.17 John Hobermann 

argumenterer blant annet for at  ««It is likely that public anti-doping sentiment after 1933 was 

related to Nazi-structures against the self-serving, individualistic, recordbreaking athlete and 

                                                           

13 Anthony C. Moffat, “History of doping in sport” i Sport and Exercise Medicine for Pharmacists s. 220 
14 E.P. Hammersbach mfl. Glimt fra idrettens dopinghistorie s. 2540 
15 E.P. Hammersbach mfl. Glimt fra idrettens dopinghistorie s. 2538-2540 
16 E.P. Hammersbach mfl. Glimt fra idrettens dopinghistorie s. 2538-2540 
17 E.P. Hammersbach mfl. Glimt fra idrettens dopinghistorie s. 2538-41 
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the abstract deal of performance. It is also consistent with the Nazi rhetoric about 

sportsmanship, e.g., the importance of the “noble contest” and the “ chivalric” attitude of the 

German athlete.”18 

Ulike dopingmidler 

Det finnes en mengde stoffer som har sentralstimulerende effekt i større eller mindre grad. 

For at disse stoffene skal påvirke sentralnervesystemet må de være tilstrekkelig lipofile19 og 

ha en forholdsvis lav molekylvekt slik at de kan passere blod-hjerne-barrieren. Dosen vil 

avgjøre grad av påvirkning. Sentralstimulerende stoffer er psykoaktive. Det vil si at de 

frembringer endringer i atferd, kognitive funksjoner og sinnstilstand ved å påvirke 

signalformidlingen i hjernen. Dette skjer via innvirkning på neuroner og deres transmittor-

substanser.20  

Mange av de sentralstimulerende stoffene kan virke via flere mekanismer samtidig. Som 

eksempel kan amfetamin øke presynaptisk frigjøring av transmittoren noradrenalin (NA), 

hemme reopptaket av denne, virke direkte på reseptorer postsynaptisk og redusere 

nedbrytningen av NA ved å hemme MAO-enzymet (monoaminooksidase). 

Sentralstimulerende stoffer antas hovedsakelig å virke på neurotransmittorsystemer med 

innhold av dopamin (DA), noradrenalin (NA) og 5-hydroxytryptamin (serotonin). Koffein antas 

imidlertid i å innvirke på adenosin neurotransmisjon.21 I tillegg til den sentralnervøse effekten 

har de sentralstimulerende stoffene også perifere sympatomimetiske effekter.22 

Disse medieres blant annet av NA (noradrenalin) som frigjøres fra sympatiske 

nerveterminaler, men også ved direkte effekter på postsynaptiske23 reseptorer. Noen av de 

mest sentrale effektene, som medieres gjennom β1-reseptorer, er økning i hjertefrekvens og 

økning av hjertets kontraksjonskraft, noe som igjen fører til en økning i hjertets 

                                                           

18 John Milton Hobermann, Mortal Engines: The Science of Performance and the Dehumanization of Sport, s. 70 
19 Stoffer som er i stand til å forbrenne fett 
20 Åke Andren Sandberg, Doping s.76-78 
21 Overføring av signaler mellom nervecellene 
22 A.R Jones og J. T. Pichot , “Stimulant use in sports" The American Journal  on addictions s.243-55. 
23 Forbindelsene mellom nervecellene i hjernen 
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minuttvolum. 24  Sympatisk påvirkning på kroppens arterier fører til at blodtilførselen til 

kroppens muskelvev øker, mens tilførselen til hud, hjerne, spyttkjertler og innvoller minker. 

Effektene er doseavhengige og medieres gjennom konstriksjon og dilatasjon25. Andre effekter 

av sympatisk stimulering finner man i bronkiene der sirkulerende adrenalin og stoffene selv 

utøver en dilaterende26 effekt på bronkiene og dermed kan øke oksygenopptaket. Det er 

imidlertid usikkert om dette gir noen betydelig effekt hos friske individer.27 

Bruk av stimulerende midler som amfetamin, kokain, efedrin og koffein kan gi alvorlige 

bivirkninger og sideeffekter. Alvorligheten og hyppigheten av disse bivirkningene er avhengig 

av type stoff, mengde inntatt og individuell toleranse for stoffene. De fysiske virkningene ved 

høye doser kan være svært farlige.  

De viktigste er høy puls, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og 

hjerneblødning som kan gi fatale konsekvenser og i enkelte tilfeller føre til plutselig død. 

Stoffene øker sjansen for skader ved å heve kroppens fysiske og psykiske toleransegrense. I 

tillegg til dette er det også sett fra lettere (uro, irritabilitet, søvnvansker, aggressivitet og 

humørsvingninger) til alvorlige psykiske bivirkninger (depresjoner, psykoser). Dessuten 

kommer muligheten for psykisk og fysisk avhengighet av stoffene.28 

Fra 1950-tallet har det blitt utført systematiske undersøkelser rundt bruk av 

sentralstimulerende midler i sykkelmiljøet. I 1955 ble det tatt urinprøver av 25 internasjonale 

syklister, der det viste seg at fem (20 %) av disse inneholdt spor av dopingmidler. Syklister 

usettes for ekstreme fysiske belastninger, og i denne sporten har bruk av sentralstimulerende 

stoffer gitt svært alvorlige konsekvenser for enkelte utøvere. Under de olympiske leker i Roma 

i 1965 avgikk den 23 år gamle danske syklisten Knud Enemark-Jensen ved døden under 

mesterskapets første dag. Obduksjonen viste at han hadde inntatt amfetamin og 

nikotinnitrat.29  

                                                           

24 Hjertets slagkraft 
25 Sammentrekninger og utvidelse 
26 Utvider blodårer og bronkier 
27 A.R Jones og J. T. Pichot , Stimulant use in sports" The American Journal  on addictions s.243-55. 
28 Fakta om narkotiske stoffer, URL: http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00014/IS-
1042BM_14272a.pdf 
29 Åke Andrèn Sandberg, Doping s. 75-79 
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Anabole androgene steroider (AAS) er en fellesbetegnelse for androgener (mannlige 

kjønnshormoner, f.eks. testosteron, og naturlige nedbrytningsprodukter av disse) og kunstig 

produserte stoffer med tilsvarende effekt (anabole steroider).  Anabole androgene steroider 

(AAS) misbrukes i idretten fordi stoffene fører til økt muskelmasse og -styrke og kan gi økt 

aggressivitet. Veksthormon (hGH) brukes også hovedsakelig for å øke muskelmasse og styrke. 

Bruk av insulinliknende (blodsukkerlignende) må  påregnes å ha tilsvarende effekter som 

andre veksthormon.30  

Peptidhormonet insulin har også anabole egenskaper og er et meget potent 

blodsukkersenkende hormon. Misbruk av insulin kan øke muskelmassen, men faren for fatal 

hypoglykemi31 er overhengende. Kombinasjon med veksthormon kan redusere denne risikoen 

noe. Insulin er imidlertid et meget risikofylt dopingmiddel, og det er rapportert dødsfall ved 

slik bruk. Erytropoietin 32  (EPO) brukes for å øke kroppens egenproduksjon av røde 

blodlegemer i benmargen og øker derved oksygentransportkapasiteten og aerob kapasitet.33   

  

                                                           

30 R Jones og J. T. Pichot, “Stimulant use in sports" The American Journal on Addictions s.243-55. 
31 Lavt blodsukker 
32 Bloddoping 
33 A.R Jones og J. T. Pichot, “Stimulant use in sports" The American Journal on Addictions s.243-55. 
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INNFØRINGEN AV DOPINGTESTER 1960 – 1970 

Politisering av idretten 

Den gradvise utviklingen av et testregime for å oppdage doping førte til at de som fortsatt 

ønsket å bedre prestasjonene igjennom å benytte illegale preparater, måtte benytte førevar- 

prinsippet. Utviklingen av nye stoffer, og da spesielt anabole steroider, hadde hatt en rivende 

utvikling allerede fra 1950-tallet. 50-tallet var et tiår hvor den teknologiske utviklingen gikk 

fort. 

Betegnende for denne utviklingen var Sovjetunionens romfartsprogram, som førte til at de 

lyktes med å være før USA i få det første levende vesen og det første mennesket i bane rundt 

jorden. På samme måte utviklet det seg en et våpenkappløp mellom Sovjetunionen og Vesten. 

Både romkappløpet og våpenkappløpet var grunnet i en konkurranse mellom to ulike 

ideologiske systemer og ideer. Konkurranse var på denne måten et fin metode for å måle 

styrkeforholdet.34 

I løpet av 1950-tallet hadde arrangører og utøvere angivelig observert dopingbruk i 

konkurranser. Om man ikke selv var delaktig i bruken så kan man tenke seg at det var vanskelig 

å unngå å få med seg at bruk av blant annet kokain, stryknin og alkohol stod på mange 

utøveres kostplan. En utøver uttalte blant annet at «arrangørene stod for det meste, men 

dopingen måtte jeg ordne selv».35 Det kan med andre ord se ut til at det var en delvis aksept 

for å bruke alle midler får å oppnå gode resultater, så sent som på slutten av 1950-tallet.  

1960 ble et vendepunkt. Den politiske og geopolitiske situasjonen i verden hadde vært i sterk 

endring siden midten av 1950-tallet. Koloniene var i oppløsning, og nye stater kom til. Sør-

Afrika ville komme til å delta som egen nasjon ved lekene i Mexico city, Nord og Sør-Korea det 

samme. Det tyske spørsmål, spørsmålet om det to tyske statene ville bli gjenforent, eller forbli 

separert – hang i luften, og kulturrevolusjonen i Kina ville etter hvert få betydning for kinesisk 

nasjonalisme. I stedet for en oppmykning av spenning mellom Østblokken og Vestblokken ble 

                                                           

34Deborah Cadbury, Space Race s. 257 - 272 
35Andy Bull, Drugs in sport (The Guardian) 30. Mai 2008 
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spenningen forsterket utover på 1960- tallet, og nasjonalismen stod sterkt i flere land på 

begge sider av jernteppet.  

Det ble etter hvert klart at Tyskland ville forbli delt i to, og utøverne kom til å konkurrere for 

henholdsvis DDR (Den tyske demokratiske republikk) og BRD (Bundesrepublikken Tyskland). 

Det tyske spørsmål ble også i idrettssammenheng førende for den ideologiske motsetningen.36 

På samme måte som DDR og BRD søkte å konsolidere sin politikk og hegne om sine beste 

idrettsutøvere, gjorde de resterende landene i Øst og Vestblokken det samme. Konsolidering 

av status-quo ble symptomatisk med store deler av 1960-tallet, både i politikken og i 

idretten.37 

Når konsolideringen av verden i to maktblokker, en med den ideologiske kommunismen som 

base, og en med den ideologiske kapitalismen som utgangspunkt, ble akseptert som en status-

quo-tilstand, så meldte det seg i økende grad et behov for konkurranse mellom blokkene. Når 

den teknologiske utviklingen viste at det var mulig å sende mennesker ut i bane i 

verdensrommet og sette de på månen, og på samme tid utvikle atomstridshoder som kunne 

sendes med ballistiske raketter på tvers av kontinenter, så viste dette at konkurransebehovet 

mellom Øst og Vest var sterkt.  

Når man samtidig visste at en atomkrig mest sannsynlig ville legge sivilisasjonen i ruiner, så 

måtte man finne andre, fredeligere arenaer for legitim konkurranse. Idretten ble både fra 

østlig og vestlig hold sett på som en av løsningene på behovet for å vise styrke igjennom 

konkurranse. 60 - og 70-tallet skulle vise seg å bli tiårene hvor den kalde krigens ideologiske 

kamp skulle bli flyttet til idrettsarenaen.38  

De første offisielle dopingtestene  

IOK var også den første paraplyorganisasjonen innenfor idretten som tok opp doping som et 

problem for toppidretten. Arbeidet i IOK tok utgangspunkt i konkrete tilfeller hvor det hadde 

                                                           

36Richard Espy, The Politics of The Olympic Games s. 58-60 
37 Richard Espy, The Politics of The Olympic Games s. 59 
38 Richard Espy, The Politics of The Olympic Games s. 60 
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vært sterk mistanke om at illegale stoffer hadde vært brukt, eller hvor mistenkelige dødsfall 

hadde inntruffet i konkurransesituasjonen.  

IOKs medisinske kommisjon 

Episoden fra sommer OL i 1960 – hvor en dansk syklist døde førte til at IOK i 1961 nedsatte en 

gen kommitè («kommisjon» – begrepene brukes om hverandre) som skulle undersøke 

omfanget av doping i toppidretten. Komiteen gikk i gang med å samle inn data som skulle 

avgjøre om man skulle etablere en permanent medisinsk kommisjon. En ny episode i 

sykkelsporten i 1967, hvor en britisk syklist døde av en kombinasjon av Cognac og amfetamin, 

gjorde at IOK ikke lengre ville nøye seg med sporadisk testing av utøvere i enkeltkonkurranser 

utført av medisinsk personell som ikke var tilknyttet IOK. IOK bestemte derfor i 1967 å danne 

en permanent medisinsk kommisjon. Kommisjonen skulle fungere som en det offisielle 

organet for dopingtesting. Testene som ble tatt i bruk hadde forsøksvis blitt benyttet for 

testing av enkeltutøvere i Tour of Britain i 1965, og var utviklet av Becket og Moffat (1965).39  

Var Sovjetunionen mot innføring av dopingtester? 

Initiativene med henblikk på flere dopingtester og et organisert regime for dopingkontroll 

igjennom IOK kom få år etter at den sovjetiske delegasjonen til IOK foreslo å delegere makt 

bort fra IOKs sentrale organer (1960). Dette skulle ifølge sovjetiske idrettsmyndigheter skje 

igjennom en prosess hvor selve IOK-organisasjonen skulle utvides til å omfatte ikke bare de 

tilmålte plassene fastsatt av IOK, men også alle presidentene i de nasjonale olympiske 

komiteene og ledere i andre internasjonale idrettsorganisasjoner.40 

 På denne måten skulle hver enkelt nasjon selv kunne bestemme hvem som ville besitte IOKs 

styre, noe som ville medføre at IOK ville miste noe av sin selvråderett over valg av egne 

medlemmer, og dermed kontrollen over hvem som skulle ta beslutninger på vegne av IOK. 

Sovjetunionen ønsket på samme tid at finansieringen av IOK i større grad skulle skje igjennom 

direkte bidrag fra de respektive nasjonale olympiske komiteene. I forslaget lå også at de 

                                                           

39 Wayne Wilson og Edward Derse. Doping in Elite Sport s. 5 
40 Wayne Wilson og Edward Derse. Doping in Elite Sport s. 5 
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nasjonale idrettskomiteene skulle betale for sine medlemmers reisevirksomhet. 41  Det 

sovjetiske initiativet pekte i retning av at man fra sovjetisk side ønsket en sterkere statlig 

kontroll, og mindre grad av internasjonalisering av IOKs beslutninger.  

Det var kjent at sovjetiske vektløftere hadde prestert på et oppsiktsvekkende høyt nivå under 

hele 50-tallet, og det er senere blitt kjent for offentligheten at anabole steroider ble tatt i bruk 

i Sovjetunionen muligens så tidlig som i de første etterkrigsårene. 42  Under 

verdensmesterskapet i vektløfting i Wien i 1954 innrømmet den sovjetiske laglegen ifølge hans 

amerikanske kollega, den amerikanske laglegen John Siegler, at de brukte testosteron i 

konkurranse. Siegler brakte selv denne informasjonen hjem til USA, og begynte eksperimenter 

med testosteron på seg selv. Det er også kjent at dianabol43 ble produsert i Sovjetunionen 

muligens så tidlig som på 50-tallet44  

Hvorvidt det Sovjetiske ønsket om sterkere nasjonal påvirkning på hvem som skulle 

representere IOK hadde sammenheng med at man ønsket å skjule statlige insentiver eller 

direkte økonomisk støtte til doping er fortsatt uvisst. Det som derimot er klart er at de 

nasjonale komiteene (idrettskomiteene og særforbundene) i Sovjetunionen nesten 

utelukkende var finansiert av staten. Det samme gjaldt for de fleste komiteene også i de 

vestlige land, men her hadde man i tillegg kommersielle interesser som i stor grad preget 

bildet, spesielt igjennom inntekter fra reklame.45 Man ønsket ikke fra offisielt vestlig hold å bli 

innblandet i dopingsaker, av frykt for å miste reklameinntekter.  

Det sovjetiske ønsket om at de enkelte nasjoner skulle velge sine egne representanter til IOK 

og at staten skulle spille en viktigere rolle i finansieringen av IOK brøt med organisasjonens 

ønske om autonomi og uavhengighet, og forslaget om en nasjonalisering av IOK ble derfor ikke 

tatt til følge som en mulighet. I tillegg til å bryte med ønsket om autonomi i IOK, stilte flertallet 

av de vestlige stater seg negative til nasjonalisering av en internasjonal idrettsorganisasjon 

                                                           

41 Richard Espy. The Politics of The Olympic Games s. 74 
42 Charles E. Yesalis, History of Doping in Sport I Pennsylvania State University University Park, PA, USA and 
Michael S. Bahrke, Human Kinetics Champaign, IL, USA International Sports Studies, vol. 24, nr. 1 s. 229 
42 Richard Espy, The Politics of The Olympic Games s. 74 
43 Anabolt steroid. Usikkert om dette stoffet for første gang ble fremstilt I Sovjetunionen eller I USA 
44 Charles E. Yesalis, History of Doping in Sport I Pennsylvania State University University Park, PA, USA and 
Michael S. Bahrke, Human Kinetics Champaign, IL, USA International Sports Studies, vol. 24, nr. 1 s. 229 
45 Richard Espy, The Politics of The Olympic Games s. 74 
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som hadde som formål å fungere som paraplyorganisasjon, og ikke som interesseorganisasjon 

for pengesterke idrettsorganisasjoner nasjonalt.46  

Fra et vestlig synspunkt så man også muligheten for at nasjonale interesser skulle få spille en 

større rolle i IOK ville føre til en sterkere sovjetisk dominans. Et annet aspekt som fra vestlig 

side talte imot nasjonalisering, var muligheten dette ville gi for de enkelte statene til å 

undersøke arbeidet i organisasjonen, og dermed tilpasse hjemlig idrettspolitikk til arbeidet i 

IOK.47 Følgelig ville en slik nasjonalisering av IOK begrense muligheten til å drive et fritt og 

uavhengig anti-dopingarbeid. 

Løsningen på uenigheten mellom Sovjetunionen og øststatene på den ene siden og de vestlige 

statene på den andre, ble en mellomløsning, hvor de ulike særforbundene som var 

representert i IOK individuelt skulle kunne forhandle med organisasjonskomiteen av OL om 

hvordan finansieringen skulle foregå. Uansett utfall av disse forhandlingene, så var IOK 

garanter 5% av de kommersielle inntektene fra lekene. Det sovjetiske forslaget om bidrag og 

kontroll fra staten, ble dermed ikke realisert.48  

I 1964 utførte medisinsk personell på vegne av det internasjonale sykkelforbundet tester 

under Tokyo-lekene hvor påstanden var at testene «where actually blue in color due to the 

use of various drugs». 49  Tilsvarende, men med klarere dokumentasjon, ble det i 1965 

gjennomført tester på et ukjent antall belgiske syklister som viste at 37 prosent av de 

profesjonelle syklistene og 23 prosent av amatørsyklistene testet positivt på amfetamin. 

Rapporter fra tilsvarende konkurranser i Italia viste at nærmere halvparten av alle deltakere i 

et profesjonelt sykkelritt var påvirket av amfetamin.50  

                                                           

46 Richard Espy. The Politics of The Olympic Games s 74-77 
47 Richard Espy. The Politics of The Olympic Games s. 74 
48 Richard Espy. The Politics of The Olympic Games s. 75 
49 Butch Starcevic AW. Genetic variations in UDP-glucuronosyl transferase 2B17: implications for testosterone 
excretion profiling and doping control programs. Clin Chemistry s. 54 
50 Butch Starcevic AW. Genetic variations in UDP-glucuronosyl transferase 2B17: implications for testosterone 
excretion profiling and doping control programs. Clin Chemistry s. 54 
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Problemet med doping kan dermed ikke alene forklares med at det ble initiert av 

Sovjetunionen. Det så ut til å ligge en bredere kunnskapsbase i flere land omkring 

prestasjonsfremmende midler bak. 

I 1965 – 1966 skjedde et gjennombrudd. Etter murens fall og gjenforeningen av Europa klarte 

blant andre den tyske biologen Werner Franke å dokumentere at det senest fra 1966 

eksisterte et statlig dopingprogram i DDR – et system som jeg senere vil beskrive – var 

oppsiktsvekkende detaljert. 51  I denne perioden var det flere, spesielt kvinnelige 

friidrettsutøvere, ikke bare fra DDR – men fra hele Østblokken som presterte på et nivå som 

gjorde at flere, både i og utenfor friidrettsmiljøet, stilte spørsmål ved om utøverne var menn 

forkledd som kvinner. Dette medførte – oppsiktsvekkende nok - at man innførte 

kromosomtester for kvinnelige utøvere ved Europeiske stevner i friidrett fra 1967. 52  Et 

testregime som ble kortvarig, siden riktig antall kromosomer ble funnet ved alle tester. 

Et tilsvarende system har man ikke funnet i Sovjetunionen, selv om indikasjonene på at et slikt 

system eksisterte også her, er mange. 53  Nysgjerrigheten i idrettsmiljøet og sporadiske 

blodprøver av enkeltutøvere førte til at utviklingen henimot et etablert et testregime skjedde 

nokså fort. Som nevnt over, hadde syklistene både opplevd dødsfall og med rette blitt 

mistenkeliggjort i lengre tid.  

Friidretten hadde vært den eneste idretten hvor uformelle former for dopingtesting i 

mesterskap forekom frem til 1967. I 1966 ble et større antall (ikke spesifisert) utøvere testet i 

forbindelse med Europa-mesterskapet i friidrett.54 Ingen ble avslørt, men testene var ikke 

designet for å fange opp anabole steroider, kun amfetamin, kokain, strykning og andre 

sentralstimulerende stoffer.55 Samme år (1966) introduserer alle de «tre store» IAAF (det 

internasjonale friidrettsforbundet), UCI (det internasjonale sykkelforbundet) og FIFA (det 

                                                           

51C.L Reardon, Creado S. Drug abuse in athletes. Substance Abuse Rehabilitation s. 95-105 
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53 Statlige dopingprogrammer I DDR/Sovjet 
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internasjonale fotballforbundet) obligatoriske urintester i alle store konkurranser og 

mesterskap.56  

Resultatet av tiltakene fra de største idrettsforbundene og særforbundene og IOK selv 

resulterte altså i at IOK, da de opprettet den Medisinske Kommisjon i 1967, på samme tid 

etablere den første komplette og offisielt internasjonalt anerkjente forbudslisten for doping. 

Tidligere hadde slike doping-forbud kun vært initiert av de enkelte idrettsforbundene, og de 

hadde kun (etter en enkelt blodprøve) gitt indikasjoner og beskjed om at det eksisterte et 

forbud, uten å spesifisere de enkelte substansene. Typisk var «lovteksten» formulert som 

«forbud mot illegale stoffer».57 

I 1967 ble det altså slutt på den vage og upresise ideen om et doping-forbud da IOK etablerte 

den den medisinske kommisjonen. Da kommisjonen publiserte den første listen med forbudte 

stoffer, inneholdt den kun forbud mot stimulanter (koffein, strykning m.fl.) og narkotiske 

stoffer (opium, hasj, amfetamin m.fl.) Først i 1974 ble listen utvidet til også å gjelde syntetiske 

anabole steroider (Stanozolol, dianabol, oralt turinabol m.fl.).  

Omtrent et tiår senere ble listen supplert med testosteron.58 Først i 1988 ble bloddoping satt 

på forbudslisten. Da kjemisk fremstilt EPO59 ikke var mulig å fremstille, var det her i første 

rekke snakk om blodoverføring ved hjelp av ekstraksjon og reinjeksjon. På samme tid ble både 

diuretika60 og betablokkere61 forbudt. Diuretika ble satt forbudt for å hindre at man kunne 

skjule bruk av andre stoffer igjennom å raskt få stoffene ut av systemet. Betablokkere var i 

første rekke relevant i forhold til idrettsgrener som krevde konsentrasjon og ro, som i skyting 

og bueskyting. I 1989 ble endelig peptidhormoner 62  satt på «listen». Peptidhormoner er 

hormoner som i første rekke påvirker aminosyrenes lengde, og som i idrettssammenheng 

kunne ha positive effekter både på styrke og utholdenhet igjennom å virke direkte på det 

sirkulatoriske systemet i kroppen og dermed fungere som et effektivt middel på spesifikke 
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organer (hjerte, lunge, nyrer m.fl). 63  Alle preparatene på listen ble ansett som bindende 

forbudt og betydde at om man ble tatt for bruk av disse stoffene, ville man bli fratatt sine 

resultatplasseringer og få en suspensjon som samvarierte med stoffets potensielle positive 

virkning.64 

Med tanke på uenighetene som hadde vært, og som til en viss grad fortsatt eksisterte, da det 

gjaldt organiseringen av IOK, så må anti-doping arbeidet ha blitt sett på som en et steg i riktig 

retning for organisasjonen. I 1967 var det fortsatt slik at IOK valgte sine egne representanter. 

De nasjonale forbundene hadde dermed lite de skulle ha sagt. I dette kan det synes som at 

det skjulte seg en motstand mot anti-doping arbeidet som ikke kom til syne igjennom IOK eller 

de andre internasjonale forbundene. Både fra østlig, men og også fra vestlig side.   
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POLITIKK OG DOPING PÅ 1970-TALLET 

Politiske forhold 

Slutten på 1960-tallet og starten på 1970 markerte en endring i internasjonal politikk. Øst-

Vest forholdet gikk inn i en periode med avspenning (Det franske ordet detente er ofte brukt 

om denne perioden). Sovjetunionen hadde i 1966 tatt initiativet til en fredskonferanse 

sammen med USA og Kina, med henblikk på avspenning mellom stormaktene.65 På slutten av 

50-tallet skjedde en oppjustering av konfliktnivået, som kulminerte med en svært farlig 

situasjonen i 1962, da dårlig kommunikasjon mellom stormaktene USA og Sovjetunionen førte 

verden på randen av atomkrig. Disse hendelsene tvang frem en løsning – man kunne ikke 

lengre sitte å se på at faren for atomkrig økte. Sammenfallet mellom Sovjetunionens initiativ 

til en fredskonferanse, og Johnsons-administrasjonens ønske om avspenning som ble 

videreført av Richard Nixon, førte frem til en av de viktigste vendepunktene under den kalde 

krigen. SALT (Strategic Arms Limitation Talks) ble påbegynt i 1969, og ble sluttført i 1972.66 

Avtalen var et stort fremskritt i avspenningsprosessen, og fungerte sammen med KSSE til en 

relativt rask nedkjøling av det som syntes å komme farlig nær en varm krig på begynnelsen av 

1960-tallet. 

 KSSE dannet på mange måter grunnlaget for SALT, sammen med Johnson-administrasjonens 

vedtak i 1968 om ikke-spredning av atomvåpen.67 SALT 1-avtalen ble svært viktig for å stoppe 

og etter hvert reversere våpenkappløpet. KSSE-prosessen ble viktig for å danne en plattform 

for forståelsen av de grunnleggende menneskerettighetene, og hvordan 

menneskerettighetene skulle sette begrensninger for ideologiske ambisjoner. KSSE-prosessen 

munnet blant annet ut i en enighet om: “to monitor the acts of the signatories which reflect 

compliance with or violation of the articles of the Final Act…with particular regard to the 

provisions relating to human rights and Cooperation in Humanitarian Fields (1976).”68 Viste 

idrettsverden KSSE-prosessen den respekten den fortjente, og overholdt statene avtalene om 
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overholdelse av menneskerettighetene. For Øst-Tysklands del er svaret et ubetinget nei, for 

de andre statene som skrev under KSSE-sluttakten står spørsmålet åpent. 

Nye og bedre dopingtester – mindre doping? 

Sett i lys av de alvorlige hendelsene som kunne knyttes til dopingbruk på 1960-tallet, kan det 

synes som doping var utbredt, men var det også akseptert?  

Når det gjelder utbredelse av doping, så var det gjort lite forskning på dette tema da IOK 

opprettet den medisinske kommisjonen i 1967. Bakgrunnen for IOKs valg om å innføre 

dopingtester kan i større grad se ut til å ha vært basert på indisier enn på faktisk 

dokumentasjon av utbredelse. Dessuten var det ingen tilgjengelige tester på 60-tallet som 

kunne avdekke bruk av anabole steroider som Dianabol, Clostebol og Oralt Turinabol.69 Man 

må derfor forsøke å konkludere ut i fra resultatutvikling, fremfor å peke på 

enkeltmedikamenter for å forklare behovet for økt testing. 

Av de landene som skiller seg ut igjennom vesentlige forbedringer av nasjonale rekorder er 

Øst-Tyskland,70 og man har i ettertid fått vite at det foregikk systematisk doping av utøvere 

her. Det er ikke dokumentert et tilsvarende system i andre øststater, selv om misbruk er 

dokumentert. Hvor utbredt og akseptert doping var i Vesten da IOK initierte sine tester er 

imidlertid noe usikkert, og ser ut til å ha variert stort mellom idrettsgrenene (se under). 

Åke Andrè Sandberg legger vekt på at det er vanskelig å si nøyaktig hvor utbredt doping faktisk 

var. Ved å gjennomføre spørreundersøkelser var sannsynligheten stor for at både 

enkeltpersoner og grupper bevisst ville underrapportere bruk, og at andre ville unnlate å svare 

overhodet, være tilstede. På denne bakgrunn er systemet i dag slik det er fastsatt av WADA71 

basert på at utøverne til enhver tid må opplyse hvor de befinner seg. På 70-tallet var det ikke 

en tilsvarende opplysningsplikt, og IOK kunne ikke uten grunn oppsøke utøveren for å ta blod 

eller urinprøver.72  
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Et annet problem ved å identifisere utbredelsen av doping i den tidlige fasen av dopingtester 

var metoden for testing. Testene var sporadiske og stort sett knyttet til store mesterskap. 

Utøvere og ledere kunne på denne måten planlegge medikamentbruken i forhold til når 

testene ville bli gjennomført. 73 

At testingen i stor grad skjedde i forbindelse med de olympiske leker og andre store 

mesterskap skapte dessuten grobunn for et «skandalepreg», hvor journalistene i sine 

reportasjer jaktet på sensasjonshistorier, og i mindre grad hadde vilje og ressursene til å grave 

dypere for å finne det faktiske omfanget. På 70-tallet var det typisk at en avisreportasje om et 

dopingtilfelle ble slått stort opp, og at ett tilfelle førte til at hele forbund og nasjoner ble satt 

under lupen, uten at det nødvendigvis var en god grunn til det.74  

 I 1974 ble det gjennomført en anonym undersøkelse blant det svenske friidrettslandslaget. I 

denne undersøkelsen kom det frem at 75 prosent av alle kastere opplyste at de hadde 

benyttet anabole steroider. Blant løperne var det ingen som vedgikk at de hadde brukt 

steroider. På samme måte viste en intervjuundersøkelse foretatt av Peter Norgren for 

perioden 1970-1979 at 44 av 47 vektløftere i perioden hadde benyttet anabole steroider. Blant 

steroidene som ble benyttet var Dianabol, Stromba, Testosteron Depot, Deca-Durabol og 

Primobolan75 de som hyppigst ble brukt, altså alle anabole steroider som ennå ikke kunne 

oppdages ved testing (frem til 1976).76  

Tilsvarende viste intervjuundersøkelser at USA hadde svært mange brukere av anabole 

steroider, ca. 1 million ved inngangen til 1980.77 Et betydelig antall av disse brukerne var 

ungdom som drev med amerikansk fotball på High-School eller College-nivå, og kan ikke 

knyttes direkte til toppidrett. Likevel viser utbredelsen at aksepten for bruk av anabole 

steroider var stor i USA. Blant annet så visste trenere/lærere på College-nivå at deres elever 

(ref. utøvere) brukte prestasjonsfremmende medikamenter.78 Holdningen til og utbredelsen 
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av anabole steroider viste at uvitenheten omkring virkningen av disse stoffene ikke var godt 

allment kjent. De umiddelbare effektene som økt energi, treningsvilje og motivasjon sammen 

med større fysisk yteevne ble dominerende. Langtidsvirkningene av bruken var lite kjent.79  

Konkurranser 

Større prestisje betydde hardere idrettskonkurranser, og det betydde økt vilje til å lykkes. En 

typisk ideologisk orientert (Ref. kommunismen versus kapitalismen) idrettskonkurranse kunne 

bestå av en fotballkamp mellom Øst-Tyskland og Vest-Tyskland, en friidrettsstafett mellom 

Øst-Tyskland og USA, eller en vektløftingskonkurranse mellom USA og Sovjetunionen. 

Eksemplene på slike prestisjemøter er mange. Også vinteridretter som ski, hockey og skøyter 

vakte interesse. Friidrett blir av mange sett på som den absolutte test av styrke, spenst, 

hurtighet og utholdenhet. 1970-tallets konkurranser manifesterte seg spesielt i München-OL 

i 72 og i Montreal-OL i 76. 

I München fikk man i tillegg elementet ved at OL foregikk i Vest-Tyskland - staten som tre år 

tidligere hadde tatt initiativet til avspenning og normalisering overfor Øst-Tyskland og flere av 

statene bak jernteppet. Noe som hadde medført at flere land, på Vest-Tysklands initiativ, 

hadde anerkjent Øst-Tyskland som egen stat. Dette betydde i sin tur at Øst-Tyskland nå kunne 

stille med egen delegasjon til leken, og at Tyskland ikke lengre opptrådte samlet.  

OL-konkurranser 

Blant de kjente basketakene mellom øst og vest er konkurranser innen friidrett, svømming og 

vektløfting representert. I «alle idretters mor», friidrett ble konkurransene nokså jevne, men 

med en klar overvekt av vinnere fra land bak jernteppet. I München ble Kvinnenes 100 meter 

ble vunnet av Renate Stecher, foran Raelene Boyle fra Australis og Silvia Chivas fra Cuba. 

Stecher vant på ny verdensrekord (manuell tidtaking). Hun gjentok bedriften på 200m, vant 

og satte ny verdensrekord foran Boyle, Autralia og den kommende stjernen Irena Szewinska 

fra Polen. 400 meter-distansen, som regnes som den absolutte «syretesten»80 ble også vunnet 

                                                           

 s. 129-138 i Åke Andrèn Sandberg Doping s.72 8 ;״Sports Medicine״ 79
80 Hvor mye laktat (melkesyre) som akkumuleres i muskulaturen 



29 

 

av en østtysk kvinne, Monika Zehrt, foran vesttyske Rita Wilden med amerikanerinnen Kathy 

Hammond på en tredjeplass.81 I prestisjeduellene 100 og 400 meter stafett ble det en kamp 

mellom stormaktene Sovjetunionen, DDR og USA. På kvinnenes 100 meter stafett vant 

Østtyskland foran USA.82  

På kvinnenes 1500 meter løping tok øststatene to medaljer og en fjerdeplass, med Ludmila 

Bragina (Sovjet) som vinner, Gunhild Hofmeister (DDR) på sølvplass og Karin Burneleit (DDR) 

på bronseplass.83 En oppsiktsvekkende stor andel utøvere fra sentral – og Øst-Europa lå høyt 

oppe på resultatlistene i de fleste konkurranser, og i øvelser som man ikke umiddelbart 

forbinder med disse landene. 

Dopingtesting i OL 

Dopingtesting i München-OL (1972-sommer) 

Olympiske leker i München var det første OL hvor man brukte mer avanserte metoder for 

testing av illegale stoffer. Siden IOK opprettet den medisinske kommisjonen i 1967, hadde 

forskere innen fysiologi, biologi og medisin jobbet hardt for å finne tilfredsstillende metoder 

for dopingtesting. Da de som utviklet doping (deriblant Jenapharm AB) 84  hadde et 

uforholdsmessig forsprang i forhold til de som skulle avdekke doping, måtte anti-doping 

myndighetene sette store ressurser inn på dette arbeidet. 85 I 68-OL var det ett dopingtilfelle 

som ble avdekket. Stoffet som ble avdekket var det mest kjente og brukte av dem alle, etanol 

(alkohol). Ettertiden har vist at det nok var sterkere saker ute og gikk også i Mexico og 

Grenoble, enn det som kom frem av de offisielle listene.  

Det som var nytt ved inngangen til München-OL var at forskere hadde klart å finne en metode 

for testing som kunne fange opp langt flere typer av dopingmidler enn tidligere. I 72-OL ble 

det brukt metoder basert på blodprøvetaking  som i noen grad kunne fange opp mistenkelige 

prøver. Ved bruk av denne metoden ble syv alvorlige analytiske funn derivert fra henholdsvis 
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amfetamin, efedrin, pnemetrazine86 og niketamide87 funnet.88 Dette betød at man hadde klart 

å finne en metode som kunne avdekke flere ulike kombinasjoner av dopingmidler, og at 

suksessraten med henblikk på å finne spor av forbudte stoffer, dermed ble høyere. 

Da man summerte opp etter 72-lekene, så kunne man konkludere med 7 tilfeller av doping 

representert ved 7 forskjellige land. Kun ett av disse landene falt inn under Sovjetunionens 

interessesfære – en judoutøver fra Mongolia ble tatt for koffein, som stod på forbudslisten, 

men som senere ble tatt av listen. De øvrige utøverne var alle fra det europeiske og 

amerikanske kontinent, med unntak av en iraner. Det var heller ikke under 72-lekene mulig å 

peke på en idrettsgren som utmerket seg. To av tilfellene kom i vektløfting, to på sykkel og tre 

andre fra tre ulike grener.89 

Dopingtesting i Sapporo-OL (1972-vinter) 

Første gang organiserte dopingtester av utøvere hadde blitt gjennomført var ved OL i 

Grenoble i 1968.90 Vinteridrettene hadde dermed vært først ute med dopingkontroller i OL, 

siden vinter-OL ble arrangert før sommer-OL i den perioden begge ble arrangert samme år. I 

Grenoble OL var det ingen positive tester.91 

I Sapporo-OL gjennomførte IOKs medisinske kommisjon dopingtesting i vinter-OL. 

Vinterolympiadene var vesentlig mindre både i organisasjonshenseende og da det gjaldt 

publikumsoppmerksomhet. Det er derfor vanskelig å sammenligne antall tester som ble tatt 

opp mot hyppigheten av positive tester i vinterolympiadene sammenlignet med 

sommerolympiadene, og sette disse tallene opp mot hverandre. Likevel er det interessant å 

observere at ved OL i Sapporo ble kun ett dopingtilfelle registrert, og den avslørte utøveren 

var den Vesttyske Ishockeyspilleren Alois Schloder.92 Han ble tatt for å ha benyttet efedrin, 

jamfør historisk bakgrunn - et av de eldste dopingmidlene som er registrert brukt. At en 
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vesttysker var den eneste som ble tatt for doping i Sapporo må ha blitt sett på med en viss 

ironi, når man vet hva som foregikk hos vesttyskernes østlige brødre og søstre. 

Dopingtesting i Montreal-OL (1976-sommer) 

I 1976 kunne man for første gang teste mot enkelte anabole steroider. Dette var medvirkende 

til at totalt 11 utøvere, hvorav to gullmedaljører, ble tatt. 93  Den nye metoden som IOKs 

medisinske kommisjon hadde vært med å utvikle, og som sporadisk hadde blitt benyttet på 

slutten av 60-tallet, mass-spectrometry og gas chromatograpy (MSGC), skulle nå få sitt 

gjennombrudd i OL-sammenheng. Den vesentligste forskjellen mellom denne metoden og de 

tidligere metodene som ble benyttet, var at metoden i noen grad kunne fange opp enkelte 

kombinasjoner av ulike anabole steroider.94 På tross av at metoden ble brukt under sommer 

OL i 1976, så var den, som jeg senere vil beskrive, på langt nær like godt utviklet som den kom 

til å være i sommer-OL i 1988.  

Når det det gjelder hvilke land som representerte de positive testene under Montreal-OL så 

viser statistikken at det var en ubetydelig overvekt av land under Sovjetunionens 

innflytelsessfære som stod for de fleste positive testene. Både USA (ved to tilfeller), Canada 

(ett tilfelle), Monaco (ett tilfelle) og Sverige (ett tilfelle) var representert, mens man fant 6 av 

11 positive tester blant utøvere som representerte øststatene.95 Polen og Bulgaria hadde to 

positive tilfeller hver ved 4 utøvere. Romania og Tsjekkoslovakia hadde ett tilfelle hver ved 2 

utøvere. Ikke uventet var det vektløfterne som stod for de fleste positive testene – 8 av de 11 

utøverne som testet på forbudte stoffer var vektløftere i ulike vektklasser. To av disse 

utøverne var gullmedaljevinnere, Zbigniew Kaczmarek fra Polen i 67, 5 kg klassen i rykk og 

støt, samt Valentin Khristov fra Bulgaria i 110 kg klassen i samme øvelser. Begge ble fratatt 

sine gullmedaljer.9697 

De anabole steroidene som ble benyttet kunne si noe om hvor langt de vitenskapelige 

miljøene som satset på utvikling av dopingmidler hadde kommet- både da det gjaldt utvikling 
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av doping og tester mot doping. De stater og miljøer som hadde kommet lengst i denne 

utviklingen, var ikke å se på statistikken over dopingtatte utøvere. Øst-Tyskland, som man i 

ettertid vet hadde et statlig styrt dopingprogram under 1976-OL, glimret med sitt fravær. De 

stoffene som de fleste av de dopingtatte utøverne benyttet var anabole steroider, med de 

klassiske egenskapene muskelvekst, adrenerge og maskuliniserende effekter. Unntaket var 

Fencafamine98 og det psykoaktive stoffet phenylpropanolamine.99 Disse stoffene ble regnet 

som sentralstimulerende stoffer på linje med amfetamin og stryknin, og ikke som anabole 

steroider (muskeloppbyggende). 

Dopingtesting i Innsbruck-OL (1976-vinter) 

Det mest interessante med Innsbruck-lekene, sett med doping-øyne, er at det var tre utøvere 

som ble avslørt, og alle tre kom fra land tilhørende Warszawapakten; Galina Kulakova fra 

Sovjetunionen, Frantisek Pospisil og Dr. Otto Trefny fra Tsjekkoslovakia. Trefny ble straffet for 

å med viten og vilje ha administrert det forbudte stoffet kodein til Pospisil.100Trefny hevdet at 

han hadde gitt stoffet til Pospisil for å hindre utbrudd av kraftig influensa i den 

Tsjekkoslovakiske troppen før prestisjemøtet i finalen mot det Sovjetiske laget. En finale 

Tsjekkoslovakia for øvrig tapte etter en thriller av en kamp. Laglegen ble etter fadesen fradømt 

retten til å være lag-lege i OL for all fremtid.101  

Doping-statistikken fra Innsbruck-lekene viste altså et fravær av dopingsaker blant vestlige 

utøvere. I flere vesteuropeiske idrettsmiljøer eksisterte det mistanker om at det organisert 

doping i land i øst,102 men ingen av disse mistankene har blitt bekreftet, med unntak av for 

Øst-Tyskland, hvor man etter murens fall og den tyske gjenforeningen klarte å få tilgang til 

deler av Stasi-arkivene.103  
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Jørn Didriksen, sølvmedaljevinner på 1000m i hurtigløp på skøyter i 1976, beretter om en 

mistanke spesielt rettet mot de østtyske og sovjetiske utøverne. 104  Hvorvidt sovjetiske 

styresmakter hadde en klart utformet doping-politikk er det lite sannsynlig at vi får svar på, 

men hvis en slik politikk eksisterte, er det vanskelig å forestille seg at den var like detaljert som 

den østtyske. På skøytebanen hadde sovjeterne vist gode resultater i årtier, og det vakte 

derfor ingen spesiell mistanke for det interesserte publikum at de tok hjem 4 gull i 

paradegrenen hurtigløp i 1976.105 

Viktige konkurranser i friidrett, svømming og vektløfting, 1970-1980 

EM i friidrett 

I friidrett ble det ikke innført verdensmesterskap før i 1982 (Helsingfors), og det er dermed 

interessant å se prestasjonene fra de europeiske mesterskapene som ble arrangert på 1970-

tallet. Resultatene fra europamesterskapene i friidrett gjenspeiler i noen grad resultatene fra 

de olympiske leker, men skiller seg på noen områder. Blant annet var det flere europeiske 

utøvere som gjorde det svært godt og oppnådde oppsiktsvekkende resultater i 

Europamesterskapene.  

Blant de som utmerket seg i denne perioden var 100-meter løperen Valeriy Borzov fra Sovjet, 

som vant 100-meteren i tre påfølgende Europamesterskap fra 1969 til 1974. En annen som 

utmerket seg var Pietro Mennea fra Italia som vant 200-meteren i to EM på rad – han innehar 

for øvrig fortsatt Europa-rekorden på distansen med 19.72. Mienna har vedgått å ha fått 

injeksjoner med anabole stereoider, men påsto at dette kun skjedde ved to anledninger, og 

samvittigheten hans tilsa at han heller burde legge løpeskoene på hylla enn å benytte 

stereoider.106 Thomas Munkelt fra Øst-Tyskland var hekkespesialist, og tok mesterskapsgull i 
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EM både i 1978 og i 1982. Polens store stjerne i EM-sammenheng på 1970-tallet var 3000m 

hinder-løperen Bronislaw Malinowski, han vant EM-konkurransen både i 1974 og i 1978.107  

I de eksplosive øvelsene hadde Øst-Tyskland sin storhetstid mellom 1969 og 1982; I kulestøt 

tok de samtlige mesterskapsgull i kule i denne perioden, med Hartmut Briesenick og Udo 

Beyer som de to store, med to gull hver – henholdsvis fra 71 og 74 og 78 og 82.108 

På kvinnesiden var det en sterkere østtysk dominans i Europamesterskapene enn hva som var 

tilfelle for herrene; Mellom 1969 og 1982 tok østtyske kvinner et stort jafs av det europeiske 

mesterskapets medaljefat. På 100m vant Øst-Tyskland 4 av 5 mulige gull mellom 1969 og 

1982, med Renate Stecher og Marlies Göhr som de mest profilerte utøverne både på 100m og 

på 200m. Mellom de store østtyske prestasjonene klarte den polske sprintdronningen Irena 

Szewinska å snike seg til et gull i Roma-EM i 1974. På 200m vant de østtyske kvinnene 3 av 5 

mulige gull mellom 69 og 82, de to resterende tok Polen seg av.109  

400m flatt for kvinner ble de østtyske kvinnenes drømmedistanse. I alle fall for èn kvinne ble 

denne distansen svært innbringende. Marita Koch vant både EM i 1978 og i Athen i 1982, hun 

tok en tredje seier på distansen i 1986, og står fortsatt med verdensrekorden på distansen.110 

I tillegg til Koch tok Helga Seidler gullet i 1971. Blant andre prestasjoner som spesielt har 

utmerket seg er Nadezhda Chizhovas 4 gullmedaljer på rad i kulestøt mellom 1966 og 1974 

samt Ruth Fuchs (Øst-Tyskkland) to gull i spydkast i 1974 og 1978. På distanser som kun ble 

arrangert mellom 1974 og 1994, utmerket Svetlana Ulmasova seg som en utmerket 3000m 

løper. Hun presterte en tid som også i dag ville ligget i Europa-toppen, 8.27.62.111 

Med unntak av friidrett arrangerte de fleste store idrettsgrenene verdensmesterskap på 1970-

tallet, enten hvert år eller annethvert år.  

                                                           

107 Fina (Fèdèration Internationale De Nation) Results; URL: http://www.fina.org/latest-results, 1999 
108 European Athletics-records and lists, URL: http://www.european-athletics.org/records/ 
109 European Athletics-records and lists, URL: http://www.european-athletics.org/records/ 
110 Kochs på 47.60 på 400 meter er det ingen som har vært i nærheten av de siste ti årene 
111 European Athletics-records and lists, URL: http://www.european-athletics.org/records/ 
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Svømming 

Verdensmesterskap i svømming ble arrangert fra 1973, først annethvert år, deretter hvert 

tredje til hvert femte år. Totalt ble det da svømt 3 verdensmesterskap på 70-tallet.112  

I det første mesterskapet i 1973 var det knyttet forventninger til USA og Australia, som av 

erfaring og natur (lang kyst) hadde gjort det meget godt i bassenget. At Sovjetunionen ville 

hevde seg også i svømming, var heller ingen tvil om – selv om størstedelen av den sovjetiske 

kysten ikke var egnet for slik aktivitet. Det var derimot ikke knyttet de store forventningene til 

landene på det kontinentale Europa, heller ikke til DDR. Det overrasket derfor mange at 

nettopp dette landet gjorde det så godt. I løpet av 73-mesterskapet kapret Øst-Tyskland 12 

gullmedaljer, foran USA med 11. Australia endte på en tredjeplass på medaljestatistikken med 

1 gull, 1 sølv og en bronse. Til sammenligning kom Vest-Tyskland, et land med fire ganger så 

mange innbyggere som Øst-Tyskland, på en 12. plass i medaljesammendraget med kun 3 

bronse.113 

Blant utøvere som utmerket seg spesielt var Kornelia Ender og Barbara Krause fra DDR som 

tok to gull hver på 100m fri mellom 1973 og 1978. Kornelia Ender tok også to gull på 100m 

butterfly både i 73 og i 75. Ulrike Richter (DDR) tok to gull på 200m rygg i 1973 og 1975 og 

Renate Vögel (DDR) som tok gull både på 100m og 200m bryst i 1973. Rosemarie Kother, også 

fra Øst-Tyskland, tok to gull på 200m butterfly i henholdsvis 1973 og 1975.114 De østtyske 

kvinnelige svømmerne var totalt dominerende på store deler av1970-tallet. Amerikanske og 

Australske svømmere gjorde det som vanlig godt, men var ikke i nærheten av å kunne 

konkurrere med østtyskerne i antall medaljer i verdensmesterskap eller i OL. 

Blant mennene var situasjonen igjen en helt annen. De mannlige DDR-utøverne tok knapt 

medaljer i VM på 1970-tallet. Blant mennene dominerte – som forventet, amerikanere, 

                                                           

112 Fina (Fèdèration Internationale De Nation) Results; URL: http://www.fina.org/latest-results, 1999 
113  ISHOF list with all medalists in World Championships history, 1973-2005, URL: 
http://www.ishof.org/library/pdf/medalists 
114 ISHOF list with all medalists in World Championships history, 1973-2005, URL: 
http://www.ishof.org/library/pdf/medalists 

http://www.ishof.org/library/pdf/medalists.pdf
http://www.ishof.org/library/pdf/medalists.pdf
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australiere og briter. Blant de som gjorde det spesielt godt var briten David Wilkie, som tok 

gull på 200m bryst både i 1973 og i 1975.115 

Hvorvidt grunnen til at de østtyske kvinnene tok langt flere medaljer i mesterskap enn de 

østtyske mennene hadde sammenheng med at oralt turinabol i større grad var designet for 

kvinner enn menn er blitt spekulert i, 116  uten at noen har kommet frem til en entydig 

konklusjon på dette. 

Den største overraskelsen for det svømmerinteresserte publikum generelt og amerikanerne 

spesielt var OL-konkurransene i 1972 og 1976 hvor Øst-Tyskland, ved utøverne nevnt i 

forbindelse med VM, havnet øverst på medaljestatistikken ved begge de store begivenhetene. 

Ved OL i München i 1972 og Montreal i 1976 tok de kvinnelige østtyske svømmerne flest 

gullmedaljer av alle nasjonene, representert ved blant andre storsvømmerne Kornelia Ender, 

Barbara Krause, Petra Thümer og Kristin Otto.117  

Vektløfting 

Vektløfting er en av de eldste olympiske idrettene, og har vært på det olympiske programmet 

siden Antwerpen i 1920. Det store målet for de fleste vektløftere er å få en OL-medalje. 

Vektløfting er en internasjonalt mindre idrett enn friidrett og svømming, og en medalje i 

Europa og Verdensmesterskap gir dermed ikke den samme prestisjen som i de to store 

sommeridrettene.  

Resultatene fra Olympiske leker i 1972 og i 1976 viser en sterk østlig dominans. Riktignok har 

øststatene hatt dypere tradisjon for vektløfting enn veststatene, men resultatlistene viser en 

påtakende skjevfordeling i antallet medaljer. I OL i 1972 tok var alle vektklasser dominert av 

øststatene, med Bulgaria på toppen av medaljestatistikken foran Sovjetunionen og Ungarn. I 

tungvektsklassen kom en vesttysker, nemlig Rudolf Mang på sølvplass, etter nevne Alexejev, 

med Gerd Bonk på tredjeplass.118 I lett tungvektsklassen vant derimot en nordmann, Leif 

                                                           

115 ISHOF list with all medalists in World Championships history, 1973-2005, URL: 
http://www.ishof.org/library/pdf/medalists 
116 L Reardon og Creado S. Drug abuse in athletes. Substance Abuse Rehabilitation  s. 105 
117 International Olympic Committee results database, URL: https://www.olympic.org/olympic-results 
118 "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee, 21.12.2006 

http://www.ishof.org/library/pdf/medalists.pdf
http://www.olympic.org/uk/athletes/results/search_r_uk.asp
http://www.olympic.org/uk/athletes/results/search_r_uk.asp
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Jensen. Jensen har senere uttalt om 1972-lekene at «alle brukte sterioder på den tida»,119og 

har ikke lagt skjul på at han selv brukte det anabole steroidet Dianabol for å nå toppen.120 

Anabole steroider stod som kjent ikke på dopinglisten før i 1974, og Jensen hadde dermed 

ikke gjort noe lovstridig under 72-OL. I dette OL var det fortsatt kun sentralstimulerende 

stoffer som stod på dopinglisten (opium, amfetamin m.v) 

I OL i Montreal hadde anabole steroider kommet på forbudslisten (dette skjedde allerede i 

1974). Jensen hevder selv at han sluttet å bruke det anabole steroidet dianabol da dette kom 

på forbudslisten. Konsekvensene av Jensens stereoide-kutt fikk man derimot ikke vite 

resultatet av, da han ble skadet i løpet av 1974-sesongen, og ikke kunne stille i Montreal-OL.121  

Resultatene fra vektløfterkonkurransen i Montreal viser også en annen tendens enn ved 

München OL 4 år tidligere. I Montreal var Sovjetunionen overlegen Bulgaria og de andre 

øststatene, og tok til sammen 7 gull mot Bulgarias to. Øst-Tyskland kom på tredjeplass på 

medaljestatistikken. Blant de vestlige landene finner vi USA og Frankrike med to medaljer 

hver.122 Sovjetunionen har altså fra perioden 1972 til 1976 økt sitt medaljeforsprang betydelig 

på 4 år. 

Ideologi 

Det ideologiske aspektet ved idretten kom som et tillegg til en sterk vilje hos enkeltutøvere til 

å bli best, en sterk hjemlig idrettsorganisasjon/idrettsklubb og en nasjonal forventning om 

gode prestasjoner. Dette prestasjonspresset ble tydelige mot slutten av 1960-tallet, da både 

landene bak Jernteppet og veststatene økte sine nasjonale budsjetter for idrett, og da spesielt 

toppidrett, og på samme tid økte utvekslingen av idrettsutøvere – ikke på tvers av ideologisk 

tilhørighet - men innenfor den sosialistiske og kapitalistiske interessesfæren.123  

                                                           

119  Arve Lote og per Øyvind Fange, ״Hadde aldri tatt OL-gull uten steroider״. NRK, 08.07.2012 URL: 
https://www.nrk.no/sport/_-alle-tok-steroider-pa-den-tida-1.8232215 
120 Arve Lote og per Øyvind Fange, ״Hadde aldri tatt OL-gull uten steroider״. NRK, 08.07.2012 URL: 
https://www.nrk.no/sport/_-alle-tok-steroider-pa-den-tida-1.8232215 
121  Arve Lote og per Øyvind Fange, ״Hadde aldri tatt OL-gull uten steroider״. NRK, 08.07.2012 URL: 
https://www.nrk.no/sport/_-alle-tok-steroider-pa-den-tida-1.8232215 
122 "Olympic Medal Winners". International Olympic Committee, 21.12.2006 
123 Wayne Wilson og Edward Derse, Doping in Elite Sport s 51 
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Dette forteller at konkurranseidrett ikke bare var et prestisjefremmende statlig anliggende, 

men også førte med seg store inntekter. Interessene ble flere, og prestasjonspresset 

tydeligere. Disse faktorene kan synes å ha bidratt til at IOK (den internasjonale olympiske 

komitè) ønsket å stramme inn på bruken av prestasjonsfremmende stoffer og andre former 

for bevisst juks. 

Doping i Øst og Vest 

Holdningen til og utbredelsen av de ulike anabole steroidene ble i stor grad bestemt av 

kunnskapen om stoffene. I USA og i Vesten ser det i større grad ut til at utøverens kunnskap 

om de ulike medikamentenes virkning var større enn i øststatene. I Øst kan det derimot virke 

til at kunnskapsnivået blant forskere og akademikere omkring virkningen av steroidene var 

større – at forskningen i større grad var statlig initiert.   

Mye av forklaringen på dette har i ettertid vist seg å ligge i den bevisste og utførlige 

forskningen som ble gjennomført i mange av øststatene124, spesielt i Øst-Tyskland. Ideologien 

ble dermed i noen grad styrende for årsak-virkningsforholdet da det gjaldt motivene for å 

bruke steroider.125  

Selv etter at de første dopingtestene ble introdusert i OL fortsatte den kjemiske kampen mot 

bedre prestasjoner. Spesielt i idrettsgrenene som var representert i OL var det stor 

konkurranse. OL-medalje var det absolutte målet for de fleste utøvere, særforbund og land. 

På tross av en avspenningsperiode mellom Øst og Vest i fra slutten av 1960-tallet, så var den 

ideologiske kampen stadig tilstede. I hvor stor grad veststatene visste om det organiserte 

dopingregimet i DDR er fortsatt uvisst. Det som derimot kan synes klart er at det var en viss 

aksept for bruk av illegale stoffer i begge leire.126 Eksempelvis var den vesttyske vektløfteren 

Frank Seipelt og det vesttyske vektløfterforbundet informert om at konkurrenten Gerd Bonk 

fra DDR mottok store mengder Oralt-Turinabol.127  

                                                           

124 Det ble forsket på blant annet Dianabol i Sovjetunionen, se blant annet Broadcasting Board of Governers, URL: 
https://www.bbg.gov/2017/03/16/soviet-life-1950s-never-seen/ 
125 Wayne Wilson og Edward Derse, Doping in Elite Sport s 9 
126 Brian Blickenstaff, The rise and fall of Gerd Bonk, The world champion of doping s. 2-4 
127 Brian Blickenstaff, The rise and fall of Gerd Bonk, The world champion of doping s. 3 
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Det har de siste fem årene kommet frem at vesttyskerne hadde større innsikt i hva som 

skjedde i DDR enn hva som tidligere har vært antatt.128 Hvorvidt dette kan sees som en aksept 

for bruk av ulovlige stoffer også etter IOKs institusjonalisering av dopingtesting er usikkert, 

men at man i idrettspolitikken i de respektive land hadde bedre kjennskap til hva som foregikk 

på den andre siden enn det som kom frem i offentligheten, er sannsynlig.  

I Sovjetunionen var situasjonen en annen enn i Øst-Tyskland. Det finnes foreløpig ingen 

dokumentasjon for planlegging med hensyn på å kunne bedre prestasjonen for elite-utøverne 

i Sovjet, og kjennskapet blant befolkningen til doping som en organisert affære var 

fraværende.129  

For Sovjeterne var det viktig å se potensialet i mennesket i sine omgivelser, og utnytte 

kapasiteten der den kunne bygge fremgang. Kun senere – når man hadde gjort et godt arbeid 

på hjemmebane, kunne man søke utfordringer utenfor sovjets sfære. Denne formen for 

etnosentrisme, hvor man i første rekke skulle søke å oppnå resultater på hjemlig grunn, var 

godt grunnet i den sovjetiske folkesjela.130  

Bant Sovjetere flest vakte internasjonale konkurranser liten interesse i de første årene etter 

2. verdenskrig. Flertallet av sovjetere var mest opptatt av hjemlig idrett og å støtte opp om 

sine klubblag, og var i mindre grad engasjert i Olympiske Leker og grener som gav prestisje i 

OL. 131 

Dette kan delvis forklares med sovjetunionenes størrelse – omkring 22000000 

kvadratkilometer, hvor hvert Oblast (region) hadde sine fotball, hockey og bandylag. Da disse 

lagene møttes i nasjonale konkurranser, kan det sammenlignes med vest-europeiske lag som 

møtes i ulike europacuper. «The big red machine» som den sovjetiske idrettsbevegelsen i en 

periode ble kalt, ble fra slutten av 1960-tallet kjent for sine store hjemlige cuper hvor et stort 

                                                           

128 Catrine Spijkerman, Iron Curtain s. 3 
129 Victor and Jennifer Louis, Sport in the Soviet union s. 7 
130 Lenin VI, Right of Nations to Self-Determination s. 393–454. 
131 Victor and Jennifer Louis, Sport in the Soviet Union s. 5 - 10 
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antall publikum møtte opp. Målet var at flest mulig skulle møte opp og ta del i idretten, også 

i de områdene som geografisk lå nære de store byene.132 

 På samme tid ble utøverne fra vårt store naboland kjent som stramme og «uttrykksløse 

maskiner» i olympisk sammenheng. Når utøverne konkurrerte om Vm og OL-medaljer 

utenlands stod nasjonens ære på spill. Likevel var det ikke et tilsvarende antall sovjetere som 

fulgte OL og VM på tv, radio og som publikum som de som fulgte hjemlige 

idrettskonkurranser.133  

Derimot så var det svært viktig for den sovjetiske stat at man også utenfor unionen viste at 

man hadde de sterkeste og raskeste utøverne. Disse forventningene levde utøverne opp til. 

På 60-tallet hadde Sovjetunionen dobbelt så mange VM og OL vinnere som USA, og fra 1971 

til 1976 satte sovjetiske utøvere 343 verdensrekorder og holdt ved utgangen av 1977 68 

verdensrekorder og 51 europeiske rekorder (alle idrettsgrener inkludert).134 Sovjetunionen 

hadde dermed i løpet av 1960 og 170-tallet forlatt tanken om Olympiske leker, 

Verdensmesterskap og Europamesterskap som «borgerskapets utstillingsvindu».135 

Doping og menneskerettigheter, KSSE 

Sammenhengen mellom de ulike avspenningsinitiativene fra slutten av 60-tallet og frem til 

KSSE-sluttakten (Kommisjonen for sikkhet og samarbeid i Europa) fra Helsinki (1975) og 

opprettelsen av en permanent kommisjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (CSCE) var 

tydelig. KSSE-plattformen fungerte på den ene siden som en konsolidering av en europeisk 

fortolkning av de viktigste menneskerettighetene, men bidro også til å bygge bro i det 

transatlantiske samarbeidet om forsvar og sikkerhet igjennom NATO (North Atlantic Treaty 

Organization) og skape grobunn for ytterligere europeisk integrasjon. Avspenningsprosessen 

hadde altså mange elementer i seg. Da den nokså konservative regjeringssjefen i Frankrike 

Charles De Gaulles gikk av i 1969 utviklet Frankrike seg til å bli mer eurosentrisk, og, etter å ha 
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vært utmeldt av NATO en periode, igjen ble medlem av alliansen. Storbritannia, mye på 

bakgrunn mindre kritisk fransk regjering, endelig medlem av Fellesmarkedet i 1973.136  

Med en politisk og økonomisk sterk nasjon som Storbritannia ble Fellesmarkedet en forsterket 

buffer mot ustabile handelsrelasjoner og man kunne begynne å snakke om et enhetlig 

vesteuropeisk marked. På samme tid skjedde betydelige forandringer i forholdet mellom Vest-

Tyskland og Øst-Tyskland. Avspenningspolitikken var ikke et initiativ kun basert på 

Sovjetunionen og USA. Vel så mye bidro Konrad Adenauer ved sin mer forsonende detente-

politikk overfor sin nære nabo i øst.  

Da Willy Brandt tok over som Forbundskansler i Vest-Tyskland, spredte den vesttyske 

holdningen til avspenning seg også til andre europeiske land, blant annet til de Skandinaviske 

landene, som var av de første som begynte en handels og kulturutveksling med Øst-Tyskland 

og Tsjekkoslovakia.137 Vest-Tyskland inngikk under Willy Brandts ledelse en rekke avtaler om 

handel, industri og andre former for utveksling av varer, tjenester og kunnskap med Øst-

Tyskland og andre østeuropeiske land.138  

På den ene siden førte Storbritannias inntreden i Fellesmarkedet til et mer konsolidert og 

enhetlig Vest-Europa. Nå var de «tre store» - Vest-Tyskland, Frankrike og Storbritannia 

innenfor samme interessesfære også handelspolitisk. Vest-Tyskland hadde i løpet av 1969 tatt 

nye skritt i retning avspenning (detente) overfor Øst-Tyskland og de andre Øst-statene. På 

samme tid la KSSE-prosessen føringer i menneskerettighetsspørsmål og i spørsmålet om 

sikkerhet og forsoning. Sovjetunionen og Øst-statene hadde, i likhet med de vesteuropeiske 

land, forpliktet seg til å respektere menneskerettighetene. 

Så hva betydde den nye avspenningspolitikken for idretten og nybrottsarbeidet mot doping? 

Hvordan tilpasset Sovjetunionen og de andre øst-statene seg økt demokratisering og 

internasjonalisering av beslutninger som ble tatt i de øverste idrettsorganisasjonene? 

Respekterte DDR og de andre deltakende stater respekten for menneskerettighetene nedfelt 

i KSSE-sluttakten? På området idrett og sport ga formuleringene i KSSE-sluttakten kun 
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generelle føringer på etiske spilleregler for idrett og idrettskonkurranser. I sluttaktens artikkel 

om idrett heter det: “In order to expand existing links and co-operation in the field of sport 

the participating States will encourage contacts and exchanges of this kind, including sports 

meetings and competitions of all sorts, on the basis of the established international rules, 

regulations and practice”.139Mens man i artikkelen om menneskerettigheter og retten til selv 

å bestemme over egen kropp og egne handlinger finner formuleringen: 

 “By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, all peoples 

always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal 

and external political status, without external interference, and to pursue as they wish 

their political, economic, social and cultural development. The participating States 

reaffirm the universal significance of respect for and effective exercise of equal rights and 

self-determination of peoples for the development of friendly relations among 

themselves as among all States; they also recall the importance of the elimination of any 

form of violation of this principle.”140 

I artikkelen om medisinsk forskning og utvikling heter det at informasjon om blant annet nye 

medikamenter av betydning for folkenes helse skal deles:  

“Research on cardiovascular, tumour and virus diseases, molecular biology, 

neurophysiology; development and testing of new drugs; study of contemporary 

problems of pediatrics, gerontology and the organization and techniques of medical 

services”.141 

De aller fleste utvekslingsavtalene innen idrett foregikk mellom Sovjetunionen og de andre 

sattelittene, og det var lite informasjon om treningsopplegg og treningsmetoder som faktisk 

ble delt med vest-statene. Det har, etter det man har informasjon om I dag, ikke vært noen 

utveksling av forskningslitteratur som omtaler molekylær-biologi eller biologi og kjemi i 

forhold til prestasjonsfremmende stoffer mellom øst og veststatene. 

                                                           

139Conference on security on cooperation in Europe, Final act 1975 s. 41 
140Conference on security on cooperation in Europe, Final act 1975 s. 25  
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Øststatene – hvordan statlig organisert doping «beskyttet» utøvere mot 

positive tester 

I motsetning til i vestverden, hvor det i hovedsak ble holdt frie og uavhengige valg, var det i 

den sosialistiske/kommunistiske delen av verden en mindre gruppe av partifunksjonærer som 

påberopte seg retten til å styre på vegne av arbeiderklassens interesser. Mens man i vest så 

den kommunistiske delen av verden som ufri og udemokratisk, så man i øst på veststatene 

som et høyborgerlig demokrati, hvor de som hadde penger og kapital hadde mest innflytelse 

på politiske prosesser.142  

Den allmenne oppfatningen blant historikere og statsvitere er at den viktigste forskjellen 

mellom de sosialistiske landene og det liberal-kapitalistiske Vest var de sosialistiske lands basis 

i Marxist-Leninismen og denne ideologiens økonomiske og sosiale profil, hvor de økonomiske 

prioriteringene i svært stor grad – om ikke i sin helhet – var det offentliges ansvar. De politiske 

systemene i de fleste landene innen den kommunistiske innflytelsessfæren var bygget opp 

rundt ett parti – det kommunistiske partiet, hvor den øverste lederen sammen med 

politbyrået hadde den utøvende makten. All opposisjon mot partiet var i de fleste land 

forbudt. Dette innebar følgelig at hverken presse eller domstoler stod fritt i sitt arbeid og sine 

beslutninger. Kritiske røster og domsavsigelser som ikke var i partiets og politbyråets 

interesse, ble raskt slått ned på.143 

Med avspenningspolitikken som ble ført mellom Øst og Vest fra omkring 1970, kom også økt 

kontakt og behovet for forståelse av ulikheter mellom de to ideologiske systemene. På tross 

av avspenningspolitikken og flere politiske og økonomiske forbindelser var det ikke slik at de 

sosialistiske landene gav allmennheten og land utenfor deres egen innflytelsessfære større 

innsikt i de politiske prosessene. Alle avgjørelser ble fortsatt tatt av en liten gruppe 

partifunksjonærer i det kommunistiske partiet.  

På denne bakgrunnen var det vanskelig, om ikke umulig, for folk flest – også de beslutningene 

som gjaldt høyst personlige anliggender, å få innsikt og kunnskap om hva beslutningstakerne 
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ønsket å oppnå. En av de mest graverende eksemplene på en slik likegyldighet i forhold til 

personlige rettigheter kan sees nettopp igjennom doping i toppidretten. Dokumentasjonen på 

at det foregikk en statlig doping av utøvere i DDR uten utøvernes samtykke, er udiskutable.144 

Dokumentasjonen på at slike forhold eksisterte også i de andre sosialistiske landene er vage 

eller ikke dokumentert. Når det gjelder Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Cuba og Kina så er 

imidlertid indikasjonene på at statlige interesser visste om at det foregikk doping av 

idrettsutøvere på toppnivå, tilstede.145  

Grunnlaget for å hevde at myndighetene i de andre sosialistiske landene enn DDR holdt en 

«beskyttende hånd» i dopingspørsmålet ligger i det nære samarbeidet som eksisterte mellom 

blant annet Sovjetunionen og Øst-Tyskland, blant annet igjennom en omfattende 

kulturutveksling. 

En rekke avtaler regulerte samarbeidet innenfor idrett og toppidrett mellom de to land. De 

fleste av disse samarbeidsavtalene gikk under politikkområdet «kulturavtaler» og omfattet 

blant annet utveksling av idrettsutøvere «til felles gunst» for de to land. Blant disse avtalene 

var: 

 The Friendship Treaty on Strengthening and Deepening the Brotherly and״ 

Comprehensive Cooperation between the Organs and Organisations of the German 

Democratic Republic and the Federation of Sports Societies and Organisations of the 

USSR”146 (1966)  

og 

 “The Treaty of Further Strengthening and Deepening of Brotherly Friendship and 

Comprehensive Cooperation between Organs and Organisations of the German 

Democratic Republic and the Committee for Physical Culture and Sports at the Council of 

Ministers of the USSR” (1975)147  
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Sovjetunionen inngikk tilsvarende bilaterale avtaler om idrett med flere av de andre satellitt-

statene, deriblant med Bulgaria (1969), Polen (1971), Ungarn (1971), Tsjekkoslovakia (1972), 

Cuba (1972), Jugoslavia (1973) og Romania (1973).148 

Selv etter bølgen av internasjonale anerkjennelser av DDR andre satellitter149 i kjølvannet av 

avspenningsinitiativene på starten av 70-tallet, så førte ikke dette til idrettspolitiske 

samarbeidsavtaler mellom Øst og Vest. Riktignok var det noe utveksling av idrettsutøvere 

mellom Øst og Vest-Tyskland og mellom enkelte av de andre satellittstatene og vestlige land, 

men ingen formell avtaler om kunnskapsutveksling ble inngått.150 

 For Øst-Tysklands del foregikk det meste av idrettssamarbeidet med Sovjet, Polen og 

Tsjekkoslovakia, og vise versa. Avtalene var basert på sovjetiske modeller for samarbeid, noe 

som innebar direkte og klare retningslinjer for samarbeid og kunnskapsutveksling. Så sent som 

i 1978 foregikk 90% av all utveksling av idrettsutøvere fra DDR med andre sosialistiske stater. 

Det antas at tallet for de øvrige sosialistiske stater var omtrent på samme nivå.151 

Når man nå vet omfanget av doping i DDR, så kan det synes vanskelig å tro at man i de øvrige 

satellittstatene ikke hadde kjennskap til i det minste noe av denne bruken. Når det gjelder den 

statlige organiseringen av doping i DDR, så kan det tenkes at kjennskapet var begrenset. Det 

er derimot vanskelig å tro at trenere og ledere fra de andre sosialistiske statene ikke var i stand 

til å observere den påfallende fysiske forandringen og resultatmessige fremgangen blant DDR-

utøverne på fra midten av 1960-tallet.  

Tyske forskere har selv etter jernteppets fall valgte å etterforske påstandene om statlig doping 

i DDR, og vist seg at denne koblingen var åpenbar og villet. Når det gjelder Sovjetunionen så 

har mangel på tilgang til kilder og vilje blant de politiske lederne til selv å undersøke om statlige 

dopingprogrammer eksisterte, gjort at det ikke har vært mulig å påvise et offisielt statlig 
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initiativ til doping her. I Tsjekkoslovakia, Polen, Ungarn og i Jugoslavia var det åpenbare tilfeller 

av doping, uten at det har vært politisk vilje i disse statene til å undersøke de faktiske 

forhold.152 

Blant tilfeller av doping utenfor DDR, men innenfor den sovjetiske innflytelsessfære finner vi 

utøvere fra idrettsgrener hvor bruk av anabole steroider typisk vil være 

prestasjonsfremmende, som i vektløfting, friidrett osv. (se under). 

IOK hadde imidlertid et problem ved inngangen til og begynnelsen av 1970-tallet – tester som 

kunne avsløre anabole steroider var ennå ikke i bruk. Dette førte til situasjoner som, sett i dag, 

kan betegnes som noe absurde. Den fysiske fremtoningen og bedring av resultatene blant 

mange av utøverne fra østblokken – spesielt kvinnelige utøvere, gjorde at flere stilte det 

åpenbare spørsmålet om bruk av prestasjonsfremmende midler, uten å kunne få sine 

bekymringer bekreftet eller avkreftet. 

Ved de Olympiske leker i 1972, som ble de siste lekene hvor man ikke testet for anabole 

steroider, var det ikke bare Øst-Tyskland som utmerket seg. Flere av de mindre statene 

innenfor Sovjetunionens innflytelsessfære gjorde det svært godt, sett i lys av folketall, 

størrelse og ressurstilgang. Ved de Olympiske leker i München (1972) tok Øst-Tyskland 

overraskende 20 gullmedaljer, kun slått av Sovjetunionen (50 gull) og USA (33 gull). 

Tilsvarende kom Polen (7 gull), Ungarn (6 gull) og Bulgaria (6 gull) på henholdsvis 7., 8., og 9. 

plass på medaljestatistikken.153 Polens 7 plass kan sees rimelig både i forhold til folketall og 

ressurstilgang, mens Ungarn og Bulgarias plasseringer er noe overraskende med hensyn på de 

samme faktorene. 154 

Birgitte Berendonk og Werner Franke har dokumenter at de fleste, om ikke alle, østtyske 

idrettsutøvere brukte doping, i første rekke oralt turinabol og testosteron, igjennom hele 

1970-tallet. Werner Franke har ved flere anledninger uttrykt at han ikke kan utelukke at 

omfattende doping foregikk i stor utstrekning også i de andre sosialistiske landene, men at 

dokumentasjonen på slik bruk ikke ble «skrevet ned» på samme måte som i Øst-Tyskland. Den 
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Tyske mentaliteten, hvor alle studier – selv de uetiske og ulovlige – ble skrevet ned, «felte» 

den østtyske stoltheten etter murens fall. Det er iflg. Franke dessuten lite som tyder på at 

Ungarn, Bulgaria, Tsjekkoslovakia, Romania og de andre landene i øst hadde et like utbredt 

system for doping som DDR.155 

 På tross av dette så hadde DDR som beskrevet over en rekke utvekslingsavtaler om idrett med 

de andre sosialiststatene. Peker dette i retning av at doping ble sett på som en akseptert og 

naturlig del av toppidretten i flere av øststatene, selv etter at IOK startet sin jakt på synderne? 

Av historier fra utøvere som representerte Øst-Tyskland hevdet at de eldre utøverne etter 

hvert forsto hva som foregikk, spesielt etter at man begynte med injeksjoner av testosteron i 

forkant av store mesterskap. Fra 1974, da IOKs medisinske kommisjon mfl. hadde klart å 

utvikle tester for å avsløre anabole steroider, forstod Erich Mielke – lederen av Stasi (det 

hemmelige politiet – som fra 1974 tok over det øverste ansvaret for det østtyske 

dopingprogrammet), at man ikke lengre kunne benytte oralt urinabol og dianabol helt opp 

mot mesterskapene. Løsningen for å omgå IOKs stereoide-tester ble å avslutte turniabol og 

dianabol-behandlingen i forkant av mesterskapene, og erstatte denne behandlingen med 

injeksjoner av naturlig testosteron, som på dette tidspunktet ikke var mulig å spore i tester.156 

På denne måten beholdt man i stor grad effekten av de anabole steroidene, og man fikk en 

maskuliniserende adrogeniserende effekt (som for de kvinnelige utøvernes del medførte 

dypere stemmer og behåring) og som var fordelaktig i konkurranse. Hvorvidt denne metoden 

var kjent også i Russland, Tsjekkoslovakia er ukjent, men man vet at det eksisterte tilsvarende 

opplegg for doping også her, om enn i mindre, mer individuelt og mer lukkede miljøer – mer 

likt tilstanden i Vesten.157 

Tilfellet DDR 

Etter andre verdenskrigs slutt, og seiersmaktenes oppdeling av Tyskland, falt hele den østlige 

delen under den sovjetiske kontrollsone. Hvordan denne etter hvert nye østtyske staten kom 
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til å fungere, avhang mye av bidrag fra andre stater, i første rekke Sovjetunionen, men også 

av andre ikke-sosialistiske stater. Den østtyske ministerpresident Walter Ulbricht som var 

DDRs ministerpresident (statsminister) på 1950 og 1960-tallet, og i stor grad formet DDR som 

egen stat, gikk allerede tidlig på 1950 tallet ut og takket Sovjetunionen offentlig for at de 

hadde gjenreist landets næringsliv, dets høyteknologi og økonomi, og for at de nå kunne vise 

seg frem som en sterk og selvstendig sosialistisk stat.158 Dette vitner om et sterkt bånd mellom 

de to statene, også da det gjaldt høyteknologi og medisinsk forskning. Doping var på denne 

måten i stor grad høyteknologi, og det nære samarbeidet mellom DDR og Sovjetunionen på 

dette området, kan indikere et nærere samarbeid også innenfor organisert doping av 

idrettsutøvere. 

     

Øst-Tyskland er det landet i den tidligere Østblokken som uten tvil er mest kjent for sin 

forbindelse til bruk av prestasjonsfremmende midler i toppidretten. Allerede under OL i 

Mexico city er det kjent at østtyske utøvere brukte anabole steroider. Til sammen tok østtyske 

utøvere 25 medaljer i dette OL. Til sammenligning tok Vest-Tyskland 26 medaljer. Sett i forhold 

til den befolkningen i de to tyske statene, med et innbyggertall på ca. 16 millioner i Øst-

Tyskland og ca. 60 millioner i Vest-Tyskland (1975), så var østtyskernes medaljefangst 

oppsiktsvekkende. Ved de neste sommerlekene i München (1972) tok Øst-Tyskland 66 

medaljer, mot Vest-Tysklands 40.159   

Da man kom til Montreal-OL i 1976 så viste medaljestatistikken en ytterligere forskyvning til 

fordel for Øst-Tyskland, med henholdsvis 90 medaljer, mot 39 i Vest. I vinterolympiadene var 

tilstanden omtrentlig den samme, med en noe mindre prosentandel av medaljen som tilfalt 

Øst-Tyskland i forhold til Vest. Men at et lite land som DDR klarte å oppnå en medaljefangst 

på 23 ved vinter-OL i 1980 var oppsiktsvekkende.160 Det skal legges til at mange vestlige land 

boikottet Moskva-lekene i 1980, uten at dette gjorde de østtyske prestasjonene mindre verdt. 

Det mest overraskende med DDR-utøvernes prestasjoner var ikke bare antallet medaljer. Vel 

så mye oppmerksomhet ble knyttet til at medaljene ble tatt i grener og øvelser som Tyskerne 
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(østtyskerne) tradisjonelt ikke hadde gjort det spesielt godt i. Tyskere hadde fra de moderne 

olympiske lekene kom på kartet, vært i gode i landbaserte øvelser som fotball, vektløfting, 

turn, løpsøvelser, kastøvelser og i roing, men hadde ikke på tilsvarende måte hevdet seg i for 

eksempel svømming.  

For de som husker, har sett bilder av og blitt fortalt om de østtyske kvinnelige svømmernes 

prestasjoner på 1970-tallet, er det åpenbart at disse utøverne var noe utenom det vanlige, 

både da det gjaldt fysikk og prestasjoner. Kraftige skuldre, uvanlig mye kroppshår og en sterk 

maskulin fremtoning og stemmeleie gjorde at andre utøvere og trenere mente at 

prestasjonsfremmende midler ble brukt. Da de østtyske laglederne ble konfrontert med disse 

mistankene ble de møtt av svar som «They came to swim, not to sing».161 Under Montreal-OL 

i 1976 tok østtyske kvinnelige svømmere 11 av totalt 13 mulige gull. 162 

Blant det store idrettspublikum som var opptatt av gode opplevelser foran TV-en eller på 

arenaen var de gode resultatene en magnet. Mistanken om organisert doping i enkelte land 

hadde på 1970-tallet ennå ikke nådd det store publikumet og breddeidretten. De østtyske 

utøvernes resultater ble sett på som et resultat av en sterk og godt organisert 

idrettsbevegelse. Sett utenfra ble de østtyske utøverne sett nettopp i et slikt lys – som et 

resultat av en sterk og harmonisk masseidrettsbevegelse, som med sunne idealer og mange 

talenter hadde klart å bringe frem toppatleter i de fleste idrettsgrener.163 

Som i de de fleste andre stater var sport og idrett et ideologisk utstillingsvindu for en 

progressiv nasjon som igjennom idrett og fysisk fostring ville vise frem ideologiens sterke side. 

Masseidrett var på denne måten en målestokk på et sunt folk med tilgang på god og næringsrik 

mat164 og sportsfasiliteter. Toppidretten var spydspissen i masseidrettens tjeneste, og skulle 

vise hva den brede idrettsbevegelsen kombinert med et godt velferdssystem kunne føre med 

seg.  
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I Øst-Tyskland var både breddeidrett, i den grad man kan bruke et slikt begrep, og 

toppidretten, sterkt politisk styrt. Idretten ble gjenstand for en politisering for å vise systemets 

overlegenhet. Spartacus-lekene er et godt eksempel på politiseringen av både bredde og 

toppidrett i DDR.165 

Dennis og Grinx mfl. har i sin avhandling «sport under communism -behind the east German 

miracle» valgt å fokusere på fire nivåer som avgjørende for ønsket blant østtyske politikere 

om å oppnå toppresultater i sport. De ser på samspillet mellom statlige aktører, atletenes 

egeninteresse og andre organisasjoner og grupperingers interesser. Hvordan samspillet 

mellom disse faktorene i sum påvirker opinionen var avgjørende for hvor suksessfullt dette 

samspillet var. Målet var å skape så stor entusiasme i folket som mulig, og resultat ble målt 

etter respons fra publikum.166 Den internasjonale oppmerksomheten som fulgte med store 

idrettsprestasjoner var en bonus. 

Utgangspunktet for Dennis og Grinx mlf. sin analyse er at toppidretten var svært viktig for 

staten i å fremme den sosialistiske ideologien og vise folkets sunnhet og styrke. Utøverens 

interesse lå i både å kunne prestere bra på egne vegne, men også å kunne oppnå 

anerkjennelse fra staten, og være et eksempel på statens suksess. For utenforstående kunne 

det se ut som at idrettsbevegelsen i DDR hadde var basert på genuin interesse for sport og 

sunnhet, og at kommunikasjonen mellom politikere, idrettsledere, idrettsorganisasjoner og 

utøvere foregikk åpent. Både utøvere, trenere og ledere hadde adgang til å «ytre seg» om de 

mente det var noe kritikkverdig, men kun innenfor en liten krets av trenere, leger og 

lagledere167  

Samspillet mellom politikerne og idrettsorganisasjonene var derimot svært lukket. All 

kommunikasjon og all planlegging og samspill foregikk mellom nøkkelpersoner og 

nøkkelinstitusjoner, og aldri mot regimet. Adgangen til å føre tilsyn med hva som foregikk 

mellom politikere og idrettsorganisasjonene (de ulike særforbundene og idrettsforbundene) 

var forbeholdt de samme menneskene som drev idrettspolitikken. Det var ingen mulighet for 
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organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor det etablerte systemet til å få innsyn i avgjørelser 

som hadde med organisert idrett å gjøre.168  

Selv for utøverne var det vanskelig å få informasjon om prosesser som førte frem til 

avgjørelser som omhandlet dem selv.  Alt som handlet om idrettsutøvere og deres muligheter 

til å komme inn på idrettskoler, rekruttlag og landslag ble nøye overvåket og vurdert på 

bakgrunn av sterke politiske interesser hvor utøveren som individ ble tilsidesatt av et system 

hvor politiske dragkamper mellom enkeltpersoner var mer avgjørende enn noe annet: 

“The composite view of East Germany that comes out of our discussion of sport is a 

dictatorial state within which actors fought for their own interests and vied for influence; 

in which citizens complained and made their voices heard and local and regional identities 

were engendered, expressed and put before any notion of national, socialist identity: in 

short, a contest dictatorship.”169 

Slik Grinx og Dennis vurderte det var Øst-Tyskland et diktatur hvor motstridende interesser 

stod sterkt, også i idretten. Det var kamp om ressursene mellom de ulike departementene – 

og ministrene var derfor opptatt av å levere gode resultater innenfor sitt felt. Walter Ulbricht 

hadde riktignok sørget for nokså stabile og forutsigbare forhold for befolkningen siden slutten 

av 1950-tallet, men maktkampene mellom enkeltpersoner i regjeringen var en dagligdags 

affære. 

Denne tolkningen står i motsetning til tidligere tolkninger av den østtyske idrettsbevegelsen. 

Den tradisjonelle tolkningen la vekt på at idrettsutøvernes handlinger var et system styrt 

direkte fra toppen i politbyrået. Senere forskning har vist at det var kamp om ressursene for å 

finansiere den østtyske doping-maskinen, og at det ikke var selvsagt at det skulle frigjøres 

penger til å drive systematisk doping av utøverne.170 
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Hva med Vest-Tyskland? 

Det er i den senere tid blitt påstått at det foregikk en form for organisert doping også i Vest-

Tyskland. Catrien Spijkerman har i “the cold war project”171 hevdet at det foregikk en form for 

statlig doping også i vest, uten at dette dopingprogrammet hadde et eget navn. Humboldt-

universitetet i Berlin publiserte i 2013 en forskningsartikkel som hevdet at doping i vest var 

utbredt i Forbundsrepublikken mellom 1970 og 1990, og at myten om at organisert doping i 

Tyskland kun foregikk i Øst måtte slås beina under.172 

I følge Humboldt-universitetets forskning ble doping på samme måte gitt til mindreårige 

atleter, slik det ble det i DDR. Det blir hevdet at det ble gjort forsøk på å skjule denne praksisen 

ved ikke å skrive ned hva som foregikk.  Deler av den fullstendige rapporten ble imidlertid 

lekket til pressen, og innenriksdepartementet ble derfor nødt til å publisere en sensurert 

versjon på eget initiativ. I den offisielle rapporten fra innenriksdepartementet er også alle 

navn sensurert – med bakgrunn i at enkelte av politikerne fortsatt satt i ledende politiske 

stillinger.173 

Studien har vist at den vesttyske regjeringen brukte tilsvarende ti millioner Deutsche Mark på 

516 kliniske studier på å finne ut av de ulike prestasjonsfremmende egenskapene til anabole 

steroider, testosteron og EPO. Langt mindre penger brukt enn i DDR, men likevel en betydelig 

sum. Siden opplysningene om organisert doping i Vest-Tyskland er nokså ferske, så har man 

ikke klart å verifisere i hvor stor utstrekning dopingen foregikk og konsekvensene for 

enkeltutøvere eller bivirkningene som ble funnet i studiene, men man har klart å verifisere at 

leger ga forbudte stoffer til utøvere i FRG, om enn i langt mindre skala enn i øst.174 
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DE STORE SKANDALENE – ET RESULTAT AV BEDRE METODER FOR ANT-

DOPING? 1980-1990 

Siden IOK opprettet Den Medisinske kommisjon i 1967 hadde anti-doping arbeidet i stor grad 

handlet om å klare å gjennomføre pålitelige tester. Smutthullene hadde vært mange, og de 

som ønsket å dope seg, eller til og med ikke ønsket det – men ble dopet av sine ledere, lå et 

steg foran. Lite hjelper det med avtaler om menneskerettigheter og personlig frihet når det 

ikke i tilstrekkelig grad fantes metoder som kunne avdekke doping, enten det foregikk i privat 

eller statlig regi. Fra og med de olympiske leker i 1976, da man for første gang kunne teste og 

avdekke bruk av anabole steroider i et OL, så man nå en raskere utvikling av kvaliteten på anti-

doping-testingen, og det ble lettere å fange opp bruk av anabole stoffer.  

En intensivering av dopingtester utover på 1980-tallet og skandalene som følge av at store 

utøvere ble «tatt» satte også et sterkere søkelys på de menneskelige sidene ved dopingbruk. 

I skyggen av dopingbruken og i ruinene som bruken påførte de som ble tatt fant man ofte både 

sosiale, mentale, fysiske og økonomiske problemer. 80-tallet ble den kalde krigens siste tiår, 

men det ble også tiåret hvor man for alvor begynte å få innsikt i hvor omfattende 

dopingbruken i mange miljøer faktisk hadde vært, og hvor ødeleggende dopingbruk kunne 

være - og ikke bare for de som ble tatt. 

Dopingtesting i OL 

Doping-testing I Moskva- OL (1980-sommer) 

Fra Moskva-OL har det vist seg vanskelig å finne tegn til positive tester. Dette på tross av at 

1645 tester ble analysert.175 Selv om utviklingen av metoden som ble benyttet for første gang 

under Montreale-lekene i 1976 - MSGC – hadde vist at man ved inngangen til 1980 tallet kunne 

avdekke flere tilfeller av dopingmisbruk, så kunne metoden ikke avsløre alle stoffer i alle 

mengder. Det var også potensiale for å avbryte stereoide-bruk en tid før konkurranse, og på 

denne måten minimere sjansene for å bli tatt. I tillegg hadde man etter Montreal-lekene 

oppdaget at adrenerge anabole stoffer hadde blitt supplert med naturlig (ikke-syntetisk) 
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testosteron. Typisk brukte de som ønsket å benytte anabole steroider utenfor konkurranse 

naturlig testosteron under konkurranse for å skjule bruken av steroidene.176Ikke før i 1983, da 

man ble i stand til å finne ut om naturlig testosteron hadde blitt inntatt, gjorde man funn som 

tydet på at en stor andel av prøvene som ble tatt under Moskva-lekene faktisk var positive.177 

Dopingtesting i Lake Placid OL (1980-vinter) 

Selv om budsjettet for IOKs medisinske kommisjon for å gjennomføre dopingtesting var på 1,4 

millioner amerikanske dollar, og at omfanget av testingen tilsvarte summen som ble brukt, så 

ble, overraskende nok, ingen positive prøver funnet i dette OL. Noe av forklaringen har i 

ettertid ligget i at en ny doping-metode allerede var utbredt – bloddoping; man tappet eget 

blod i god tid før konkurranse, før man reinjiserte det samme blodet rett før konkurranse. 

 Det ble stilt spørsmål til IOK og IOKs medisinske kommisjon, blant annet fra Prince Maron178 

om hvorfor IOKs medisinske kommisjon ikke tidligere hadde gått blod-doping nærmere i 

sømmene, svarte IOKs representant at «The practise was not thought to be very widespread 

or of much assistance to an athlete.179 Til tross for at det ble uttrykt overraskelse over at det 

ikke ble funnet spor av doping i Lake Placid-lekene i enkelte miljøer var stor, ser det se ut til at 

viljen til å faktisk ettergå opplysninger om nye dopingmetoder var svak.180 Likevel fortsetter 

arbeidet mot bedre testmetoder. 

Dopingtesting i Los-Angeles OL (1984-sommer) 

Siden man i løpet av 1983 hadde klart å avdekke naturlig testosteron ble Los Angeles-lekene 

et nytt vendepunkt for anti-dopingarbeidet. Da det ble kjent at antidoping-arbeidet hadde 

kommet så langt at både anabole og adrenerge stoffer, og ikke minst naturlig testosteron, 
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kunne avdekkes ved bruk av såkalt liquid chromatography (HPLC)181 og radioimmunoassay 

(RIA)182 i tillegg til de eksisterende metodene, valgte mange utøvere å forlate 84-lekene.183  

Nye metoder og flere instrumenter som gjorde det mulig å utfør et større antall tester pr. dag 

(ca. 100 tester pr. dag – en økning på ca. 300% siden Moskva-OL) gjorde også at 

sannsynligheten for å bli tatt i konkurranse, var større enn tidligere. Totalt testet 11 utøvere 

positivt på ett eller flere av stoffene som stod på IOKs forbudsliste ved Lekene i Los Angeles.184 

Siden flertallet av øststatene, DDR inkludert, boikottet lekene, var det kun vestlige land som 

var involvert i positive doping-tester i 84-lekene. Det har også senere kommet frem at 

organisasjonskomiteen for Los Angeles-lekene ikke ønsket å samarbeide med IOKs medisinske 

kommisjon.185  

IOK krevde at sikkerheten for medarbeiderne som arbeidet med anti-doping var på et 

akseptabelt nivå. Dette for å sikre misbruk av makt og bestikkelser (det ligger mye prestisje i 

en OL-medalje), samt for å sikre forsvarlig oppbevaring av prøveresultater. Før sommer OL i 

1994 viste et brev sendt av lederen for IOKs medisinske kommisjon, Alexandre de Mèrode, at 

et av medlemmene for Los Angeles-lekenes OL-komitè, Tony Daly, hadde ødelagt bevis på 

bruk av forbudte stoffer under lekene. Dick Pound, IOKs visepresident under 84-lekene, og 

senere den første lederen av WADA, var i etterkant av lekene svært frustrert over at 

organisasjonskomiteen skulle ha fjernet bevis på doping før IOKs medisinske kommisjon fikk 

anledning til å se på og vurdere testene. Pound hevdet også at den langsittende IOK-

presidenten Juan Antonio Samaranch sammen med lederen for IAAF, Primo Nebiolo hadde 

samarbeidet for forsinke publiseringen av positive dopingtester slik at lekene kunne 

gjennomføres uten store forstyrrelser eller protester.186 

Positive dopingprøver vil alltid skape negativ oppmerksomhet under et OL, både blant utøvere 

og publikum. Dessuten står både arrangør og IOK i en situasjon hvor de var avhengige av 
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markedskreftene for å kunne gjennomføre arrangementet på den måten de ønsket. Frykten 

for å miste sponsorinntekter, publikumsoppslutning og tv-inntekter kan ha fristet enkelte, 

både i organisasjonskomiteen og i IOK, til å se igjennom fingrene for å unngå store skandaler. 

Disse forholdene, mangel på uavhengighet mellom arrangør av OL og dopingkontrollørene var 

en av faktorene bak at man på 2000-tallet valgte å opprette et uavhengig anti-dopingbyrå – 

WADA. 

På tross av en vanskelig arbeidssituasjon for dopingkontrollørene under Los-Angeles lekene, 

så hadde den teknologiske utviklingen kommet så langt at man klarte å fange opp 11 positive 

tester.187 Hvor mange blod og urintester som faktisk ble tatt i forhold til de som ble analysert, 

er fortsatt usikkert, men det som er klart er at det var anabole steroider i omløp. 

Når det kommer til faktiske positive tester fra 84-lekene var det ingen land som spesielt pekte 

seg ut igjennom flere positive tester enn andre. Som forventet stod imidlertid styrkeidrettene 

for de fleste tilfellene – vektløfting og bryting stod for til sammen 7 av de 11 positive testene. 

Stoffene som hyppigst ble benyttet var i synkende rekkefølge nandrolone, metethenolone, 

testosteron188og efedrin.189 

Doping-testing i Sarajevo OL (1984-vinter) 

Sarajevo-lekene ble i noen grad preget av at det samme som skjedde i Los-Angeles. Det er 

rapportert at interesser innenfor IOKs organisasjonskomitè for lekene ikke var spesielt opptatt 

av å gi sin egen medisinske kommisjon trygge betingelser for å gjennomføre sikker testing av 

utøverne. 190  Den ene dopingsaken som dukket opp i løpet av lekene, en middelmådig 

mongolsk langrennsutøver ved navn Pûrevjavyn Batsûkh ble tatt for bruk av et anabolt steroid 
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– methandienone. 191  Dette viste at anti-doping arbeidet fungerte, og at man på dette 

tidspunktet var i stand til å finne nokså komplekse kombinasjoner av anabole steroider.  

Osteopaten og anti-doping forkjemperen Bob Goldman publiserte tidlig i 1984 en bok ved 

navn Death in the locker room hvor han beskrev de vesentlige farene ved bruk av anabole 

steroider og andre doping og rus-midler. På tross av, eller muligens på grunn av, Goldmans 

nærmest evangeliske tilnærming til dopingspørsmålet fikk boken en enorm oppmerksomhet 

og skapte i løpet av 1984 en større årvåkenhet overfor konsekvensene av dopingbruk.192 Om 

den bredt leste boken fikk konkrete innvirkninger på antallet positive dopingtester eller i noen 

grad hadde innvirkning på det lave antallet positive prøver i 1984, er derimot usikkert. 

Doping-testing i Seoul OL (1988-sommer) 

Selv om MS-GC-metoden ble utviklet og benyttet allerede tidlig på 1970-tallet, så var denne 

metoden i stadig utvikling, og man fant gradvis nye måter å anvende metoden på. Det ble gjort 

store fremskritt i å benytte blant annet en kombinasjon av MS-GC og chromatomagraphic 

separation 193  igjennom en ny metode hvor man separerte kromosomer for deretter å 

analysere kromosomene ved bruk av kun mass-spectronomy. I tillegg ble det benyttet 12 GC-

MS-kombinasjoner for å kunne avdekke så mange kombinasjoner av steroider og 

testosteronvarianter som mulig.194  

Denne videreutviklingen av allerede eksisterende metoder i sammenheng med nye 

testmetoder gjorde det mulig for IOK å avdekke flere forsøk på juks enn ved tidligere OL. 

Likevel var antallet utøvere som ble tatt ved Seoul – lekene det samme som ved lekene i Los 

Angeles.  

Tatt i betraktning at Los Angeles-lekene ble boikottet av et flertall av øststatene så hadde man 

kunne forvente et større antall positive tester. På den annen side «forsvant» en rekke utøvere 

fra flere land fra Los Angeles-lekene på bakgrunn av rykter om bedre testmetoder for doping. 
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Det er derfor vanskelig å konkludere når det gjelder hvor mange utøvere som ble tatt ut til 84-

lekene som faktisk var dopet.  

Den mest kjente saken fra 88-lekene er Ben Johnson-saken. Kanadiske (født på Jamaica) 

Johnson vant 100 meter sprint på tiden 9.79, foran amerikaneren Carl Lewis som kom inn på 

tiden 99,92. 13 hundredeler kan synes lite, men dette er en vesentlig margin da man snakker 

om en distanse som varer under 10 sekunder. Det vil tilsvare sekundet på en 800 meter, noe 

som er regnet som en solid seiersmargin. Johnson ble dopingtestet etter konkurranse, og to 

dager etter løpet ble det klart at Johnson hadde testet positivt på det forbudte anabole 

steroidet stanozolol.195  

Johnsons dopingsak er for ettertiden blitt kjent som en av de største tragediene for en 

enkeltutøver, men ikke minst som en av de største seirene for IOKs anti-dopingarbeid. «From 

hero to zero in 9.79»196 -saken viste også at de som stod bak testmetodene kunne ligge i 

forkant av de som ønsket å jukse igjennom å kombinere ulike metoder for testing. I Johnsons 

tilfelle var det nye oppdagelser av mulighetene for å teste steroidenes vei igjennom 

fordøyelsessystemet som felte ham.197  

De nye metodene var dessuten fullt ut basert på urin-testing, og ikke blodanalyser, noe som 

gjorde testingen lettere tilgjengelig og i større grad gjennomførbar.198 Argumentasjonene for 

testing utenfor konkurranse ble dessuten lettere, da urintester ville være langt mindre 

intervenerende enn en blodprøve. 

Johnson-saken var altså ikke den eneste vesentlige dopingsaken i Seoul, men den var den mest 

kjente og den som gav størst prestisje for IOKs antidopingarbeid. 
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Figur 1. Ben Johnson og Carl Lewis på seierspallen 

Andre dopingsaker fra Seoul-OL inkluderte utøvere fra Ungarn, Bulgaria, Spania og Australia. 

Øvelsene hvor det hyppigst forekom positive tester var vektløfting – som stod for 5 av de 11 

dopingsakene i lekene. I synkende rekkefølge benyttet utøverne som ble tatt furosemide, 

stanozolol, pemoline, popanolol 199og koffein (i for store mengder var koffein ikke lov).  

Man kan dermed ikke konkludere med at øststatene var overrepresentert, hverken da det 

gjaldt antallet dopingtilfeller eller type dopingmiddel. Riktignok representerte 3 av 

vektløfterne som ble tatt Sovjetunionens interessesfære, men i vektløfting finner man også to 

spanjoler på listen. Stoffene de vestlige vektløfterne ble tatt for (pemoline og propanolol) 

skiller seg imidlertid fra de ungarske og bulgarske løfterne (stanozolol og furosemid). Men 

også her er det vanskelig å se et klart mønster, siden Ben Johnson fra Canada også testet 

positivt på stanozolol.200  

På tross av at man ikke kan se noe klart mønster i hyppighet og bruk mellom øststatene og 

veststatene, så er det klart at DDRs fravær på listen over utøvere som testet positivt er – ut 
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ifra hva vi vet i dag – slående. Siden DDR ikke deltok i OL i Los Angeles fire år tidligere, og 

østtyske utøvere dermed ikke ble testet her, hadde man forventet – i lys av de bedrede 

testmetodene og de svært gode østtyske resultatene, at man ville finne østtyske utøver på 

listen over de som ble tatt. 

Doping-testing i Calgary OL (1988-vinter) 

De samme metodene ble benyttet ved Calgary-OL noen måneder før, som ved Seoul-lekene 

på sommeren samme år. På tross av vinterlekenes lavere internasjonale status, ble anti-

doping arbeidet gjennomført like grundig som under sommer-lekene. Gass-chromatography, 

mass-spectronomy og radioimmunoassay ble benyttet, og prøvene ble på samme måte 

klassifisert i fem dopingkategorier: Anabole steroider, stimulanter, narkotiske analgetika, 

beta-blokkere og diuretika. I tillegg ble prøvene screenet for lokalt bedøvelsesmiddel 

(leppesalve mv), kortison og kannabis. I løpet av lekene ble det tatt over 400 urinprøver og 

3090 andre typer tester av ulikt slag og omfang (konvensjonelle tester som blodprøver, 

blodtrykk, kolesteroltester, leverprøver, mv).201  

Denne innsatsen resulterte i at èn utøver ble tatt, en polsk ishockeyspiller ved navn Jaroslaw 

Morawiecki testet positivt for testosteron. Han hevdet i etterkant at den positive testen 

skyldtes en type rødbetesuppe, borsj,202 som han hadde inntatt dagen før konkurranse. Etter 

en 18 måneder lang suspensjon kom han tilbake i konkurranse for igjen å teste positivt på 

testosteron,203 etter nok en gang å muligens ha forspist seg på borsj. 

Hvorvidt grunnen til at så få utøvere ble tatt under Calgary-lekene lå i at anti-dopingarbeidet 

sammen med all oppmerksomheten omkring dopingens negative helseeffekter hadde hatt 

virkning, eller at IOKs medisinske kommisjon ikke hadde fokusert nok på den nye metoden – 

bloddoping, er fortsatt uvisst. Det er imidlertid grunn til å anta at bloddoping allerede før det 
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ble forbudt i 1989, var utbredt. På samme måte som anabole steroider var utbredt før man 

fant gode testmetoder for disse stoffene. Sannsynligheten for, som enkelte i IOK hadde gitt 

uttrykk for, at det var en viss skepsis mot å la anti-doping myndighetene få fritt spillerom av 

frykt for å miste publikumsinteresse og dermed inntekter, er et relevant spørsmål å stille. Den 

økte uavhengigheten fra IOK som kom med WADA var i stor grad basert på denne 

bekymringen, og at korrumpering av makt ville være til ugunst for det arbeidet som ble gjort 

i den medisinske kommisjonen. 
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KONSEKVENSER AV DOPING I TOPPIDRETTEN FOR ENKELTUTØVEREN 

Etter den kalde krigens slutt, og murens fall i 1989 er det blitt klart at historien om doping i 

idretten i enkelte tilfeller handlet vel så mye om organisasjoner og enkelt-staters prestisje som 

enkeltindividets målsetting. Store idrettsprestasjoner ga enorm oppmerksomhet for de som 

utførte prestasjonene, men ga også prestisje for og skapte oppmerksomhet rundt regimene 

som stod bak prestasjonene.  

Utgangspunktet når man forsøker å forklare hvorfor enkeltindivider ønsker å dope seg er på 

generelt grunnlag at doping er en villet handling fra utøverens side. Nyere doping-forskning 

har imidlertid forsøkt å se annerledes på denne oppfatningen, i takt med informasjon som er 

kommet når det gjelder organiserte forsøk på doping for å omgå dopingregelverkene. 

 Kunnskap satt i system og ulike aktørers bevisste handlinger, ikke kun utøverens, har i den 

senere tid tatt over for en forståelse av enkeltindividet som fullt ut ansvarlig.204 Dette må i 

stor grad være utgangspunktet når man ser på konsekvensene av organisert doping og de like 

organiserte forsøkene på å unngå dopingtester etter at disse ble institusjonalisert av IOK fra 

1967.  

Som nevnt over, så var det mistanken om at enkeltutøvere brukte midler som var skadelig og 

i enkelte tilfeller dødelige, som satte fart i institusjonaliseringen av dopingtester. Dødsfallene 

til blant annet syklistene Simpsons og Jensen, hvor det kom frem at sentralstimulerende 

stoffer hadde spilt en rolle, gjorde at idretten ikke kunne akseptere en eskalering av 

dopingbruken. Institusjonaliseringen av dopingtestene tok tid, men da IOKs medisinske 

kommisjon i ble fullt ut operativ fra 1967, så hadde mest sannsynlig hverken IOK eller de 

enkelte idrettsforbundene (særforbundene) sett for seg at kampen mot doping nettopp hadde 

begynt. Lidelsene med bakgrunn i bruk av doping hadde ikke sett sine verste sider før om lag 

30-40 år etter at obligatorisk testing ble innført i de Olympiske Leker.  

Jeg vil her ta for meg noen utøvere som eksemplifiserer de problematiske sidene ved bruk av 

doping, både doping som ble statlig initiert, og saker hvor utøveren selv tok initiativet til bruk. 
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Tilfellene hvor staten tok initiativet til dopingbruk er i hovedsak representert ved Øst-

Tyskland, på grunnlag av tilgangen på verifiserbare informasjon herfra. 

Utøvere  

Utøverne som i ettertid har vist seg å ha fått de mest alvorlige konsekvensene av dopingbruk 

i internasjonal toppidrett, er utøverne som ble gitt de illegale stoffene av kvalifisert 

helsepersonell (østtyskland). Dette var i stor grad utøvere som ikke visste, eller så bort fra, at 

kroppene deres ble tilført skadelige medikamenter. For de østtyske utøvernes del er det etter 

sammenslåingen av de to tyske stater blitt kjent at utøverne ble gitt ulike dopingpreparater 

fra svært ung alder, og helt (for de fleste) frem til karriereslutt.  

Flertallet av disse utøverne var intetanende i forhold til hva de fikk i seg, eller for unge til å 

stille spørsmål om hva «kosttilskuddene» de ble servert til frokost faktisk inneholdt. Det var 

ikke uvanlig at unge utøvere på det vi i Norge vil kalle et toppidrettsgymnas, altså idrettsskoler 

for de mest talentfulle idrettsutøverne, ble gitt tilskudd av anabole steroider allerede fra 10-

12 års alder, og at jentene fikk prevensjonsmidler for å delvis skjule virkningen av stoffene de 

ble gitt. Omfanget av unge og eldre atleter som mottok en eller annen form for doping i Øst-

Tyskland anslås altså til å ha vært omkring 10000.205 

Omfanget i seg selv sider mye om potensielle skadevirkninger blant svært mange utøvere, og 

flertallet av disse skadevirkningene vil mest sannsynlig ikke bli kjent. De sakene som er 

undersøkt og hvor atletene selv har bidratt til informasjon, handler i stor grad om utøvere som 

nådde toppen eller var blant de beste i Europa eller i verden innen sin disiplin. Mike Castello, 

en BBC-reporter som har undersøkt omfanget av doping i Øst-Tyskland og snakket med mange 

østtyske tidligere atleter snakker om «stolen childhoods and long-term traded in for medals, 

of dissenters bundled into wooden crates and young women growing up to look and speak 

like men»206  
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Selv om det hadde vært fristende å gjøre en større undersøkelse og intervjuet de som ble 

utsatt for denne inhumane idrettspolitikken som gikk imot både etablerte 

menneskerettigheter og avtalene om sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE), så vil jeg her 

bruke de mer kjente historiene fra toppatleter som illustrasjon på de forbudte stoffenes 

virkninger og skadevirkninger. Ikke alle som er presentert her har innrømmet bruk av doping 

eller eventuelle påførte skadevirkninger. Utvalget er fra friidrett, svømming og vektløfting. 

Friidrett 

Florence Griffith Joyner-Flo-Jo og Carl Lewis (USA) 

Verdensrekordholderen på bade 100m og 200m (pr. 21.01.20017) Florence Griffith Joyner ble 

igjennom store deler av sin karriere mistenkt for å bruke prestasjonsfremmende midler. 

Anklagene ble forsterket etter 1988-sesongen, hvor Joyner satte to verdensrekorder som i dag 

fortsatt står, 10.49 på 100m og 21.34 på 200m har for ettertiden vist seg å være nærmest 

uoppnåelige rekorder.207 De som har vært nærmest Flo-Joes rekorder er Carmelita Jetter som 

i 2009 løp 100m på 10.64, og på 200m Marion Jones som løp inn til 21.62 i 1998. Hollandske 

Dafne Schippers løp nylig (2015) inn til 21.63 på 200-meteren.208 

Grunnlaget for anklagene mot Griffith Joyner bygger i hovedsak på de store og raske 

rekordforbedringene. Fra 1987 til 1988 forbedret hun sin 100-meter rekord med nærmere 

halvsekundet (0,47 sek.). Joyner selv forklarte fremgangen med et trenerbytte som hadde ført 

til at hun hadde begynt å i større grad fokuserer på styrke i nedre del av kroppen ved å 

gjennomføre hardere økter med utslagsøvelser (utfallsknebøy) og ordinær knebøy.209  

På tross av hennes teorier om økt underkroppsstyrke som forklaring på de store fremgangene 

i løpet av 1988-sesongen, fortsatte spekulasjonene. Joyners kollega på det amerikanske 

sprintlandslaget, Darrell Robinson, hevdet ved flere anledninger at Joyners trener, Bob Kersee 

                                                           

207 All time womens best 200m outdoor, IAAF, 31. Januar 2017, URL: 
https://www.iaaf.org/records/toplists/sprints/100-metres/outdoor/women/senior 
208 All time womens best 200m outdoor, IAAF, 31. Januar 2017 URL: 
https://www.iaaf.org/records/toplists/sprints/100-metres/outdoor/women/senior 
209 Tom Friend, Dream-Chaser, URL: ESPN.com 
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skal ha gitt steroider til både Joyner, Carl Lewis210 og ham selv. Anklagene ble tilbakevist.211 

Darrel Robinson, som fremla anklagene, ble hetset for sine påstander, og la opp sin aktive 

karriere som 25-åring.  

Etter Joyners død i 1998 fremla Prince Alexandre de Merode påstanden om at alt som kunne 

gjøres for å avdekke om Joyner hadde benyttet anabole steroider hadde blitt gjort: «We 

performed all possible and imaginable analyses on her. We never forund anything. There 

should not be the slightest suspicion.”212  

Wada Exum, de amerikanske anti-dopingbyråets dopingkrontrollører, kom imidlertid i 2003 

med informasjon som viste at at over 100 amerikanske utøvere fra ulike idretter testet positivt 

på ulike forbudte stoffer mellom 1988 og 2000. Blant disse utøverne fant man Carl Lewis og 

Flo-Jo, som skal ha testet positivt på mindre mengder pseudoefedrin og efedrin.213  

Disse medikamentene stod på dopinglisten i hele Lewis og Flo-Joes karrierer på grunn av 

stoffenes egenskaper som bronko-dilaterende. 214  Ifølge regelverket kunne Lewis, 

lagkameraten til Joyner – og Joyner selv, ha blitt diskvalifisert og mistet sine titler fra Seoul-OL 

i 1988. Imidlertid valgte IOKs medisinske kommisjon ikke å forfølge denne saken fordi 

mengden efedrin i Lewis og Flo-Joes blod var så liten at «den mest sannsynlig ikke ville ha 

potensiale for forbedring».215 

Hvorvidt Flo-Joes død hadde noe med tidligere bruk av anabole steroider å gjøre, er fortsatt 

uvisst, og det er lite sannsynlig at man vil på svar på om hun brukte større mengder 

dopingpreparater og hva det eventuelt var. Det som kan synes klart er at tidene hun oppnådde 

var oppsiktsvekkende gode, på linje med prestasjoner utført av østtyske utøvere på 1970-

tallet.  

                                                           

210 9 OL gull i friidrett, i øvelsene 100m, 200m, 4*100m og lengde 
211 Phil Hersh, Chicago Tribune, Ex-teammate: Flo-jo, Lewis Used Drugs" tribunedigital-chicagotribune 
September 21, 1989 , URL: http://articles.chicagotribune.com/1989-09-21/sports/8901150081_1_kersee-and-
lewis-gordon-baskin-florence-griffith-joyner 
212 James Montague, Saving Flo-Jo: taking back a legacy. CNN 10.08.2012 
213 Alan Abrahamson, Just a dash of drugs in Lewis, De Loach, Los Angeles Times 23. April 2003 
214 Utvider blodårene og blodårene I lungekretsløpet. Det er dermed mulig å utvikle større kraft og utholdenhet 
uten å opparbeide melkesyre 
215 Alan Abrahamson, Just a dash of drugs in Lewis, De Loach, Los Angeles Times 23. April 2003 

http://articles.chicagotribune.com/1989-09-21/sports/8901150081_1_kersee-and-lewis-gordon-baskin-florence-griffith-joyner
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Carl Lewis har ikke hatt kjente helseutfordringer knyttet efedrin-bruk. Efedrin er også åpenbart 

et mindre harmløst preparat enn for eksempel oralt turinabol og andre anabole steroider. 

Av de verdensrekordene som fortsatt står fra denne perioden er det kun Flo-Jo, Jürgen Schult 

fra Øst-Tyskland (diskos) , Marita Koch fra Øst-Tyskland (400m), Yuriy Sedykh fra 

Sovjetunionen (slegge), Galina Chistyakova fra Sovjetunionen (lengdehopp), Natalya 

Lisovskaya fra Sovjetunionen (kulestøt), Gabriele Reinsch fra Øst-Tyskland (diskos), 4*400m 

stafettlaget til Sovjetunionen med Tatyana Ledovskaya, Olga Nazerova, Mariya Pinigina og 

Olga Bryzgina, 4*800m stafettlaget til Sovjetunionen med Nadezhda Olizarenko, Lyubov 

Gurina, Lyudmila Borisova og Irina Podyalovskaya som fortsatt står som verdensrekorder i 

friidrett i dag (utendørs).216 

Ben Johnson (USA) 

Ben Johnson (se kap.4) rapporterte ved bruk av anabole steroider at han slet med hjertebank 

og søvnløshet,217 men det er ikke kommet opplysninger om at han har opplevd eskalerende 

helseproblemer etter karriereslutt. 

Andreas (Heidi) Krieger (Øst-Tyskland) 

Andreas Krieger var en engang Heidi Krieger. En østtysk kulestøter som gjorde det svært godt 

midt på 1980-tallet. Riktignok ble Krieger aldri OL-medaljør, men Heidi Krieger vant blant 

annet Europamesterskapet i friidrett i 1986. Det er dokumentert, og Krieger har selv erkjent 

at hun ble gitt anabole steroider (mest sannsynlig oralt turinabol) allerede fra 15-16 års alder. 

Etter mange års stereoide-bruk utviklet hun etter hvert androgene trekk, med dyp stemme og 

skjeggvekst. Steroidene påførte henne så store muskler at knokler og ledd ikke tålte 

belastingen av den tunge vekten, noe som medførte blant annet kne, skuldre og ryggskader. 

Den samlede belastningen av hormonelle forandringer og forandringer i utseende og 

                                                           

216 URL: https://www.iaaf.org/records/by-category/world-records 
217 Canadian sprinter Ben Johnson suffered side effects, Los Angeles times 4. mai 1989  
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kroppsfasong gjorde at Krieger i 1997 valgte å gjennomgå en et kjønnsskifte. Heidi heter i dag 

Andreas.218  

Marita Koch (Øst-Tyskland) 

Marita Koch er en av de få 70-tallsutøverne som fortsatt innehar verdensrekorden. Kochs 

rekord ble riktignok satt i 1985, men hun presterte svært godt også på slutten av 70-tallet. 

Som nevnt over, så er det også svært få som har vært i nærheten av hennes 400m flatt-tid. 

Marie Jose Perec fra Frankrike er faktisk den eneste som har vært innenfor sekundet av Kochs 

verdensrekord. Hennes 200m-tid fra Karl Marx-Stadt i 1979 på 22,71 sekunder er også i 

ettertid blitt et omdiskutert resultat.219 På tross av en bastion av tider på både 400m og 200m 

som i stor grad har vakt mistanke, så har Koch aldri vedkjent seg bruk av ulovlige stoffer. 

Selv etter at Werner Franke og Birgitta Berendonk kom med sine konklusjoner etter nøye å ha 

studert restene av Stasi-arkivet, har Koch stått på sitt. Dokumentene som Franke og 

Berendonk la frem viser at hun etter all sannsynlighet var en av de titusener av østtyske 

utøvere som ble gitt blant annet oralt turinabol, muligens sammen med dianabol. 

Doktorgradavhandlingene fra Stasi som Franke og Berendonk fikk tilgang til viser angivelig at 

Koch mottok mellom 530 og 1460 mg oralt turinabol pr.år mellom 1981 og 1984.220 Det er ikke 

vist at hun brukte tilsvarende mengder på 1970-tallet, men sannsynligheten for dette må 

kunne vurderes til å være tilstede siden DDR hadde et detaljert program for unge atleter på 

hele 1970-tallet (se kap.2) . Koch har aldri offentlig innrømmet bruk av anabole steroider. 

Hverken i eller utenfor konkurranse. 

Renate Neufeld (Øst-Tyskland) 

Renate Neufeld var en svært talentfull friidrettsutøver, som i ung alder utmerket seg på de 

korteste distansene, 100m og 200m. Neufeld løp allerede som 16 åring 200m på omring 24 

                                                           

218 Jere Longman, Drug Testing; East German steroids toll – they killed Heidi! The New York Times 26. January 
2004 
219Sports-reference. Retrieved 30 June 2015, URL: http://www.sports-
reference.com/olympics/athletes/ko/marita-koch-1.html 
220 Steven Ungerleider, Fausts Gold – inside the East German doping machine, (talk with Werner Franke and 
Birgitte Berendonk) s. 20 – 55 og Matthew Shefield, East German doping legacy lives on, 2015, URL: 
http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24780097.html 
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sekunder, 1,7 sekunder bak verdensrekorden. Hennes og staten DDRs mål var at hun skulle 

representere DDR under sommer-lekene i Moskva i 1980. Imidlertid valte Neufeld i stedet å 

rømme til Vest-Tyskland, da hun fikk mistanke om at pillene hun tok ikke var som treneren 

fortalte, kun «vitaminer». Hun har senere berettet:  

“At 17, I joined the East Berlin Sports Institute. My speciality was the 80m hurdles. We 

swore that we would never speak to anyone about our training methods, including our 

parents. The training was very hard. We were all watched. We signed a register each time 

we left for dormitory and we had to say where we were going and what time we would 

return. One day, my trainer, Günter Clam, advised me to take pills to improve my 

performance: I was running 200m in 24 seconds. My trainer told me the pills were 

vitamins, but I soon had cramps in my Mlegs, my voice became gruff and sometimes I 

couldn't talk any more. Then I started to grow a moustache and my periods stopped. I 

then refused to take these pills. One morning in October 1977, the secret police took me 

at 7am and questioned me about my refusal to take pills prescribed by the trainer. I then 

decided to flee, with my fiancé”221 

Neufeldt ble dermed en av de de mange østtyskerne som forsvant også etter at muren ble 

reist. Hun illusterer med sin historie at det var utøvere som etter hvert ble klar over at de 

prestasjonene de utførte var unaturlig gode i forhold til både alder og forutsetning, og som 

var modne nok og evnet å sette spørsmålstegn ved den voldsomme, næringsrike og potensielt 

livsfarlige vitaminfrokosten. 

Eric Randolph (Randy) Barnes (USA) 

Randy Barnes er regjerende verdensrekordholder i kulestøt, og er innehaver av en av de 

lengstlevende verdensrekordene i friidrett (27 år). Barnes konkurrerte fra slutten av 1980-

tallet til midten av 1990-tallet. Han kjempet ofte mot den østtyske kjempen Ulf Timmermann 

(se under). Barnes olympiske karriere startet med tap i OL i Seoul i 1988 mot nettopp Ulf 

Timmermann, hvor Barnes tapte gullet med 8 cm til Timmermann. Oppturen kom i 1989, da 

han presterte å sette ny innendørs verdensrekord med et støt på 22.66m.222 

                                                           

221D, Costelle og M, Berlioux, Histoires des Jeux Olympiques s. 78 
222 All-athletics.com, Rany Barnes, URL: http://www.all-athletics.com/en-us/athlete/78431 
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Etter å ha hatt sin beste sesong i 1990, hvor han endelig klarte å slå Ulf Timmermanns rekord 

kom det som skulle bli Barnes største nedtur. Verdensrekorden som ble satt i mai 1990 ble 

ikke underkjent, men kun tre måneder etter rekordstøtet, den 7. august 1990, ble Barnes tatt 

for å ha benyttet det anabole steroidet methyltestosteron. Dette førte til en 27-måneders 

suspensjon fra all idrett.223 Barnes kom imidlertid tilbake i OL i 1996 i Atlanta hvor han tok det 

etterlengtete olympiske gullet. I 1998 ble han imidlertid utestengt for bruk av anabole 

steroider, og avsluttet sin karriere.224  

Det er ikke rapportert at Barnes i ettertid har hatt problemer med helsen som følge av sitt 

stereoide-misbruk. Barns historie viser likevel at anabole steroider var i omløp blant utøvere 

på aller høyeste nivå også på slutten av 1980 og begynnelsen av 1990-tallet, også blant 

utøvere på toppnivå utenfor Sovjetunionens innflytelsessfære. 

Ulf Timmermann (Øst-Tyskland) 

Ulf Timmermann var Barnes argeste konkurrent på slutten av 80 og begynnelsen av 90-tallet. 

Timmermann hadde i likhet med Barnes blitt mistenkt for bruk av steroider, men ble – i 

motsetning til Barnes – aldri tatt for steroidebruk. Etter murens fall som ga mulighet for innsyn 

i østtysk dopinghistorikk dukket imidlertid Timmermanns navn opp på en Stasi-liste over 

utøvere som hadde mottatt det beryktede Jenapharm-produktet oralt turinabol. 225  Ulf 

Timmermann er imidlertid en av flere rekordholdere fra Øst-Tyskland (Timmermann har 

fortsatt Europa-rekorden i kulestøt) som ikke har vedkjent seg bruk av forbudte stoffer. 

Svømming 

Ines Greipel og Karin Köning (Øst-Tyskland) 

For få år siden valgte det tyske svømmeforbundet å gå igjennom 22 nasjonale rekorder satt 

av DDR-utøvere etter at den tidligere østtyske svømmeren Ines Greipel ba om at hennes egen 

rekord, satt sammen med tre andre utøvere på 4*100m for kvinner i 1984, skulle bli slettet. 

                                                           

223 Phil Hersh, Track Panel Turns Down Barnes steroide appeal, Chicago Tribune 24.04.1991 
224 Phil Hersh, Track Panel Turns Down Barnes steroide appeal, Chicago Tribune 24.04.1991 
225 Marc Fisher, East German Doping Detailed in Documents; Steroids: Widespread program included seven 
Olympic gold medalists. Drug efficiency tested on children in sports camps, Washington Post, 07.09.1991 
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Hun vedgikk på samme tid at hun hadde brukt anabole steroider i lengre tid. En annen 

kvinnelig østtysk svømmestjerne, Karin Köning, vedgikk på samme tid, men i en annen sak, at 

hun også hadde mottatt anabole steroider.226  

Både Greipel og Köning hevdet at de var ofre for systematisk doping i Øst-Tyskland mellom 

1982 og 1987. Altså i en periode hvor IOKs antidoping-kommisjon skulle være i stand til å 

oppdage bruk av anabole steroider. Problemet i forhold til både Greipel og Könings tilfeller er 

at ingen av dem kom til å delta i Olympiske Leker. Greipel fordi hun avbrøt karrieren før hun 

kom med i vurderingen til det østtyske OL-laget, Köning fordi Østtyskland boikottet lekene i 

Los Angeles i 1984. Könings rekord på 4*100m ble satt i vennskapslekene, også i 1984. 

Vennskapslekene ble en form for erstatning for Warszawa-pakt landene, siden de valgte ikke 

å delta i OL.227 Hverken Greipel eller Köning ble dermed testet av IOKs medisinske kommisjon. 

Hvorvidt det Jenapharm-produserte anabole steroidet som ble benyttet i Øst-Tyskland, oralt 

turinabol, ville blitt oppdaget hvis disse to svømmerne hadde blitt testet, er dessuten høyst 

usikkert fordi DDR systematisk testet sine utøvere før de reiste til utlandet på konkurranser. 

Vektløfting 

Vektløfting var den idretten som, kanskje ikke overraskende, opplevde de fleste 

dopingtilfellene i OL-sammenheng. Av de løfterne som senere har innrømmet bruk av anabole 

steroider eller andre prestasjonsfremmende stoffer, har kun et fåtall valgt å stå frem med sine 

historier.  

Gerd Bonk (Øst-Tyskland) 

Blant vektløfterne som representerte DDR er Gerd Bonk den mest kjente av 

supertungvektsløfterne som har stått frem med sin historie om dopingbruk. Han konkurrerte 

mellom 1969 og 1980, og konkurrerte dermed på samme tid som den store sovjetiske 

mesteren Vasilij Alexejev som i løpet av sin aktive karriere satte over 80 verdensrekorder, og 

                                                           

226 Luke Harding, Forgotten victims of East German doping take their battle to court. The guardian, 1. November 
2005, URL: https://www.theguardian.com/sport/2005/nov/01/athletics.gdnsport3 
227 Kate Connolly, 2.11.2005 East German swimming star sues over drug scandal URL: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/1502075/East-German-swimming-star-sues-
over-drug-scandal.html  
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Rudolf Mang fra Vest-Tyskland. Hverken Bonk, Alexejev eller Mang ble noen gang tatt for bruk 

av doping. Gerd Bonk har imidlertid i etterkant stått frem og berettet om sitt kjennskap til og 

bruk av anabole steroider, og blir sett på som en av de største ofrene for bruk av anabole 

steroider i Øst-Tyskland.228 Bonk har selv uttalt at han må ha vært en av de utøverne som 

mottok de største mengdene anabole steroider (dianabol og oralt turinabol). Med tanke på 

kroppsvekten (ca.145 kg), og at han på grunn av de store mengdene doping (inntill 10000mg 

oralt turinabol pr. år) han beviselig mottok senere i livet fikk leversvikt, diabetes, numne føtter 

og en rekke andre kroppslige symptomer knyttet til steroidebruk.229230 

Rudolf Mang og Vasilji Alexsejev (Vest-Tyskland og Sovjetunionen) 

Vesttyskeren Rudolf Mang var mangeårig konkurrent med sin østtyske kollega Bonk. De 

konkurrerte i samme vektklasse (supertungvekt, +110 kg). Vasilji Alexejev var den store 

stjernen blant de tre som Bonk og Mang kjempet mot.  

På tross av at Bonk aldri slo hverken Mang eller Alexejev, innrømmet aldri Bonks konkurrenter 

å ha brukt ulovlige stoffer i løpet av sine idrettskarrierer. Det er en tankevekker at Bonk, som 

i løpet av en 10-års periode mottok om lag 10000 tabletter oralt turinabol ikke klarte å komme 

på høyde med sine kolleger fra Sovjet og Vest-Tyskland. Mang har stått hardt på at han aldri 

brukte doping, det samme har Alexejev.231 

  

                                                           

228Doping-Opfer dürfen mit 10 000 Euro rechnen, Handelsblatt 31.mars 2003 
229 Roy Kammerer, The age- Doping victims get short-changed on gold 2.4.2003 URL: 
http://www.theage.com.au/articles/2003/04/01/1048962754081.html 
230 Gewichtheber-Ikone Bonk ist tot 21.10.2014, 
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alter-von-nur-63-jahren-verstorben-organ-schaeden-wegen-doping.html 
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KONKLUSJON 

I denne oppgaven har jeg undersøkt politikken og de konkrete hendelsene bak Den 

Internasjonale Olympiske Komite (IOK) sitt valg om å innføre dopingtester i internasjonal 

toppidrett, og gjort et forsøk på å finne ut om idrettsutøvere fra Øst-Tyskland, Sovjetunionen 

og de andre Øst-statene var involvert i flere dopingsaker i OL enn utøvere fra Vest-statene. 

Jeg har undersøkt perioden 1960 til 1990.   

Da IOKs medisinske kommisjon ble opprettet ved IOK-kongressen i Teheran i 1967 hadde man 

igjennom flere år mistenkt at det foregikk ulike former for doping i forbindelse med store 

idrettskonkurranser. Mistanken gjorde seg utslag i at IOK allerede i 1961 opprettet en form 

for undersøkelseskomite som hadde som formål å avdekke omfanget av doping. Før IOks 

initiativ hadde det kun blitt gjennomført uorganiserte tester av enkeltutøvere som var 

mistenkt for bruk av doping, enten i regi av det internasjonale sykkelforbundet, det 

internasjonale friidrettsforbundet eller som i Roma i 1960, IOK selv. Disse testene hadde 

imidlertid ingen offisiell status, og sanksjonsmulighetene overfor utøvere som testet positivt 

på et sentralstimulerende stoff, var begrenset.  

IOKs medisinske komité (undersøkelseskomiteen) ble dannet som et direkte resultat av at den 

danske syklisten Knut Enemark-Jensen omkom under mystiske omstendigheter. Obduksjonen 

av Jensen viste at han hadde brukt amfetamin. Analyser av lagkameratenes blodprøver klarla 

at også de hadde inntatt det sentralstimulerende stoffet, men hadde – motsetning til Jensen, 

klart seg fint. Den medisinske undersøkelseskomiteen jobbet sammen med de enkelte 

særforbund for å finne ut hvor utbredt doping i toppidretten faktisk var, og både UCI (det 

internasjonale sykkelforbundet) og FIFA introduserte begge, på eget initiativ eller etter press 

fra IOK, dopingtester i enkelte konkurranser. Disse testene avdekket at det kunne ha vært så 

mange som 30-40% av utøverne i enkelte konkurranser som kan ha vært påvirket av et 

sentralstimulerende stoff.232 
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Resultatet av IOKs satsing på en kartlegging av omfanget av doping sammen med de største 

særforbundene kan synes å i noen grad ha blitt motarbeidet av Sovjetunionen, som ønsket 

sterkere nasjonal innflytelse over beslutningene som ble tatt i IOK, uten at det kan trekkes en 

klar årsak-virkningssammenheng mellom Sovjetunionens ønske om nasjonalisering, og et 

tilsvarende ønske om å unngå at IOK innførte obligatoriske dopingtester.  

Hendelsene årene frem mot 1961 hadde vist at behovet for et organisert og institusjonalisert 

regime for dopingtesting var nødvendig. Da IOK i 1967 velger å opprette en egen medisinsk 

kommisjon (IOKs medisinske kommisjon) så var dette med sikte på organisert testing av 

utøvere fra og med OL i Grenoble i 1968. De første organiserte dopingtestene i OL ga derimot 

ingen klare indikasjoner på at det eksisterte en omfattende dopingkultur. Dette kan det være 

flere grunner til. For det første gjennomførte IOK sine første tester i vinter-OL, som hadde et 

langt mindre nedslagsfelt enn sommer-OL, for det andre var testmetodene fortsatt usikre og 

lite utprøvd. Sist men ikke minst hadde IOKs medisinske kommisjon ikke muligheten til å teste 

for anabole steroider i 1968, og anabole steroider stod derfor heller ikke på dopinglisten på 

dette tidspunktet. 

Heller ikke i sommer-OL i 1968 eller ved vinter og sommer-OL i 1972 var det mulig å teste for 

anabole steroider. Da man har kjennskap til at det både i DDR, Sovjetunionen, i Vest-Tyskland 

og i USA hadde blitt lagt ned en betydelig forskningsinnsats på å finne ut av effektene av 

anabole steroider i løpet av 1960-tallet, er det nærliggende å tenke at utøvere fra disse 

landene sammen med land under Sovjetunionens innflytelse hadde tilgang på slike stoffer. 

For DDR sin del er det bevist at et stort antall utøvere brukte anabole steroider (oralt 

turinabol) fra slutten av 1960-tallet.233 

Ikke før ved de olympiske leker i Montreal i 1976 kunne IOKs medisinske kommisjon teste for 

anabole steroider. Det ble sett på som en stor fremgang for anti-doping arbeidet at man fra 

1973-74 hadde klart å utvikle en såkalt mass spectrometry-test som var i stand til å avdekke 

hvorvidt utøverne hadde blitt tilført ulike anabole steroider. Mass-spectrometry-testen ble 

supplert med gas chromatography og ble etter hvert standard prosedyre for å avdekke 

                                                           

233 Werner Franke og Birgitte Berendonk 



74 

 

anabole steroider. Metoden var på hele 1970 og 1980-tallet under utvikling, og man fant 

stadig nye undersøkelsesmetoder som kunne avdekke hvorvidt en utøver var påvirket eller 

ikke. Det er derimot vanskelig å si om det var metodene for testing av anabole steroider som 

ikke hadde kommet lang nok, eller østtyskernes egentesting av utøvere som medførte at 

østtyske utøvere ikke ble tatt for doping i Olympisk sammenheng.  DDR hadde utvilsomt en så 

detaljert dopingprogram, at uansett metode for testing, så er det sannsynlig at ikke alle tilfeller 

ville bli fanget opp. 

Da man i 1988 tok Ben Jonson for bruk av det anabole steroidet stanozolol ble dette sett på 

som en stor seier for antidopingarbeidet. På samme tid ble denne saken sett som slutten på 

den anabole perioden som hadde hatt gode betingelser fra midten av 1960-tallet. Etter 1989 

og den kalde krigens slutt var det andre former for doping som kom til å ta over for steroidene, 

i første rekke.  

Jeg har i denne oppgaven også undersøkt hvorvidt utøvere fra DDR, Sovjet og de andre 

øststatene var involvert i flere dopingsaker enn sine vestlige søstre og brødre. Undersøkelsene 

viser at det ikke var en betydelig overvekt av utøvere fra statene bak Churchills jernteppe som 

ble tatt i doping. Derimot viser resultatene av konkurranser i friidrett, svømming og vektløfting 

at Sovjetunionen, DDR og flere av de andre øststatene gjorde det svært godt i forhold til de 

vestlige statene, både sett i forhold til ressurstilgang (økonomi), størrelse og innbyggertall. 

Likevel så kan ikke dette rettferdiggjøre en konklusjon om at de østlige statene brukte mer 

doping enn de vestlige. Andre faktorer, som treningsmetoder, kosthold, fasiliteter, klima osv. 

kan også ha hatt innflytelse på resultatene. Dessuten er det kjent at både Øst-Tyskland og 

Sovjetunionen støttet opp om hard trening fra tidlig alder – for DDRs del var Spartacus-lekene 

en del av denne tidlige satsingen.  

Så med unntak av DDR, som man med sikkerhet vet drev systematisk doping av sine utøvere, 

så er det ingen klare mønstre i resultatene blant utøvere fra Sovjetunionen eller de andre 

satellitt-statene som skulle tilsi at de i større grad enn vesteuropeere og Amerikanere var 

involvert i dopingbruk. Forskjellen i prestasjoner mellom utøvere fra Sovjetunionen og Vest-

Europa og USA kan like gjerne forklares med ikke-doping relaterte faktorer.  
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