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Forord 

Det finnes faktisk folk som ikke liker idrett. Dette var den sjokkerende oppdagelsen jeg 

gjorde da jeg optimistisk ruslet inn på universitetet. Når jeg fikk muligheten til å skrive en 

masteroppgave noen år senere, var det vakkert å høre at jeg kunne skrive om idrett i to år og 

fortsatt få studielån. Utfordringen ble imidlertid mye større enn først antatt, og det er like mye 

overraskelse som stolthet at jeg nå leverer et ferdig produkt.  

 Det ferdige produktet vil jeg først og fremst takke meg selv for at eksisterer. Men når 

jeg likevel sitter og kladder ned noen tanker i siste liten er det på plass med noen takksigelser. 

Jeg vil takke Klaus Nathaus, som stilte som veileder i et tema som var ganske nytt for han. 

Hver tilbakemelding gav ny optimisme til prosjektet, som gjorde at jeg klarte å fullføre. I 

tillegg vil jeg takke Filologisk Forening og Uglebo som har stilt med gratis kaffe, og gode 

venner å lufte ut frustrasjonen når arbeidet ble vanskelig. Uten det gode vennskapet (og store 

mengder kaffe) hadde dette sannsynligvis ikke gått. 

 

Takk for all hjelp! 

Oslo mai 2018 

Kjetil Hannemyr 
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Innledning 

19. februar 1994 går Bjørn Dæhlie i mål som vinneren av 15 kilometer jaktstart i friteknikk 

under OL på Lillehammer. 90 000 mennesker har bevegd seg ut i løypa for å følge skiløperen 

og for å se om han klarer å holde unna for den populære kasakhstaneren Vladimir Smirnov.1 

De som ikke følger rennet ute i løypene kan følge rennet hjemme i stua med entusiastiske 

kommentarer fra NRKs folkekjære kommentatorer. Sammen hyller de alle den norske 

«skihelten» Bjørn Dæhlie som har lagt ned utallige treningstimer i forberedelser til 

mesterskapet. Både den norske stat og private sponsorer har investert i karrieren hans i håp 

om olympisk suksess på hjemmebane.  

 Slik har ikke bildet av «skihelten» alltid vært. Denne masteroppgaven søker å forklare 

utviklingen i den moderne langrennssporten fra begynnelsen på 1800-tallet som en del av 

nasjonsbyggingen til OL på Lillehammer i 1994 der profesjonelle utøver representerte 

nasjonen på hjemmebane. Jeg skal forklare hvordan kommersielle aktører kom på banen i den 

norske idretten, og hvordan profesjonelle utøvere etter lang tid ble akseptert som norske 

«skihelter». Målet er å fortelle historien om hvorfor norske langrennsløpere ikke bare ville, 

men måtte bli profesjonelle for å kunne representere Norge som skisportens hjemland.  

Hvordan endret kommersielle aktører livet til den norske «skihelten»? 

Historiografi 

Idrettshistorie er et begrenset akademisk felt. Muligens sliter feltet på samme måte som 

idretten selv gjorde i starten med å bli tatt seriøst.2 Likevel er det noen som har prøvd seg på å 

fortelle idrettshistorien, både den norske og den internasjonale.  

 Internasjonalt har forskningen vært fokusert på idretten som et moderne fenomen. Med 

dette menes det ikke at det ikke fantes aktiviteter og konkurranser tidligere, men at den 

moderne grunngivelsen for idrettsaktivitet skiller seg fra de tidligere tradisjonene fra antikken 

og middelalderen. Allen Guttman er en representant fr denne skolen. Han skiller mellom 

førmoderne og moderne idrett basert på syv faktorer. Sekularisme, som vil si at idretten ikke 

er knyttet til noen helligdom eller gudedyrkelse, slik som de antikke olympiske leker var 

                                                 
1 Aftenposten. 20.02.1994. s. 24. 
2 Goksøyr. 1998, s. 159. 
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knyttet til de greske gudene. Den andre faktoren han peker på er likhet. Den moderne idretten 

skal være åpen for alle og alle skal i teorien konkurrere på likt grunnlag. Spesialisering betyr 

at idretten i større grad har utøvere som har ferdigheter i spesielle roller. Guttman peker på at 

lagspill har spesielle roller for ulike spillere, i tillegg til at utøvere har et stort apparat rundt 

seg rettet for en enkelt prestasjon. Fjerde faktor på Guttmans liste er byråkratisering. Med 

dette mener han at den moderne idretten er organisert og administrert både lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Neste faktor er rasjonalisering, der han refererer til Max Webers 

instrumentelle rasjonalitet. Med dette mener han standardisering av konkurransearena og 

utstyr med regler i utvikling for å utvikle sporten. De to siste faktorene er tett knyttet sammen. 

Kvantifisering og besettelse ved rekorder. Den moderne idretten er bygget på tall som kan 

skille konkurrenter fra hverandre, og rekordjageri er det endelige resultatet ved 

kvantifiseringen.3  

 Guttmann skiller seg fra andre idrettsforskere i at han forsøker å fortelle hele historien 

om idretten. Andre forskere på feltet har valgt seg ut enkelthendelser og faktorer ved idretten 

som sitt forskningsområde. For eksempel ved å se på historien om amatøridealet i idretten. 

Diskusjonen om amatøridealet har vært godt utforsket internasjonalt med folk som John 

Gleaves og Michael Llewellyn. Har skrevet om amatøridealet og hvordan profesjonisme var 

en trussel for dette. Blant annet diskuterer de spørsmålet om doping i idretten og hvilken 

innsats som ble lagt ned av IOC for å få bukt med problemet. Det er generelt en skuffelse at 

flere akademikere Knut Jensens død i 1960 som startpunkt for ant-dopingarbeid, når IOC 

allerede i 1938 forbød bruk av prestasjonsfremmende midler.4 Gleaves har knyttet dette til 

amatørideologien som eksisterte spesielt i Olympisk idrett. Spesielt i en periode på to tiår på 

starten av 1900-tallet, der amatøridealet sto sterkt og en ekte gentlemans-amatør ville aldri 

finne på å jukse.5  

Et annet forskningsområde har vært idrettens forhold til media. Internasjonalt har 

Stephen Wenn analysert medias rolle i å finansiere de Olympiske leker i tiden før Samaranch. 

IOC var basert på frivillig arbeid før Samaranch. Dermed var eneste inntektskilde for drift av 

organisasjonen salg av TV-rettighetene til lekene. Avery Brundage hadde en sterk tro på de 

olympiske idealer, og brukte pengene fra slikt salg for å betale de nasjonale olympiske 

                                                 
3 Guttman, 2004, s. 4-5. 
4 Gleaves og Llewellyn. 2014, s. 840. 
5 Gleaves. 2011, s. 243-244. 
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komiteene slik at makten forble hos IOC.6 TV-rettighetene var sentrale for å bevare makten 

sentralt i IOC. 

 Det har også blitt forsket på de internasjonale organisasjonene. Mest kjent av disse er 

journalisten Andrew Jennings som har skrevet hardtslående bøker om internasjonale 

idrettsorganisasjoner. Boken «Det Reisende Kongedømmet» er en 200 sider lang 

fordømmelse av IOC under president Juan Antonio Samaranch. Han bidrar om ikke annet 

med et underholdende perspektiv på de mørkeste sidene ved IOC som organisasjon, men 

tilbyr lite nyanser. IOC er for Jennings en organisasjon som invaderer sitt vertsland for hvert 

arrangement, som ikke står ansvarlig ovenfor noen.7  

Det har også blitt forsket på ideologien knyttet til de Olympiske Leker. Sigmund 

Loland er en av de som har diskutert dette. Han mener Olympiske Leker skiller seg fra andre 

idrettsarrangementer fordi det er sterkt tilknyttet en ideologi i «Olympisme». Olympiske leker 

er ikke bare et idrettsarrangement, men en livsstil.8 Det er idealer for hva det vil si å være 

olympisk utøver. Når er det ikke unikt for idretten å være tilknyttet ideologi, men 

Olympismen skiller seg med å ha et klart definert ideologisk regelverk som strekker seg 

utenfor selve idretten.  

 I norsk historieskriving har idretten fått liten plass. Forskningen på det store bildet i 

norsk idrett har vært begrenset til en håndfull akademikere. Finn Olstad og Stein Tønneson 

var lenge grunnsteinen i norsk idrettshistorie. Deres verk «Norsk Idretts Historie» gitt ut i to 

bind i perioden 1986/87 handler om norsk idretts utvikling siden middelalderen. Disse har fått 

selskap av Matti Goksøyr som har skrevet «Historien om norsk idrett». Der Tønneson og 

Olstad stopper med revolusjonen på 1960- til 1980-tallet fortsetter Goksøyr fram til den 

«nye» revolusjonen på 1990-tallet der toppidretten fikk større plass i den norske idretten. Han 

ser på idretten som en del av samfunnsutviklingen. Han peker på tre hovedtrekk ved idretten i 

det 20. århundre som beskriver utviklingen. For det første ble det mer samkjøring mellom 

idretten og økonomiske interesser. Den andre faktoren er at idretten ønsker å framstå som 

sunn og rasjonell. Til sist har idretten klart å holde seg litt på siden, med relativ autonomi over 

egen utfoldelse og egne holdninger.9  

                                                 
6 Wenn, 2012, s. 271. 
7 Jennings, 1996, s. 14. 
8 Loland, 1995, s. 49. 
9 Goksøyr, 2008, s. 176. 
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 I tillegg til de tradisjonelle historiske verkene om norsk idrett kommer Rune Slagstad 

som har studert sporten og utviklingen i et idéhistorisk perspektiv i boken «Sporten». Han 

legger stor vekt på det han kaller «de nasjonale strateger». Med dette mener han individene 

som bygget opp idretten og gav den en viktig posisjon i det norske samfunnet. Også han 

holder fast på at Rolf Hofmo hadde en viktig rolle. Han representerte idretten i den nye 

arbeiderpartistaten. Idretten var en viktig del av denne staten da den symboliserte samlingen 

av to viktige deler av venstresidens ideologi, nemlig folkedannelse og folkehygiene. Idretten 

var en viktig faktor for å oppnå dette gjennom tanken om en sunn kultur gjennom en sunn 

kropp.10 Samtidig er det viktig å forstå hvilken posisjon Hofmo hadde gjennom sine viktige 

roller i STUI, Norsk Tipping og i NIF. Ifølge Slagstad gav dette han makt til å forme idretten i 

Norge etter sin ideologiske overbevisning. Dette innebar at idrettsanlegg skulle spres utover 

hele landet slik at så mange skulle ha glede og nytte av dem.11  

 Slagstad og Goksøyr har møtt motstand for sin tolkning av norsk idretts utvikling fra 

sosiologen Jan Ove Tangen. Han mener at fokuset i for stor grad har vært rettet mot 

individuelle aktører framfor systemet som gjorde det mulig for aktørene å tre frem.12 Han 

mener at det er systemet som må forklares og utdypes for å skjønne utviklingen i norsk idrett. 

Spesielt gjelder dette i forholdet mellom aktør og struktur. Eventuelt med begrepene system 

og omverden som han har hentet fra sosiologen Niklas Luhrman. Med disse begrepene er alle 

aktører i idretten en del av omverdenen mens systemet er en egen entitet som lever avhengig 

av omverdenen. Man kan si at omverdenen kommuniserer med systemet for å forme det. Et 

sosialt kan ikke eksistere uten mennesker som leverer nødvendige ytelser til 

kommunikasjonen. Uten folk som konkurrerer finnes ikke idretten som sosialt system.13 

Tangen mener altså at idretten eksisterer for dem som vil drive med dem, men er ikke skapt 

av dem. 

 Som i den internasjonale forskningen har også idretten i Norge vært preget av litteratur 

rettet mot spesielle faktorer og hendelser i idretten. Matti Goksøyr har vist seg også her. I den 

tidlige historien har Goksøyr vært opptatt av idretten som en del av oppbyggingen av en 

nasjonal identitet. Han peker på at idrettens utvikling skjedde samtidig som utviklingen av en 

norsk nasjonalidentitet på 1800-tallet, og at dette ikke er helt tilfeldig. Han peker på at både 

                                                 
10 Slagstad, 2015, s. 372-373. 
11 Ibid, s. 375. 
12 Tangen, 2015, s. 220. 
13 Ibid. s. 226. 
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nasjonalisme og idrett var internasjonale fenomener som utviklet seg på denne tiden.14 Dette 

er grunn nok for Goksøyr til å i hvert fall ta opp spørsmålet om en mulig sammenheng.  

 Det eksempler på forskning om enkeltidretter. Spesielt relevant for denne oppgaven er 

skisport. Thors Gotaas har med boken «Først i Løypa» gjenfortalt historien om norsk skisport 

gjennom hendelser og prestasjoner som har definert ulike perioder i skisporten. Gotaas ønsket 

med boken «å i et så samvittighetsfullt bilde av sporten og langrennets egenart som mulig».15 

Med dette mener han begivenheter og aktører som ikke har fått så mye oppmerksomhet, men 

som fortsatt gir et viktig innblikk i historien. 

 Med tanke på utøverne har også Goksøyr beskrevet hvordan utøvernes roller endret 

seg. I den tidlige idretten var idealet en «idrettsmann». Dette ble senere erstattet av 

«idrettsutøveren» som er et kjønnsnøytralt begrep for den moderne tid, samtidig som det i 

større grad skiller utøveren fra den øvrige menneskeheten.16 Med disse begrepene forklarer 

Goksøyr utviklingen av heltebildene om idrettsutøvere.   

 Forskningen har også vært direkte rettet mot de olympiske mesterskapene som er 

arrangert i Norge. Et eksempel på dette er avhandlingen til Gaute Heyerdahl om Vinter-OL i 

Oslo 1952 og Lillehammer 1994. Et viktig poeng i hans forskning er det han kaller et 

statskupp i miniatyr. Med dette mener han at IOC sitter med mye makt over arrangøren i sine 

klart definerte regler med som beveger seg i en juridisk gråsone som må aksepteres for at en 

by skal tildeles arrangementet.17 Begge anledningene hvor en norsk by skulle arrangere lekene 

måtte de forholde seg til den globale olympiske bevegelsen, selv der det kom på kant med de 

norske verdiene. Kulturkollisjonen beskrives også av antropologen Arne Martin Klausen. Han 

skiller mellom tradisjonell og moderne kultur, er den norske kulturen representerer det 

tradisjonelle. Med dette mener han at kulturen er stabil og åpen i motsetning til den raskt 

endrende olympismen.18 

 Tett tilknyttet denne oppgaven om kommersialisering er profesjonaliseringen av norsk 

idrett. Line Busland har skrevet en masteroppgave om dette emnet. Hennes oppgave «Fra 

hobby til yrke. Profesjonalisering av toppidretten 1971-1985» handler om den politiske 

                                                 
14 Goksøyr, 1998, s. 159-160.  
15 Gotaas. 2010, s. 9. 
16 Goksøyr. 2011, s. 193. 
17 Heyerdahl. 2014, s. 411. 
18 Klausen. 1999, s. 30. 
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prosessen og debatten innad i NIF om profesjonaliseringen samt hvordan dette var en del av 

samfunnsutviklingen.19 

 Et siste viktig forskningselement som er relevant for denne oppgaven er medias rolle i 

utviklingen av idretten. Lars Gilberg og Erling Waldal har lagt stor vekt på den hellige 

treenigheten mellom idretten, media og næringslivet. Dette bygger seg inn i rekken av studie 

om kommersialiseringen av OL. Idretten trenger penger som de kan få gjennom næringslivets 

positive inntrykk gjennom media.20 For Waldal er dette et angrep på den norske 

breddeidretten og idrettslagene som utgjør grunnfjellet i denne bevegelsen. Lars Gileberg på 

sin side ser på idrett i massemedia og hvordan idretten har blitt til masseunderholdning med 

hjelp fra media. Han går igjennom medienes rolle ovenfor idretten, og hvordan økt 

produksjon og konkurranse fra nye aktører som TV2 gav idretten mer eksponering enn noen 

gang tidligere.21  

Teori og metode 

Denne masteroppgaven er en historietekst og vil i så måte være en kildekritisk oppgave. Den 

vil også basere seg på en komparativ metode, der ulike tidsperioder sammenlignes for å se 

utviklingen. Jeg kommer til å se på utøvernes rolle i utviklingen. Dette er både fordi jeg føler 

utøvernes rolle er underkommunisert i den tidligere litteraturen og fordi at fenomener som 

kommersialisering og profesjonalisering best kan forklares gjennom de som dedikerte livet 

sitt til idretten. Dette var vanskelig da det nasjonale idealet om den allsidige amatøren levde 

langt lenger enn den allsidige amatøren som fenomen.   

 Matti Goksøyr skriver om det han kaller en norsk «idretts-nasjonalisme.»22 Dette 

begrepet bruker han om den nasjonalistiske karakteren til idretten i Norge. Han skriver om en 

nasjonal idrettsideologi, i et forsøk på å forklare idrettens del av den nasjonale 

identitetsbyggingen. Han deler denne prosessen inn i tre faser. I den første fasen knyttet en 

idrett til nasjonale høytider som 17. mai. Dette gav idretten for første gang et nasjonalt preg, 

annet enn ren fritidsaktivitet. Andre fase kom senere på 1800-tallet der idretten i seg selv ble 

et symbol for særnorsk identitet. Dette ble spesielt klart med skiidretten, etter Nansens 

                                                 
19 Busland. 2011, s. 87. 
20Waldal 1996, s. 68. 
21 Gilberg, 1996, s. 24. 
22 Goksøyr, 1998. s. 161. 
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uttalelser om skisportens overlegenhet. Tredje fase sklir utover 1900-tallet. Da begynte 

nordmenn å konkurrere i utlandet, og måtte forholde seg til internasjonale organer og 

konkurranseregler. I de tradisjonelle idrettene som for eksempel ski ble det viktig å bevare det 

særnorske ved de ulike idrettene. Den tredje fasen er mest relevant for denne teksten. Her 

handler det om å sende representanter for det norske ut i den store verden. Men samtidig vil 

jeg også argumentere for at fase to ikke var glemt utover 1900-tallet, der Norge forsøkte 

desperat å hindre utenlandske nyvinninger i tradisjonelle norske idretter som langrenn.23 Men 

idretten generelt og kanskje skisporten spesielt som en viktig del av den norske identiteten er 

en teori jeg kan stille meg bak og vil argumentere for videre i teksten.  

Problemstillinger og avgrensing 

Denne oppgaven handler om kommersialisering i norsk langrenn. Fokuset vil dermed ligge i 

Norge, selv om påvirkning fra utlandet vil være en faktor som må studeres. 

Hovedproblemstillingen for oppgaven blir dermed hvordan kom kommersielle krefter inn i 

norsk langrenn? På vei mot å svare på dette kommer en rekke underproblemstillinger som 

trekker frem sentrale idrettsorganisasjoner, media og utøvere.  Gjennom arbeidet håper jeg å 

få svar på hvordan ulike ideologiske konflikter ble håndtert gjennom perioden. Hvordan 

påvirket internasjonale aktører utviklingen i norsk skisport? Her diskuteres både 

internasjonale organisasjoner (i hovedsak IOC), kommersielle aktører som for eksempel 

skiprodusenter og media.  

Oppgaven har et langtidsperspektiv for å se hvordan idrettens posisjon i samfunnet var 

forankret. Jeg valgte Norge og langrenn som fokus fordi Norge er en nasjon hvor 

amatøridealet sto sterkt, og langrenn som nasjonalidrett på mange måter både omfavnet og 

utfordret dette idealet. For å se på norsk langrenn i en internasjonal kontekst har jeg sett 

spesielt på Norge og skisporten i forbindelse med de Olympiske Leker og hvordan Norge og 

IOCs ideologiske modeller til tider har vært i konflikt. Jeg har også valgt å fokusere spesielt 

på utøvernes rolle i utviklingen. Deres rolle som aktører i historien om norsk idrett viktig og 

ofte underkommunisert i forhold til de administrative og politiske aktørene som styrte 

idrettens utvikling. Hvilken påvirkningskraft har utøverne hatt i sin egen idrett gjennom 

historien?  

                                                 
23 Ibid. s. 161-174. 
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Kilder 

Utgangspunktet for denne teksten er basert på arkivmateriale fra aktører som var sentrale for 

utviklingen av kommersielle interesser i norsk langrenn. Kildene er lokalisert i Norge, da 

dette er studieområdet jeg ønsker å diskutere. Jeg har fokusert mye på samarbeidet mellom 

stat og idrett og hvilke fordeler og ulemper dette har representert for utøvere. I den tidlige 

idretten og spesielt i forbindelse med OL i Oslo har arkivene etter Rolf Hofmo vært en viktig 

kilde til informasjon.  

 I arkivene til Kirke- og Undervisningsdepartementet har jeg funnet mye av 

korrespondansen mellom STUI og NSF som forklarer hvordan staten finansierte idretten og 

hvilke begrensninger som eksisterte. Jeg har også sett på arkivene til NRK og hvordan media 

var med å forme den moderne skiløperen som kjendis og hvilke begrensninger et 

kringkastingsmonopol var for idrettens utvikling. Arkivene til NRK gav også innsyn i 

debatten mellom media og NIF om hvem som egentlig eide et idrettsarrangement.  

I tillegg har jeg sett på de norske kulturmeldingene på 1970- og 1980-tallet for å finne 

den sentrale politikken rundt idrett generelt. I tillegg har jeg brukt atekst for å grave i aviser 

og eksisterende litteratur som er relevant for mitt forskningsområde. Avisene har bidratt med 

et viktig innsyn i debatten om profesjonelle utøvere i Norge. Annen forskningslitteratur som 

er nevnt i historiografien har bidratt med ulike tolkninger av kildematerialet som jeg har fått 

diskutere i oppgaven.  

Disposisjon 

For å besvare mine spørsmål i avhandlingen har jeg delt inn oppgaven i 4 kapitler som 

representerer viktige perioder i utviklingen av profesjonelle skiløpere og kommersielle krefter 

i idretten. Det første kapittelet kan regnes som et bakgrunnskapittel. Med dette kapittelet vil 

jeg forklare fremveksten av amatøridealet i idretten og hvordan dette ble utfordret i perioden 

fra den organiserte idrettens begynnelse i Norge på 1860-tallet til etter andre verdenskrig. 

Dette er for å vise hva som var idealet for en skiløper i perioden og hvorfor dette var idealet. 

 Kapittel 2 fortsetter etter andre verdenskrig og diskuterer hvordan Norge klarte å 

arrangere Vinter-OL etter andre verdenskrig. Dette kapittelet kommer til å diskutere 

amatøridealet blant utøverne under press om å vise verden at skisporten var kommet hjem. I 
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tillegg blir det viktig å se på hvordan et internasjonalt mesterskap kunne arrangeres i et land 

som fortsatt var i prosessen med å gjenoppbygge etter 5 år med okkupasjon.  

 Det neste kapittelet handler om den lange prosessen fra etter OL i Oslo til 1980-tallet. 

Jeg kommer til å diskutere nye måter å finansiere en mer spesialisert idrett på 1960- og 1970-

tallet og hvordan eliteutøverne ble mer synlige i media gjennom medias utvikling. Jeg 

kommer også til å se på hvordan internasjonal utvikling påvirket den norske skisporten og 

hvordan konflikter kunne oppstå innad i den norske troppen i kampen om å prestere optimalt 

med stadig tøffere internasjonal konkurranse. Det blir også viktig å se på idrettens posisjon i 

den norske politikken, da idrett offisielt ble en del av det norske kulturbegrepet. 

 Siste kapittel handler om veien gjennom en turbulent og skuffende periode på 1980-

tallet til den endelige aksepten av profesjonelle utøvere til foreløpig siste OL på hjemmebane i 

1994. Kapittelet kommer til å diskutere hvordan utøverne i større grad kunne leve av idretten 

og den ideologiske konflikten som vokste fram om amatøridealets posisjon og hvordan 

utøvere i større grad fikk representasjon i administrative organer som gav dem mer makt over 

egen karriere.  
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1 Etableringen av den allsidige 

amatøren som ideal: 1860-1946 

Dette kapittelet skal fortelle den tidlige norske idrettshistorien i perioden fra den først ble 

organisert på 1860-tallet til idretten ble samlet i en organisasjon i 1946. Jeg kommer til å se på 

hva en idrettsutøver og mer spesifikt hva en skiløper var i denne tidlige perioden. 

Organiseringen av idretten endret seg mye i løpet av denne perioden og jeg skal se på hvordan 

ideologiske konflikter i organisasjonen var med på å gjøre den allsidige amatør til idealtypen 

for en norsk idrettsutøver. I tillegg skal jeg se på hvordan skisporten fikk status som 

nasjonalsport i Norge og hvilke følger dette fikk for utøverne. Hvilken nytteverdi hadde 

idretten i Norge og hvordan endret verdien seg gjennom de ideologiske konfliktene i 

perioden? 

1.1 Begrepsavklaring 

Aller først er det viktig å presisere noen begreper for å forstå hva som forklares. Begrepet 

«idrett» for eksempel er et ord som vi ikke finner igjen i noen andre språk enn nordiske. Det 

stammer fra det norrøne ordet «þrôtt» og kunne «betegne så vel fysisk, som åndelig og 

intellektuell dyktighet.»24 Senere fikk begrepet en mer begrenset betydning som baserte seg 

på fysiske konkurranser.  

 Idrett må likevel ikke forveksles med begrepet «sport». Sport kommer fra den 

engelske konkurranseidretten og kom i to bølger til Norge. Den første bølgen kom i 1830-

åene med aristokratisk fir utfoldelse i fri mark. Den andre bølgen kom i 1880-årene med den 

borgerlige konkurransesporten, som i Norge fikk navnet «idrettssporten».25 Med den andre 

bølgene kom også det Matti Goksøyr kaller for «sportifiseringen» av norsk idrett. Med dette 

mener han at det ble standardiserte konkurranseformer som gjorde det lettere å måle 

prstasjoner opp mot hverandre.26 Det er på denne tiden grunnsteinen for det som skulle bli 

norsk idrett ble til. Det var også her det brygget opp til ideologisk konflikt om idrettens 

virkeområde.  

                                                 
24 Goksøyr, 2010, s. 16. 
25 Slagstad, 2015, s. 143. 
26 Goksøyr. 2010, s. 40. 
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1.2 Centralforeningen: Idretten blir organisert 

I Norge kan idretten spores tilbake til middelalderen. Idrett i den norrøne betydningen var ofte 

basert på såkalte personlige prestasjoner som fortalte om karakteren til utøveren. 

Prestasjonene var ofte praktiske ferdigheter som kunne hjelpe i kamp, og var ofte basert på 

sånn noenlunde troverdige «karstykker».  For eksempel forteller sagaene om Gunnar fra 

Lidarende som kunne hoppe sin egen høyde med kamputstyr på.27 Idrettsprestasjonene var der 

for å illustrere karakteren og hans ferdigheter. 

 Etter sagatiden finnes det få kilder om idrett eller sport i Norge fram til de militære 

skiløperkompaniene på 1700-tallet. De første permanente av disse ble dannet i forbindelse 

med den store nordiske krig fra 1700-1721. Dette betød ikke at skikonkurranser ble vanlig, 

men det ble arrangert konkurranser på 1760-tallet. I 1767 kom den første av disse som ble 

dratt i gang «for at opelske Lysten til å bruge skierne og blive dyktige i den gamle norske 

Idræt som var kjendt siden sagatiden».28 Det var premier i disse konkurransene, men var 

fortsatt langt unna noe en kunne leve av.  

 På 1800-tallet vokste det igjen fram et ønske om å gjenopplive den norske idretten slik 

den var kjent i sagaene. Med dannelsen av det første universitet i Norge i 1811 kom det til en 

viss grad studentidrett, men det var lite bar ikke preg av konkurranse slik som moderne idrett. 

Det var mer oppvisninger av fysiske prestasjoner. Det som var nærmest det en kan kalle idrett 

i moderne forstand var folk som levde av å gjennomføre vanskelige prestasjoner. Mest kjent 

av disse, i hvert fall i ettertid, var antagelig Mensen Ernst som var en hurtigløper. Han sies 

blant annet å ha løpt Konstantinopel til Calcutta og tilbake igjen på 59 dager i 1836.29 Siden 

det ikke fantes noen regulert konkurranseform kan han ikke sies å ha vært en idrettsutøver i 

moderne forstand, men heller en levning fra sagatidens karstykker. Men utøvere som Mensen 

Ernst kunne leve av prestasjonene sine og kan dermed sees som en forløper til de moderne 

profesjonelle utøverne. Hurtigløperne var en del av en engelsk «pedestrian» bevegelsen, der 

både hurtigløp og kunstløp ble belønnet med kollekt etter opptreden, eller gjennom 

veddemål.30  

                                                 
27 Goksøyr. 2010, s. 18. 
28 Gotaas, 2010, s. 19. 
29 Goksøyr, 2010, s. 34. 
30 Ibid.  
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 Utover 1800-tallet ble det dannet flere skytterlag i Norge som var starten på den 

organiserte idretten i Norge. Skytterlagene vokste fram i en turbulent politisk tid i Norge. 

Unionen med Sverige var upopulær, spesielt etter den såkalte «konsulatsaken». I unionen med 

Sverige hadde ikke Norge utenrikstjeneste, noe som betød at Norge ikke kunne håndtere egne 

interesser i utlandet. Dette var siste politiske ledd som manglet før Norge kunne kalle seg en 

selvstendig nasjon.31 I dette miljøet så en gruppe muligheten til å skape en nasjonal 

organisasjon for å organisere lagene. Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og 

Vaabenbrug (herretter kjent som CF).32 Med dannelsen av CF fantes det grunnlag for statlig 

støtte til idretten for første gang i historien. Allerede i 1863 var staten på plass med 3000 

spesidaler til innkjøp av «rifler med tilbehør».33 Idretten fikk en nytteverdi for staten i en 

turbulent tid.  

 Staten var villig til å stille med økonomisk støtte til idretten fordi de så nytteverdien av 

idretten. Først og fremst gjaldt den Norges evne til å forsvare seg mot ytre fiender. Rune 

Slagstad kaller CF for «militærhumanismens fremste organisatoriske uttrykk.»34 Med dette 

mener han at CF var en sivil organisasjon som ville gi folk grunnleggende trening av 

potensielle soldater i den kommende tiden. Borgernes plikt til å forsvare fedrelandet var 

fastsatt i grunnloven og at folk lærte å skyte var dermed i statens interesse. Staten lokket også 

med kortere verneplikt for medlemmer av skytterlag, siden staten sparte penger på at de lærte 

ferdighetene de trengte privat.35 

 Den tidlige organiserte idretten i Norge ble dermed en slags sivil militær utdanning. 

Forsvarsdepartementet finansierte CF og dermed idretten, siden målet for CF var å forbedre 

den militære evnen til alle samfunnsklasser. Denne demokratiserende tankegangen var et 

uttalt mål for den styrende embetsmannsstaten. CF fikk statlig legitimitet men ble også 

politisk knyttet til en politisk ideologi som skapte konfrontasjoner senere i historien.36 

Allerede ved starten av den organiserte idrettens virke i Norge var altså nytteverdien sentral i 

idrettens jakt på nasjonal legitimitet. Dersom staten skulle investere penger i fritidssysler 

måtte det ha en verdi som i denne omgang kom i form av sunne legemer med 

                                                 
31 Myhre, 2012, s. 283. 
32 Goksøyr, s. 43. 
33 Ibid. s. 44. 
34 Slagstad, 2015, s. 319. 
35 Goksøyr. 2010. s. 44. 
36 Slagstad. 2015, s. 320-321. 
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skytterferdigheter. Flere norske borgere i idretten var flere potensielle soldater i en eventuell 

konflikt.  

 Selv om CF hadde en demokratiserende ideologi kommer en ikke utenfor at dette 

fortsatt var aktiviteter som var startet opp og drevet av folk fra de øvre sosiale klassene. 

Foreningen ble dannet av «37 Mænd i forskjellige livsstillinger,» som gjerne betød statsråder, 

offiserer, professorer og lignende.37 Det var likevel et ønske om at flere skulle delta, men det 

satte presedens for styrets medlemmer i årene fremover. CF var et produkt av 

embetsmannsstatens politikk. Når embetsmennene ikke lenger hadde samme posisjon vokste 

det fram alternativer, som kjempet om de samme midlene som CF hadde fått av staten. Dette 

la grunnlaget for en konflikt som preget idretten i Norge fram til etter andre verdenskrig. 

1.3 Norske mesterskap: by mot bygd i 

nasjonalidretten 

CF hadde organisert idretten nasjonalt og ble legitimert av den norske staten som en alternativ 

måte å lære bort grunnleggende soldatferdigheter. Men etter hvert ble det arrangert flere 

konkurranser. Dette sammenfalt med sportifiseringen av idretten i Norge slik Matti Goksøyr 

skriver om. Behovet for kvantifiserbare resultater var et resultat av en bedre forståelse av tid 

og rom i samfunnet generelt. Inspirasjonen kom fra England og deres sport som utdannelse 

for «gentlemen». At norske idrettsledere hentet inspirasjon herfra til den demokratiserende 

idretten der alle stiller likt uansett samfunnsklasse kan i ettertid virke rart den engelske 

idretten var sterkt klassedelt som skal diskuteres senere i kapittelet.  

 Konkurranser i idrett eksisterte allerede med de første skikompaniene på 1700-tallet. 

Men det krevdes en nasjonal organisasjon før en kunne arrangere et reelt nasjonalt 

mesterskap. CF laget fast regler for renn først i 1866, og de første offisielle konkurransene 

med målbare resultater kunne finne sted.38 Konkurransene som ble arrangert av CF ble i første 

omgang arrangert i Kristiania, mer spesifikt på Iversløkka i 1867. Men konkurransen ble ikke 

et virkelig mesterskap før telemarkingene med Sondre Norheim i spissen tok turen til 

hovedstaden for å konkurrere. Med telemarkingene ble bygda representert i konkurranser som 

stort sett hadde vært forbeholdt byfolk. De første rennene ble deltakerne bedømt på tid, stil og 

                                                 
37 Ibid. s. 319. 
38 Gotaas, 2010, s. 30. 
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sikkerhet, noe som betød at beste tid ikke nødvendigvis vant.39 Resultatene var målbare men 

fortsatt var konkurransen preget av at deltakerne ikke skulle jage de spektakulære 

prestasjonene.  

 Det var mesterskapet på Iversløkka som gav opphav til myten om Sondre Norheim 

som skisportens far og Morgedal som skisportens vugge. Norheim var mer spektakulær enn 

noen av sine konkurrenter og byfolket i hovedstaden var imponert. Men historien om 

Norheim ble først skrevet et par tiår senere, noe som svekker legitimiteten til hans 

prestasjoner litt. Hans prestasjoner blir mer som sagatidens «karstykker» enn som faktiske 

idrettsprestasjoner.40 Skisport var ikke dekket av nasjonal presse og prestasjonene ble dermed 

mer mytiske enn reelle. Dette viser hvilken viktig rolle media har hatt i idrettsutviklingen. 

Uten mediedekning kan en ikke dokumentere direkte hvilken prestasjon som er gjennomført. 

 Med Husebyrennene kom de første konkurransene som ble dekket av norsk presse. 

Det første ble arrangert i 1879. Det var mulig etter at Christiania Skiklub ble stiftet i 1877. 

Flere snøfattige vintere hadde gjort det vanskelig å arrangere skirenn, men i 1879 kunne det 

endelig inviteres til norsk mesterskap i den selverklærte nasjonalidretten.41  Arrangementet 

ble en suksess, men det brakte frem bekymring sentralt i CF der en fryktet at spektakulære 

prestasjoner skulle overskygge nytteverdien av idretten. Spesielt var hopp kontroversielt der 

en i økende grad så på lengden på hoppet som mål for dyktighet. Idrettens estetiske uttrykk 

var truet og CF måtte lage regler som sikret at akrobatikk ikke ble det sentrale i skisporten.42 

CF fryktet at idretten skulle miste sin nytteverdi og bli en lek fremfor en demokratiserende 

samfunnsnyttig utdanning slik som det engelske idealet. 

 Husebyrennet i 1879 var en stor suksess, da arrangementet lykke med å tiltrekke seg et 

stort publikum og en god blanding av deltakere fra forskjellige deler av landet. Debatten raste 

om hva som var viktigst for å måle skiferdighet, om det var hopp eller langrenn. Som 

kompromiss for å unngå ytterligere spesialisering ble det opprettet et kombinert renn i 1888. 

Formålet med denne konkurransen var å måle deltakernes totale ferdighet og det ble sentralt i 

det norske mesterskapet i Huseby og etter hvert Holmenkollen til mellomkrigstiden.43 

Skisporten skulle hedre allsidige ferdigheter. Den engelske påvirkningen hadde åpnet for 

                                                 
39 Slagstad, 2015, s. 261. 
40 Gotaas. 2010, s. 31. 
41 Ibid. s. 36. 
42 Slagstad. 2015, s. 266. 
43 Ibid. s. 270-272. 
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dannelsen av særforbund, der utøvere kunne spesialisere seg i sin favorittidrett. Likevel var 

majoriteten av norske idrettslag fleridrettslag som drev med allmen idrett.44 Idrettens 

nytteverdi var fortsatt sentral i Norge.  

1.4 Skiidrett og nasjonal identitet 

Idrettens framvekst i Norge sammenfalt med den nasjonale identitetsbyggingen i Norge på 

slutten av 1800-tallet. Flere idretter ble vurdert i ulike sammenhenger som idealet for en norsk 

nasjonalidrett, men det var etter hvert vinteridrettene generelt og skisporten spesielt som ble 

Norges nasjonalidrett. Dette skjedde både som en følge av skisportens popularitet rundt 

konkurransen, men også som følge av nasjonale helter som hyllet sporten. Ski ble direkte 

knyttet til den nasjonale identiteten som skilte oss fra de andre i Europa. 

 I nasjonsbyggingsprosjektet begynte idretten som en form for sivil militær utdanning, 

som sparte staten fra å trene soldater fra grunnen av. Men idretten fikk også symbolverdi i den 

tidlige fasen. Oppvisninger i fysisk utfoldelse og sport ble gjerne en del av nasjonale 

markeringer slik som 17. mai. Idretten vokste fram i samme periode som nasjonalismen fikk 

fotfeste i den vestlige verden. Med nasjonale markeringer var feiringen ofte begrenset til 

middelklassen, og idrett ble gjerne brukt som et middel til å inkludere flere mennesker. Det 

idretten ikke gjorde var å representere noe særnorsk eller nasjonalt. Den var bare et 

tilgjengelig element som kunne brukes i feiringen.45 Idretten ble et ekstra element til den 

norske identitetsbyggingen. Den norske idrettens egenart kom senere på 1800-tallet. 

 Etter dannelsen av CF og militærhumanismens gjennomslag i den norske idretten fikk 

idretten mer nasjonalistisk preg. Hermed ble det nødvendig å definere hva som var typisk for 

norsk idrett og ikke minst hvilken idrett som best representerte det norske. Skisport stilte 

sterkt i denne konkurransen siden klimaet i Norge tillater det og det fantes historisk grunnlag 

for idretten gjennom sagaene. Men det var viktig å skille seg fra utenlandske ideologier. I 

1880-årene var det spesielt den engelske sporten som var truende. Fridtjof Nansen var  en 

sterk forkjemper for norsk skiidrett, men var skeptisk til sporten og konkurransepreget som 

fulgte med. «Øv idræt, men sky sport og alskens rekorder.»46 Den samme frykten hadde CF 

som fryktet at det estetiske elementet i skiidretten skulle forsvinne. Den norske idretts-

                                                 
44 Goksøyr, 2010, s. 61. 
45 Idem, 1998, s. 162-163.  
46 Ibid. s. 164. 
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nasjonalismen var en ideologi som satte det norske i sentrum for idrettsaktiviteten. Det var 

viktig å skille seg ut fra den truende utenlandske idretten, i hvert fall til det ble adoptert som 

en sentral del av den norske idretten.  

 En annen viktig faktor som gav ski status som nasjonalidrett var kjente nasjonale 

«helter» som drev med idretten. Mest kjent blant disse var Fridtjof Nansen. Han ble 

verdensberømt etter at han og fem andre klarte å gå på ski over Grønland. Han ble et symbol 

på det norske i en tid der Norge lå i unionsstrid med Sverige.47 For Nansen var idretten en 

form for moralsk opprustning der menneskets kamp mot naturen var det viktigste. Han var 

kritisk til den konkurransepregede sporten. Etter Holmekollrennene i 1903 talte han til de 

fremmøtte om sitt syn på idrett. Idretten skulle handle om menneskets frie reise i naturen og 

Norge burde være et foregangsland da det lå langt unna Europa og storbyenes kultursenter. 

Skiidretten spesielt burde være en påminnelse om å vende tilbake til menneskets naturlige 

allsidighet.48 I det raskt endrende samfunnet måtte idretten være en motvekt som minnet 

menneskene på hva de er skapt for. 

 CF var i stor grad den norske idrettens ideologiske beskytter. Men det ble etter hvert 

problematisk da idrettsbevegelsen vokste utenfor embetsmannsstaten. Med bredere lag av den 

norske befolkningen aktive i idretten, fikk CFs konservative syn på idretten konkurranse fra 

flere aktører. CF klarte ikke å følge utviklingen som allerede var startet, der idrettslag og 

foreninger i større grad var basen i norsk idrett. I tillegg ble det arrangert flere konkurranser, 

selv om CF kun hadde sett dette som et nødvendig onde for å rekruttere medlemmer. 

Internasjonale mesterskap begynte å dukke opp. Dermed var det vanskelig for CF å organisere 

idretten slik de hadde gjort siden stiftelsen i 1861.49 Den nasjonale identiteten var ikke lenger 

knyttet til å skille seg fra utlendingene, men heller å være bedre enn utlendingene på likt 

konkurransegrunnlag.   

1.5 Den Olympiske bevegelse: et internasjonalt 

dannelsesprogram 

                                                 
47 Gotaas. 2010, s. 56. 
48 Slagstad. 2015, s. 209-210. 
49 Goksøyr. 2010, s. 64-65. 
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I 1894 samlet en gruppe på 78 delegater fra hele verden seg i Lausanne. Initiativtakeren til 

samlingen var Baron Pierre de Coubertin. Han var fascinert av den engelske sporten og 

hvordan den var en viktig del av utdanningen til den britiske overklassen. Han ønsket å 

adoptere den britiske amatøridretten til sitt hjemland Frankrike, men fikk liten støtte til å 

innføre en engelsk tradisjon i fransk utdanning. Dermed gikk han heller på tvers av 

landegrensene. For at hele verden skulle ha glede av aktiviteten ønsket han å gjenopplive de 

antikke olympiske leker. Han romantiserte idéen om den antikke greske amatør som noe det 

moderne menneske kunne lære av. Idéen ble godt mottatt og samlingen dannet den 

Internasjonale Olympiske Komité.50 Dette var den første internasjonale idrettsorganisasjonen 

og den fikk mye innflytelse i utformingen av den moderne sporten. 

 Ifølge Sigmund Loland skiller Den Olympiske bevegelse seg fra andre 

idrettsorganisasjoner i at den er tilknyttet en ideologi, med et tydelig nedskrevet ideologisk 

mål i det olympiske charter. Denne ideologien gikk på tvers av landegrenser og satte 

standarden for hvordan internasjonale idrettskonkurranser skulle foregå. Idretten var en del av 

en et større bilde for hvordan mennesker bør leve og utvikle seg. Coubertin mente at idretten 

kunne være sentral i utviklingen av fredelige, internasjonale forhold og respekt mellom 

mennesker.51 Olympiske leker skulle være en arena der mennesker skulle konkurrere i 

fredelige omgivelser og der respekt mellom mennesker sto sentralt. Det britiske amatøridealet 

der gentlemen konkurrerte først og fremst for konkurransens skyld, uten mål om å vinne, 

skulle skape en arena for internasjonal forbrødring.  

 Selv om Coubertin ønsket at de Olympiske Leker skulle være en arena for mennesker 

av alle klasser og nasjoner var det klare begrensninger for hvem som kunne delta. 

Amatøridealet var hentet fra de øvre klassene i det britiske samfunnet, der utøvere hadde tid 

og råd til å konkurrere uten kompensasjon. For å bedrive en fritidsyssel var en avhengig av å 

faktisk ha fritid, noe som var forbeholdt de rike. Coubertin var selv aristokrat og skapte med 

IOC en arena der han og hans likesinnede kunne konkurrere. Den Olympiske bevegelse ble 

dermed et hovedsakelig europeisk fenomen siden det var kortere reisevei og dermed mindre 

kostnader. Hele verden ble invitert, men det var en dyr reise for verdens amatører å ta.52 I 

teorien var lekene åpne for alle, men i praksis var det klare restriksjoner. 

                                                 
50 Guttman, 2004. s. 259-260. 
51 Loland, 1995, s. 64-65. 
52 Guttmann, 2004, s. 262. 
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 IOC var i den tidlige fasen en svak organisasjon. Forsamlingen var som utøverne 

amatører, og IOC hadde liten inntekt. Det var forsøk på å skaffe finansiering, men de første 

årene brukte Coubertin av sin personlige formue for å finansiere lekene. Da denne tok slutt 

måtte Coubertin spørre om penger av andre aktører. For ettermælet til Coubertin var det nok 

ikke ideelt at bevegelsen og hans liv de siste leveårene ble finansiert av den nazistiske 

regjeringen.53 Men det viser at det var vanskelig å finansiere en global organisasjon uten 

kommersielle krefter.  

 Olympismen som ideologi skulle være universell og lekene skulle være en arena for 

fredelig kappestrid mellom utøvere fra hele verden. Dette var idealet, men lekene har siden 

begynnelsen vært påvirket av internasjonal politikk. Det har blitt sagt at lekene i Athen i 1896 

veltet to greske regjeringer, mens OL i Berlin i 1936 var et utstillingsvindu for nazismen i 

Tyskland.54 Internasjonalismen som skulle prege lekene klarte ikke å konkurrere med den 

sterke nasjonalismen som hadde bygget seg opp i løpet av 1800-tallet. IOC måtte forholde seg 

til ulike politiske systemer, spesielt siden makten i stor grad lå hos arrangøren. Det Olympiske 

charter var gav viktige retningslinjer for et mesterskap, men IOC hadde ikke de økonomiske 

musklene til å tvinge fram hva som helst. De var avhengige av de nasjonale komitéene og 

deres virke for å sørge for at charteret ble overholdt. Utøverne som representerte de ulike 

nasjonene hadde liten definisjonsmakt over Olympismen og nasjonale ideologier. Bevegelsen 

både nasjonalt og internasjonalt var styrt fra toppen.  

For Norge ble brytningen mellom den nasjonale og olympiske ideologi spesielt synlig 

i skisporten. Det finnes kilder på at folk har brukt ski i Norge siden middelalderen. 

Husebyrennene og Holmenkollen hadde gjort Oslo til verdens sentrum for skigåing og 

skihopping, og være største internasjonale stjerner erklærte skiidretten som den norske 

nasjonalidretten. Men det var sterk strid i Norge om hvordan skiidretten burde utvikle seg og 

hvordan den burde utføres. Dette be enda mer komplisert når IOC bestemte seg for å begynne 

med et Olympisk mesterskap om vinteren. Norge ville beskytte sine idealer, samtidig som de 

ville vise verden hvor flott skiidretten kunne være, aller helst i Holmenkollen.55 I 

mellomkrigstiden kolliderte norsk og internasjonal idrettsideologi igjen, men denne gangen 

skjedde det ute i den store verden.  

                                                 
53 Heyerdahl. 2014, s. 110. 
54 Slagstad. 2015, s. 619. 
55 Goksøyr. 2010, s. 84-85. 
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 Norske idrettsledere var tidlig ute med å uttrykke skepsis til de Olympiske Vinterleker. 

Slik som Nansen hadde uttrykt tidligere var NSF skeptiske til idrettens utvikling i Europa, der 

en i større grad konkurrerte for konkurransens skyld. Formann i NSF Einar Lindmoe kalte det 

«rekordjageri, spesialisering, stjernedannelse osv.»56 I Norge følte idrettslederne et eierskap 

over «nasjonalidretten» som gjorde det vanskelig for utenlandske aktører å bidra til 

utviklingen av idretten. Mest fordi det ikke var et ønske om å endre den. Idretts-nasjonalismen 

i Norge var kommet inn i en ny fase der en ble nødt til å anerkjenne internasjonale aktører. 

Selv om skiløping var Norges «nasjonalidrett» betød det ikke at en var norsk om en drev med 

det. Det ble viktig for norske idrettsledere å klart definere ovenfor utenlandsk konkurranse 

hva denne norske idretten var og hvordan konkurranser burde arrangeres. Den nasjonale 

identiteten ble i større grad knyttet til norske prestasjoner i forhold til utenlandske 

konkurrenter på samme grunnlag.57 Det som skilte skiidretten fra dette var at nordmenn 

ønsket større kontroll over konkurranseformen i henhold til norske tradisjoner. 

 Skitinget 1927 bestemte med et minimalt flertall (29 stemmer for, 27 imot) å sende 

norske skiløpere til vinter-OL i St. Moritz i 1928. Dette førte til skifte i lederskapet i NSF der 

Lindboe ble erstattet med offiserene Nic. Ramm Østgaard og Olaf Helset. Disse la vekt på at 

idretten først og fremst besto av utøverne, og at deres ønske om å delta måtte respekteres av 

lederne.58  

 

1.6 Politisering og fragmentering 

I 1910 byttet CF navn til Norges Riksforbund for Idræt. Dette kom som følge av den økte 

misnøyen med CFs konservative styre som ikke fulgte den moderne utviklingen. 

Riksforbundet skulle være et bindeledd mellom staten og idretten og skulle sørge for at 

pengene gikk ut til særforbundene som måtte være medlem av Riksforbundet.59 Idretten selv, 

og internasjonale bånd hadde tvunget fram en endring i den norske organisasjonsstrukturen. 

                                                 
56 Ibid. s. 84. 
57 Idem. 1998, s. 174. 
58 Idem, 2010, s. 85. 
59 Ibid, 2010, s. 66. 
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 Riksforbundet ble en kortvarig løsning. CF hadde overlevd omorganiseringen, som et 

særforbund under Riksforbundet, og satt fortsatt med sine interesser i debatten om pengene 

fra staten. Den militære nytte av idretten som CF alltid hadde kjempet for ble spesielt viktig 

da 1. verdenskrig brøt ut. Tennis var blant de som mistet statsstøtten da det ikke kunne vise til 

noen militær nytte.60 Skillene fulgte de generelle splittelsene politisk og geografisk i Norge, 

der CF hadde sterk støtte i Venstre og i distriktene, mens representantene fra byer var mer 

skeptiske. Departementet brøt inn og erklærte at idrettens formål skulle være å utvikle en sunn 

og frisk befolkning. Målet var ikke å skape soldater eller idrettsutøvere, men en generell 

sunnhet. Utenom dette ble det opp til idretten å definere hvordan idrettsarbeidet skulle 

fortsette, gjennom diskusjoner i det første «Idrettstinget» i 1919. Tinget endte med en 

kompromissløsning der en ny organisasjon vokste fram, nemlig Landsforbundet for idrett 

(LF). Særforbundene satt her fortsatt med mye makt, men et nytt organisasjonsledd ble dannet 

i idrettskretsene. Denne løsningen skulle sørge for at spesialisering og nytteorientering skulle 

få like stor plass i den norske idretten.61   

 Den ideologiske konflikten i den norske idretten førte til en splittelse mellom den 

borgerlige og arbeidernes idrett. Allerede fem år etter det første idrettstinget ble Arbeidernes 

Idrettsforbund (AIF) dannet. AIF så nytteverdien i idretten som et middel til å skape sterke og 

sunne arbeidere. Det var imidlertid strid innad i arbeideridretten, slik som i den øvrige 

arbeiderbevegelsen. De mer radikale arbeideraktivistene ville bruke idretten til å bygge opp 

sterke soldater til den fremtidige væpnede revolusjonen.62 Splittelsen i AIF gikk mellom 

sosialdemokratene og kommunistene, der kommunistene lå i opposisjon innad i AIF. 

Arbeideridretten viste seg som en forlengelse av den internasjonale splittelsen mellom 

arbeidere. AIF hadde tette bånd til Komintern og de første internasjonale mesterskap arrangert 

i Norge var Vinter-Spartakiaden i Oslo i 1928, arbeiderbevegelsens svar på de olympiske 

leker.63  

 I AIF kom en av den norske idrettens fremste stemmer frem. Rolf Hofmo var sekretær 

i AIF på 1930-tallet og hadde en klar ideologi som han mente idretten burde følge. Han mente 

idretten burde være en folkebevegelse. Idretten hadde lenge hatt fokus på helse og sunnhet 

gjennom blant andre Nansens kritikk av sporten. Idretten skulle fremme kroppens og sinnets 

                                                 
60 Ibid. s. 81. 
61 Ibid. s. 82. 
62 Ibid. s. 94. 
63 Ibid. s. 97. 
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sunnhet.64 Arbeideridretten tok med seg denne holdningen, og utvidet mottakerne til alle 

arbeidere og fremtidige arbeidere. AIF var er opptatt av det helsebringende ved idretten, og få 

ungdommen til å unngå alkoholbruk. Arven fra den borgerlige idretten skulle bekjempes, med 

en veldig lik organisasjonsform som CF i sin tid hadde hatt. Fokuset skulle være på 

masseidretten, noe som viste seg i at AIF var imot særforbund. Spesialisering måtte 

motarbeides for å sikre at flest mulig fikk oppleve fordelene med idrett.65 

 Striden mellom AIF og LF var intens, men ikke spesielt langvarig. Begge 

organisasjoner hadde fokus på allsidige amatører og breddeidrett, så den ideologiske 

forskjellen var ikke så stor som de nok tenkte selv. I 1935 ble det jobbet for forsoning av de to 

organisasjonene. En «idrettskommisjon» ble satt ned med tre representanter fra hver av 

organisasjonene pluss tre fra staten i et forsøk på forsoning. Denne kommisjonen førte til slutt 

til «idrettsforliket» i 1936 der AIF og LF ble likestilt som organisasjoner der begge fikk like 

mye statsstøtte. AIF var endelig blitt anerkjent av staten, noe som passet bra siden både AIF 

og LF opplevde stor vekst i medlemstallene. Mer penger ble bevilget til idretten enn noen 

gang, spesielt etter forliket. Dette førte til nye forhandlinger om samling, spesielt med 

trusselen fra Tyskland. Samlingen måtte imidlertid vente da invasjonen var et faktum i 

1940.66  

 Krigen viste seg som en samlende faktor for idretten i Norge. Begge organisasjoner 

var enige om at nazistene var fienden. For å symbolisere kampen mot tyskerne gikk hele 

idretts-Norge ut i streik. Norske idrettsledere klarte å overbevise medlemsmassen om t den 

tyske idretten brøt med den norske idrettsideologien. Det var en bevegelse på alle nivåer av 

norsk idrett og her blitt kjent som «den største idrettsprestasjon i norsk historie.»67 Herfra var 

veien kort til samling av norsk idrett etter krigen som diskuteres mer i neste kapittel.  

1.7 Egebergs ærespris, den allsidige amatørs 

største ære. 

                                                 
64 Slagstad. 2015, s. 352. 
65 Goksøyr. 2010, s. 98-99. 
66 Ibid. s. 104-106. 
67 Ibid. s. 115. 
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Egebergs Ærespris er den høyeste utmerkelse en kan få i norsk idrett. Prisen ble innstiftet i 

1919 av Kammerherre Ferdinand Egeberg og skulle fremme allsidighet i idrett.68 Prisen går til 

utøvere som har vist høy klasse internasjonalt i en idrett og minst høy nasjonal klasse i en 

annen. Gjerne sommer- og vinteridrett. Prisen ble et symbol på de norske verdiene i idrett der 

allsidighet og amatørstatus stod høyt. Prisen symboliserte den ultimate norske idrettsutøveren.  

 Prisen skulle gis ut til allsidige utøvere. CF hadde siden sin begynnelsen kjempet imot 

spesialisering i idretten, da idrettens sanne formål var en sunn kropp og utvikling. Hva var vel 

vitsen med å sette en verdensrekord dersom en ødela kroppen i prosessen?69 Egebergs 

ærespris symboliserte den norske «idrettshelten» som forbilde. Men prisen har også vært 

avhengig av en historisk kontekst. «Helter» som har blitt diskutert i dette kapittelet har vokst 

fram som produkter av sin tid. Da Egebergs ærespris ble opprettet var «helten» en allsidig 

«idrettsmann». Dette er begrepet Matti Goksøyr bruker om idrettsutøvere i amatørenes 

tidsalder i Norge. Idrettsmannen var en rollemodell som levde sunt og ikke skulket arbeidet.70  

 AIF og Rolf Hofmo var sterke motstandere av dyrking av «idrettshelter», siden dette 

var et såkalt «borgerlig» fenomen. Selv om det ideologiske grunnlaget sa at det viktigste var å 

delta, stoppet ikke dette dyrkingen av «borgerlige idrettshelter». «Massenes dyktiggjørelse» 

var viktig, men representerte ikke en reell motvekt til de prestasjonene som utøvere gjorde 

nasjonalt og internasjonalt. Med et stadig utvidet medietilbud kom folk nærmere 

prestasjonene enn noensinne, en bevegelse som begynte med OL i 1936 ifølge Matti Goksøyr. 

Medieinteressen ble stadig større, samtidig som lekenes historiske kontekst har formet 

manges interne bilder av «heltene» gjennom deres handlinger under krigen.71 

 Skiløpere er godt representert på listen over vinnere av Egebergs Ærespris. Et tidlig 

eksempel fra listen er Ole Reistad som fikk prisen i 1922 for sin kombinasjon av ski og 

friidrett. Han var en pioner i norsk luftfart og en kjent skiløper som var med på laget da Norge 

tok gull i patruljeløp i OL i St. Moritz i 1928, der Norge tok gull etter å ha hentet inn mye tid i 

utforbakkene på konkurrentene.72 Reistad representerer på mange måter det jeg vil kalle 

idealet av den allsidige amatøren for nesten hele perioden som er diskutert i dette kapittelet. 

Han drev med både sommer- og vinteridrett, med nasjonalsporten skiløping der han fikk best 

                                                 
68 https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/ åpnet 9.4.2018.  
69 Goksøyr, 2011, s. 183. 
70 Idem, 2010, s. 165. 
71 Idem, 2011, s. 187. 
72 Gotaas, 2010, s. 134-136. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/
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resultater. Han fikk gull i patruljeløp, som var en levning fra militærhumanismen fra CF sin 

tid. I patruljeløpet stilte han og hans lagkamerater i norsk utstyr, selv etter å ha fått tilbud om 

å låne fra utlendingene. Ikke minst var han en mann som aldri gav opp. Mannen var syk da 

han startet patruljeløpet i 1928, men fullførte i stand til å ta avmelding da han og hans 

lagkamerater kom i mål, og hevdet at han hadde gått fra bronkitten på toppen av fjellet.73 Med 

gullet i 1928 representerte han landet som en «borgerlig idrettshelt». Livet til Ole Reistad var 

erketypen på den allsidige amatør. Neste kapittel skal handle om hvordan den allsidige amatør 

blir en nasjonal «folkehelt», og hvordan norske skiløpere jobbet for å sikre suksess når 

Vinter-OL kom «hjem». 

 Ekebergs ærespris representerte det norske idealet om den allsidige amatør. Dette 

idealet var sentralt på begge sider av den politiske idrettsstriden som preget mellomkrigstiden. 

Konflikten var politisk motivert og preget av de samme strømningene som andre deler av 

samfunnet hadde. Idrettens styrke var et felles ideal om hva en idrettsutøver burde være. 

Idealet hadde eksistert siden begynnelsen av den organiserte idretten. Den gang var 

nytteverdien ved allsidige amatører at det skapte sterke sunne soldater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Ibid. s. 136. 



24 

 

2 Allsidige amatører ble folkelige 

helter. Vinter-OL i Oslo 1952 

Idretten i Norge kom på mange måter ut av krigen som seierherre. Idrettsstreiken hadde vært 

vellykket og norsk idrett var omsider samlet under en paraplyorganisasjon som fikk navnet 

Norges Idrettsforbund (NIF).74 I dette kapittelet skal jeg diskutere hvordan Norge klarte å 

arrangere et stort mesterskap under trange økonomiske kår. Hvordan kunne en bruke så mye 

penger på det som i utgangspunktet skulle være lek og moro i et land som fortsatt bygde seg 

opp etter okkupasjonen? Hvordan ble Norge solgt inn til IOC som et ideelt sted for å 

arrangere vinter-OL? Hvordan representerte utøverne den norske identiteten?  

2.1.1 Frivillig innsats på alle nivåer: OL som dugnad 

Norske idrettsledere hadde vært skeptisk til internasjonal innflytelse over «nasjonalidretten». 

Den Olympiske bevegelse var et eksempel på potensiell fremmed innblanding i den norske 

idretten. Men da Vinter-lekene likevel ble en Olympisk tradisjon sendte Norge utøvere til 

mesterskapene. Det var også interesse i Norge for selv å arrangere OL for å viser verden 

vinterveien. Det var en lang prosess som ledet til den endelige søknaden om OL i 1952.   

 Forholdet til IOC ble spesielt anstrengt da det ble klart at IOC ville arrangere 

vinterleker og dermed utfordre den norske idéen om hva skisport skulle innebære. Norge var 

derfor tidlig ute med å ønske å arrangere lekene. Første virkelige mulighet åpnet seg da krigen 

mellom Japan og Kina brøt ut i 1937. Sapporo hadde fått mesterskapet i 1940, og Norge 

meldte seg til å ta over mesterskapet dersom krigen fortsatt skulle rase i 1940.75 Japanerne var 

selv innstilt på å arrangere og innen 1940 var også situasjonen i Europa såpass ustabil at det 

ikke var mulig å få arrangert noe mesterskap. 

 Etter andre verdenskrig ble AIF offisielt oppløst og Norges Idrettsforbund ble stiftet. 

Dette skjedde på et konstituerende idrettsting 12. februar 1946.76 Det var fortsatt uenigheter 

mellom de to tidligere forbundene, men generell enighet om at Norge var bedre tjent med en 

samlet idrett. For Rolf Hofmo var samlingen viktig «slik at den nye organisasjonen betød et 

                                                 
74 Goksøyr. 2010, s. 116. 
75Heyerdahl, 2014. s. 25. 
76 Konstituerende idrettsting 10-12. februar 1946. I AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D Boks D-0037. 
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skritt i den riktige retning hvor prinsippene om en bred, sosial og helsemessig betonet idrett 

ble knesatt.»77 For Hofmo var dermed breddeidretten fortsatt sentral, slik den hadde vært i 

hans dager i AIF. 

 Da det nye idrettsforbundet var en realitet var Norge igjen med i diskusjonen som OL 

arrangør. Allerede det første mesterskapet etter krigen i 1948 fikk Norge forespørsel, men 

siden Norge hadde vært okkupert i 5 år ble det beregnet at Norge og Oslo ikke var klare til å 

arrangere noe enda. Mesterskapet gikk til St. Moritz, mens Oslo sendte observatører til 

mesterskapet. Oslo ble nemlig valgt til arrangør av mesterskapet i 1952.78  

 En av foregangsmennene for å få arrangementet var Rolf Hofmo. Den tidligere 

arbeideridrettsforkjemperen fikk en viktig posisjon i idretten i etterkrigstiden. Han satt i styret 

i NIF frem til 1952, var kontorsjef i Statens Ungdoms- og Idrettskontor og var varaordfører i 

Oslo. Som kontorsjef i STUI brukte han makten sin til å fokusere på idrettsanlegg, i henhold 

til arbeideridrettens mål om idrett for alle.79 Men det var han som la frem forslaget om at Oslo 

burde søke om å arrangere OL i 1952. Han ble også formann for Oslo Kommunes komité for 

å behandle OL-saken i 1947.80 Rolf Hofmo var altså en sterk pådriver for at Oslo skulle bli en 

OL-by, med alle kostnader som fulgte.  

 Da Oslo fikk klarsignal til å arrangere OL i 1952, skjedde dette i en tid der Norge 

fortsatt bygde opp landet etter den fem år lange okkupasjonen. Det virket nok rart at Norges 

hovedstad skulle bruke masse penger på å arrangere et mesterskap. Men Hofmo og flere med 

han så nytteverdien i et slikt arrangement som en del av gjenoppbygningen av landet. Anlegg 

og innkvartering ble bygget med tanke på etterbruk, for eksempel med studentbyen på Sogn. 

Dermed ble det mulig å legitimere pengebruken. Men det var harde forhandlinger. 

2.1.2 En norsk skitradisjon 

Når lekene var kommet «hjem» til Norge var det tidlig klart at Norge måtte vise verden 

vinterveien. Norge hadde tradisjoner tilbake til middelalderen med ski på beina. Dette ble 

viktig å vise til den besøkende verden. Spesielt var dette viktig i de nordiske skigrenene, 

langrenn, hopp og kombinert, ifølge Gaute Heyerdahl. Resultatmessig var Norge bedre på 

                                                 
77 Brev fra Rolf Hofmo til Lorentz Olsen 12.02.1946. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D Boks D-0037. 
78 Heyerdahl. 2014, s. 26. 
79 Goksøyr. 2010, s. 120. 
80 Heyerdahl. 2014, s. 26-27. 
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skøyter, men den idretten hadde ikke samme kulturelle forankring i Norge som skisporten.81 

Dette var den ypperste form for vinteridrett, legitimert av nasjonale helter som Fridtjof 

Nansen.  

 Som et symbol på Norges eierskap over skisporten ble det forslått en fakkelstafett i 

forbindelse med vinterlekene. Sommerlekene hadde hatt en symboltung fakkelstafett fra 

Olympia siden lekene i 1936 i Berlin. Carl Diem hadde hatt forslaget og fikk regien for 

stafetten under ledelse av Josef Goebbels.82 Det norske alternativet skjedde etter en idé av 

Olav Bjaaland. Bjaaland var en tidligere norsk skihelt fra Morgedal som er mest kjent som 

polfarer. Han var blant annet med på Roald Amundsens ekspedisjon til Sydpolen i 1911, of 

var førstemann som faktisk nådde polpunktet.83 Han foreslo at det burde tennes en ild i 

Sondre Nordheims stue i Morgedal som senere ble fraktet til Oslo i forbindelse med 

åpningsseremonien. Ilden ville være et symbol på Norges rolle i dannelsen av den moderne 

vinteridretten.84 Det måtte imidlertid presiseres at dette ikke skulle være en Olympisk ild. 

IOCs president Siegfried Edstrøm presiserte at ilden var «en fakkelhilsen fra den moderne 

skiløpingens arnested i Norge.»85 Norge fikk lov til å fremme sin egen nasjonale historie 

under beskyttelse av den olympiske bevegelse. Stafetten var en symboltung feiring av det 

norske herredømmet over skisporten.  

 Fakkelstafetten var det fremste symbolet på Norges kulturelle tilknytning til 

skisporten. Ilden ble tent av Olav Bjaaland fra Morgedal i det som skal ha vært stuen til 

selveste Sondre Norheim. Norheim og Telemark som arnestedet for den moderne skisporten 

var en myte som hadde vokst fram i Oslo i tiårene etter Norheims karriere. Kjell Haarstad gir 

skiløperen Fritz Huitfeldt æren for at myten ble stående som fakta. I Huitfeldts «Lærebog i 

Skiløbing» beskrev hans opplevelse av telemarkingene som skiløpere. Disse beskrivelsene ble 

gjeldende og bygget videre på av senere skihistorikere.86 Myten bygger oppunder et ideal om 

en fattig norsk bygdegutt som kom til hovedstaden og viste embetsmennene hvordan 

skiløping burde gjøres. Det ble en enkel historie å fortelle om Norges «eierskap» over 

skisporten. Den er et eksempel på idrettsnasjonalisme. Matti Goksøyr bruker dette begrepet 

om idretten som en del av nasjonsbyggingen på 1800-tallet, men jeg føler det er like fruktbart 

                                                 
81 Heyerdahl. 2014, s. 179. 
82 Slagstad. 2015, s. 633. 
83 Heyerdahl. 2014, s. 184. 
84 Ibid. 
85 Ibid. s. 186. 
86 Haarstad, 1993, s. 104. 
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å bruke i forbindelse med lekene i Oslo i 1952. Spesielt fakkelstafetten bringer tilbake Norges 

særstilling i skisporten som var viktig i tredje fase av nasjonsbyggingen. Norge adopterte en 

internasjonal tradisjon som fakkelstafetten og gav den et eget nasjonalt preg, i henhold til 

andre fase av idrettsnasjonalismen.87 Det nasjonale preget kom med myten om Morgedal som 

«skisportens vugge,» og gav lekene legitimitet sammenlignet med tidligere Vinterleker.  

 Vinter-OL i Oslo skilte seg fra tidligere mesterskap i at det ikke var tilknyttet 

Sommer-lekene. Det hadde vært tradisjon at Vinter-OL var et supplement til Sommer-OL. 

Som en stolt vinternasjon var det i Norges interesse å få de to mesterskapene likestilt. Oslo 

var en tradisjonell by for vintersport. Fakkelstafetten var det ypperste utrykket for 

vinterlekenes nye posisjon. I tillegg fikk Oslo heise OL-flagget som første arrangør av Vinter-

OL. Den norske «kulturskatten» vinteridrett fikk global anerkjennelse på lik linje med 

Sommer-lekene, noe som ble godt mottatt i den norske pressen. Mesterskapet var et eksempel 

på suksessfull norgesreklame, ifølge en samlet norsk presse.88  

2.1.3 Frivillig arbeid. Amatørbestemmelser utenom utøverne 

For at arrangementet i det hele tatt skulle være mulig var det nødvendig med stor frivillig 

innsats. Dette viste seg spesielt i det store administrative prosjektet organisasjonskomitéen 

hadde begitt seg ut på. Arbeidet i komitéene var i stor grad basert på frivillig arbeid, og det 

ble lagt ned utallige timer for å få gjennomført lekene. Det var kun generalsekretærene i de to 

hovedkomitéene som faktisk var ansatt, pluss et par deltidsansettelser av sekretærer. Men stort 

sett bestod stillingene av ubetalte verv.89 Det var nok her den største frivillige innsatsen ble 

gjort selv om tråkking av løyper og andre fysiske oppgaver også krevde en enorm innsats. 

Gaute Heyerdahl skriver at dette har skapt en illusjon om gamle dagers frivillighet og hvordan 

folk uselvisk stilte opp for lekene, og at dette er noe som har forsvunnet i senere tid. Ifølge 

han hadde alle som stilte frivillig noe å tjene på dette i etterkant. Han går så langt at han sier 

«slike drømmer om den tapte, uselviske frivilligheten burde kriminaliseres.»90 For skisporten 

for eksempel var gulroten for arbeidet et nyoppusset skianlegg i Holmenkollen som 

Skiforeningen kunne disponere etter lekene.  

                                                 
87 Goksøyr. 1998, s.168.  
88 Heyerdahl. 2014, s. 179-183 
89 Ibid. s. 209 
90 Ibid. s. 210 
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 Det ble opp til Oslo kommune å finansiere arbeidet, siden organisasjonskomitéen stort 

sett jobbet på frivillig basis. Finansrådmannen forsøkte å få Organisasjonskomitéen til å holde 

seg innenfor budsjett ved å gi komitéen det fulle og hele ansvaret for at budsjettet ble 

overholdt, som i praksis betød at alle budsjettoverskridelser skulle betales av 

Organisasjonskomitéen og Den Norske Olympiske Komité. Dette møtte naturlig nok stor 

motstand. Den endelige ordningen innebar at Oslo kommune gav et årlig beløp til 

organisasjonskomitéen basert på deres budsjettforslag, og eventuelle endringer måtte søkes 

hos finansrådmannen.91  

 I forbindelse med amatørbestemmelsene som omfattet både utøvere og trenere ble det 

etter hvert stilt krav til kompensasjon for de som jobbet i administrative stillinger. 

Møteaktivitet og kursing måtte gjøres på fritiden, og noen følte det var urettferdig at utøvere 

og instruktører var de eneste som skulle trenge en slik kompensasjon. Ved landsstyremøtet ble 

det derfor vedtatt: «Landsstyret bemyndiger idrettsstyret til i rent spesielle tilfeller å la 

idrettsadministratorer, etter på forhånd innsendt søknad, å få adgang til å få utbetalt tapt 

arbeidsfortjeneste i likhet med hva som gjelder aktive.» Det ble mulig å hente ut inntil 20 

kroner per dag mens en jobbet.92 Det er vanskelig å lese ut av kildene om mange benyttet seg 

av dette tilbudet.   

 Frivilligheten var en sentral del av det som gjorde lekene til en suksess. Men det hadde 

vært til ingen nytte hvis ikke folk hadde dukket opp på konkurransedagene. Dette var 

problematisk da det folk flest ikke har muligheten til å ta seg fri for å se på OL. Lærerinnen 

Frieda Dahlen var formann i Norges Lærerinneforbund og henvendte seg til Rolf Hofmo og 

STUI for å sikre skolebarn fri fra skolen så de kunne reise til hovedstaden og oppleve Lekene. 

«Det vil være av overordentlig stor betydning for skoleidretten og for samarbeidet mellom 

skolen og den frivillige idrett om et slikt arrangement kan ordnes.»93 Hofmo syntes dette var 

en god idé og henvendte seg til Kirke- og Undervisningsdepartementet for å høre om 

mulighetene for en slik ordning. STUI fikk raskt svar. Det var opp til skolene å bestemme 

hvilke dager elevene var på skolen. Hvis skolene skulle arrangere slike turer måtte de sørge 

for innkvartering og tilstrekkelig med voksne til å passe på. En slik tur ville derimot ikke 

                                                 
91 Ibid. s. 209. 
92 Første ordinære idrettsting 24.-25. september. Saksliste pkt. 26. I AAB. Rolf Hofmo Saksarkiv serie D, Boks 

D-0037. 
93 Notat Rolf Hofmo. 11.01.1952. I. AAB. Rolf Hofmo Sakarkiv serie D, Boks D-0029. 
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kunne godkjennes som en skoledag og måtte tas igjen ved en annen anledning.94 Det kommer 

ikke fram av kildene hvorvidt noen skoler faktisk gjennomførte en slik tur. Den måtte i så fall 

ha skjedd på frivillig basis.  

  Komparativt sett ble langrennssporten viet liten oppmerksomhet i hovedkomitéens 

møter. Når det ble diskutert anlegg i Holmenkollen handlet det gjerne om den nye 

hoppbakken. De store kontroversene var tilknyttet de nye anleggene og kostnadene av å 

bygge disse. Skikomitéen hadde sånn sett en enkel oppgave med langrennsløypene. Det aller 

meste var klart allerede høsten 1951. Løypekart ble lagt fram og det ble bestemt hvor 

tidtakerstasjoner skulle være i de ulike øvelsene. Startprosedyren hadde et klart regelverk i 

Det Internasjonale Skiforbundet (FIS). Det ble besluttet at en skulle spørre Skiforeningen om 

hjelp til å tråkke løypene, og for å sikre kvaliteten på løypa skulle den bare brukes til 

konkurranse, ikke trening.95 Igjen er det vanskelig å komme til noen avgjørende konklusjon, 

men fraværet av debatt i kildene tyder på langrennssporten var godt forberedt på en 

internasjonal konkurranse. 

 Selv om mye av lekenes suksess skyldes den frivillige innsatsen var det eksempler på 

alternative måter å finansiere lekene og ikke minst profitere på merkevaren. Rolf Hofmo 

ønsket serie frimerker som skulle produseres i forbindelse med lekene. I et brev til Nils 

Stanghelle i Samferdselsdepartementet ber Rolf Hofmo om at en slik serie burde selges med 

en tilleggsverdi. Dette møtte skepsis i departementet da frimerker med tilleggsverdi var 

forbeholdt veldedige formål og dessuten var vanskelig å få solgt ut.96 Hofmo kontret med at 

idretten var et veldedig formål fordi den promoterte fred og brorskap mellom folkeslag. Dette 

må ha fundert for Olympiaosten rapporterte under lekene at om den nye frimerkeserien med 

en tilleggsverdi på tre øre.97 Lekene i Oslo ble en merkevare som var mulig å selge til det 

norske folk, blant annet gjennom frimerker.  

 Andre næringsdrivende dro også nytte av den olympiske merkevaren. En levning av 

disse avtalene kan en i dag se når en kjøper Ringnes Vørterøl. Frydenlund hadde skaffet seg 

rettighetene til ringene i et forsøk på å selge produktet som en sportsdrikk i 1938.98 IOC 

                                                 
94 Det Kongelige Kirke- og Undervisningsdeartementet. Til STUI Jnr. 322 09.02.1952. I AAB. Rolf Hofmo 

saksarkiv serie D. Boks D-0029. 
95 Protokoll, Skikomiteens møte 21.11.1951. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv. Serie D, boks D-0030. 
96 Brev til Herr Nils Stanghelle i det kongelige norske samferdselsdepartement 13.04.1950. Rolf Hofmos 

sakarkiv serie D, Boks D-0029. 
97 Olympiaposten. 15.02.1952. s. 12. 
98 http://www.ringnes.no/omol/oletshistorie/Sider/Vorterologolringene.aspx Åpnet 8.3.2018.  
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disponerte merkevaren som var de Olympiske Leker, men denne makten fikk den lokale 

organisasjonskomiteen når mesterskapet var utdelt. Dette var for at IOC skulle beholde sin 

egen amatørstatus og ikke ha store inntekter. Som tidligere diskutert hadde IOC problemer 

med finansiering, og det var lettere for kommersielle krefter å skaffe rettigheter til Olympiske 

symboler. 

2.2 Ambisjoner og begynnende glamour; Utøvernes 

praksis og mediefremstilling 

Når Norge i etterkrigstiden skulle vise seg frem for verden gjaldt det ikke bare å vise frem 

arrangøregenskapene. Det gjaldt også å vise at Norge var herrer over vinteren. Spesielt viktig 

var dette i de nordiske grenene, noe som la press på utøverne som skulle representere Norge. 

Men det var ikke alltid enkelt å vise overlegenhet. Både IOC og NIF hadde strenge 

amatørbestemmelser. I tillegg fantes det sterke idéer om hva en idrettsmann skulle være. 

Dette ble reflektert i medienes fremstilling av utøverne. Likevel forberedte utøverne seg godt. 

Det var hard trening og spesialisering blant løperne for å sikre den norske ære på 

hjemmebane. 

2.2.1 Amatørbestemmelsen 

Norske utøvere som skulle representere landet i denne internasjonale konkurransen måtte 

følge det Olympiske Charter dens definisjon av en utøver. Del fire av charteret tar for seg 

alminnelige regler for feiringen av de Olympiske leker. Artikkel 38 definerer amatørbegrepet 

slik: 

«Amatør er den som deltar og alltid har deltatt i idrett for sin fornøyelses skyld og for det 

fysiske og psykiske velvære han derved oppnår uten å skaffe seg noen materiell vinning, 

hverken direkte eller indirekte, og i henhold til vedkommende internasjonale 

særidrettsforbunds regler.»99 

                                                 
99 Norsk oversettelse av det Olympiske Charter. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D, Boks D-0027. 



31 

 

Utøvere kunne med andre ord ikke konkurrere hvis de fikk betalt for innsatsen. Deltagelse 

skulle skje utelukkende på frivillig basis. Men artikkelen åpner også for andre muligheter. 

Den siste setningen gir særforbundene siste ord i definisjonen av amatør.  

 Artikkel 39 presiserer at deltakerne må være borgere av en nasjon, og de kunne ikke 

konkurreres for flere nasjoner i ulike leker. Unntakene kom i forbindelse med tidligere 

kolonier og mangel på en egen nasjonal Olympisk komité.100 Dette skapte problemer for 

nasjoner som Øst-Tyskland og Sovjetunionen som per 1952 ikke hadde fått sin egen 

Olympiske komité godkjent av IOC.101  

 Amatørbestemmelsen sto også sterkt i Norge. Etter samlingen av idretten til en 

organisasjon i 1946 var det arbeideridrettens fokus på bredde og helsefremmende idrett som 

ble den dominerende tankegangen. AIF ble oppløst ved idrettstinget 2.2.1946, og en innbitt 

maktkamp i idretten som hadde herjet siden 1920-tallet var offisielt over. Dette innebar 

kompromisser for de konkurrerende ideologiene. Men det var også bevissthet i organisasjonen 

om at den moderne idretten passet dårlig med det gamle amatøridealet. Derfor ble det satt 

sammen et utvalg som skulle komme fram til en felles amatørbestemmelse for den norske 

idretten. Utvalget besto av Rolf Hofmo, Oscar Olsen, Paul Svendsgaard, Tormod Normann og 

R. G. Caspersen.102 Disse skulle modernisere amatørbestemmelsen og tilpasse dem til den 

samtidige tilstanden.  

 Arbeidet med felles amatørbestemmelser begynte i 1949. Utvalget sto foran mange 

utfordringer. IOC’s mildt sagt vage definisjonsgrunnlag og særforbundenes egen makt gjorde 

at de felles amatørbestemmelsene måtte være mindre strenge enn de tidligere hadde vært. Det 

skulle være et slags felles minstemål for hva som konstituerte en amatøridrettsmann, så fikk 

de internasjonale særforbundene stå for de strengere reglene i henhold til tidligere praksis. 

Sentralt var uansett bruken av «profesjonist» nærmest som et skjellsord. Spesielt Rolf Hofmo 

var sterk i sin ordbruk om «profesjonister.» Første punkt i Hofmos forslag presiserer at 

«profesjonist er den (mann eller kvinne) som mottar penger eller andre ytelser for deltakelse i 

idrettskonkurranser som om for vinst.»103 Profesjonisten blir omtalt som den andre i norsk 

idrett, som en naturlig men uønsket tilvekst til den moderne idretten. 

                                                 
100 Norsk oversettelse av det Olympiske Charter. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D, Boks D-0027. 
101 Heyerdahl, 2014, s. 162. 
102 Valgt på landsstyremøte 21.- 22. 10. 1949. I. AAB. Rolf Hofmo sakarkiv serie D, Boks-0037. 
103Amatørbestemmelser. Notat fra Rolf Hofmo. I. AAB. Rolf Hofmo sakarkiv serie D, boks D-0037. 
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 Det endelige resultatet av utvalgets arbeid ble presentert på Idrettstinget i 1951. Det 

skjedde etter at saken var blitt tatt opp på det andre ordinære Idrettstinget 29. september 1950. 

Amatørbestemmelsene var åttende sak på programmet, og diskusjonen handlet i hovedsak om 

ordlyden i bestemmelsene. Men det ble også vedtatt en offisiell verdigrense for hvor mye en 

utøver kunne få i premie, gitt at de hadde betalt startkontigent. Med seksti stemmer mot 53 ble 

hundre kroner satt som grense, med unntak av konkurranser der større premier var en etablert 

tradisjon.104 Saken antyder at Idrettstinget ønsket å bevare amatøridealet, men anerkjente at 

toppidretten hadde utviklet seg mye.  

Et viktig tillegg til de felles amatørbestemmelsene var retten til kompensasjon for tapt 

arbeidsinntekt. I henhold til de nye bestemmelsene hadde utøvere rett til kompensasjon for 

inntil 28 dager legitimert tapt arbeidsfortjeneste i kalenderåret dersom utøveren hadde søkt på 

forhånd. Kompensasjon utenom dette måtte en søke til Idrettsforbundet om.105 Med et slikt 

reglement ble det mulig å satse på idrett for å nå et toppnivå, ikke bare for gleden ved å delta. 

Dette ble viktig til OL på hjemmebane i 1952 da Norge skulle vise gjennom gode prestasjoner 

hvor skisporten kom fra. 

For å sikre gode resultater innenfor amatørreglementets begrensninger, vokste det 

fram en bevegelse som flyttet det norske langrenns-hegemoniet fra Østlandet til Sør-

Trøndelag. Denne fremgangen kunne skje gjennom Arbeidsleirene på Vekarstua i Tydal. Her 

utviklet man en helt ny måte å trene i forkant av sesongen. Idrettslegen Birger Tvedt skulle 

sørge for at utøverne var best mulig rustet for en lang og hard sesong og laget ukeplaner som 

besto av 4 dager med tømmerhogst og to dager med langturer på ski. Søndager ble ofte brukt 

til jakt. På denne måten kombinerte man arbeid og idrett på en ideell måte. Utøverne holdt seg 

innenfor amatørreglementet, men trente samtidig under relativt profesjonelle forhold for sin 

tid. Leiren ble den ultimate måten å forberede utøver for en ny sesong samtidig som utøverne 

kunne tjene seg noen ekstra kroner til jul.106 

 Det er forsket mye i iden moderne toppidretten på hvordan en idrettsmann oppnår 

optimale resultater. Dette var også et tema i forbindelse med lekene i Oslo. Doktor Birger 

Tvedt, kjent som idrettslegen bak ukeprogrammene i de trønderske arbeidsleirene ble sett på 

                                                 
104 Protokoll 2. ordinære idrettsting 29. september 1950. I. AAB. Rolf Hofmo Sakarkiv serie D, Boks D-0037. 
105 Felles amatørbestemmelser vedtatt på idrettstinget 1950. I. AAB. Rolf Hofmo Sakarkiv serie D, Boks D-

0037. 
106 Gotaas, 2010. s. 268-269. 
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som datidens fremste ekspert på fenomenet. I olympiaposten oppsummerte han for det norske 

folk hva som skulle til for å bli toppidrettsmann. Under overskriften «Vilje og 

konsentrasjonen skaper topp-idrettsmannen» forteller han at det å bli en topputøver er langt 

fra en enkel prosess. Det krever mange års hardt arbeid i et inspirerende miljø, med en sterk 

vilje og konsentrasjon i både konkurranse og trening. Dessuten krevde det kunnskap om den 

menneskelige organisme og hvordan den henger sammen og hvor de svake punktene er.107 

Men også her er det snakk om toppstyring av utøvere. Tvedt snakker som lege om hva som 

kreves for å bli en toppidrettsutøver innenfor de rammene som eksisterte for idrettsmannen. 

Idrettsmannen hadde klare begrensinger gjennom amatørbestemmelsene hindret utøvere fra å 

jobbe fulltid med idretten. Det nærmeste en hadde var arbeidsleirene i Sør-Trøndelag. Men en 

kunne enn så lenge se langt etter overgangen fra idrettsmann til idrettsutøver. 

 Et siste punkt som ble viktig for Lekene på hjemmebane var hvorvidt instruktører 

skulle motta kompensasjon for det arbeidet de gjorde. Spesielt i de alpine grenene hadde dette 

vært et kontroversielt tema, siden det internasjonale skiforbundet hadde nektet europeiske 

skiinstruktører fra å delta. Dette truet hele skiidrettens fortsatte eksistens som Olympisk Idrett 

og ville gjort Vinterlekene i Oslo til et skuffende mesterskap. Vinter-OL i «Skisportens 

Vugge» ville mistet mye av sin kraft uten skisport. I lys av denne konflikten ble det bestemt i 

de felles amatørbestemmelsene at instruktører som trente utøvere kunne få kompensasjon 

dersom de ikke selv deltok i idrettskonkurranser for vinst.108 Samme problem møtte seg for de 

mange idrettslederne som gjorde en innsats for den norske idrett. I utgangspunktet skulle dette 

også være frivillig arbeid, men med store arrangementer som for eksempel OL krevde det 

mye arbeid. Krav om kompensasjon ble en logisk konsekvens, spesielt siden både utøvere og 

instruktører fikk dette. 

 Gjennom hele prosessen om amatørbestemmelsene kan jeg ikke finne noe som antyder 

at utøverne selv hadde noen rolle i definisjonen av begrepet. Utviklingen var toppstyrt, og det 

virker som utøverens rolle var begrenset til å følge de reglene de ble servert. I kildematerialet 

finnes det ikke spor av utøveres innflytelse på prosessen. Men den totale mangelen på 

representasjon fra utøvere som tross alt må forholde seg til dette reglementet tyder på en 

struktur der aktørene ble mindre viktige jo nærmere en kom til å faktisk konkurrere. 

                                                 
107 Olympiaposten. 16.02.1952. s. 13. 
108 Felles amatørbestemmelser vedtatt på idrettstinget 1950. I. AAB. Rolf Hofmo Sakarkiv serie D, Boks D-
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 De norske IOC medlemmene Thomas Fearnley og Olav Ditlev Simonsen hadde i 1950 

fremmet forslag for IOC om å overgi hele det internasjonale amatørreglementet til 

særforbundene. Dette forslaget ble stemt ned fordi OL skulle være uavhengig av politiske og 

kommersielle interesser.109 Denne påstanden viser IOC sin uvilje til å følge den internasjonale 

idrettens utvikling. I Norge angrep man amatørbestemmelsene med å tilpasse de til den 

moderne idretten, mens IOC desperat prøvde å holde fast i den idealiserte idretten Coubertin 

hadde drømt om. 

2.2.2 Utøverne. Hvem representerte Norge? 

«Heltene» ble i all hovedsak konstruert av media gjennom deres prestasjoner. Offisielt var 

den største æren ikke å vinne men å delta og ha kjempet hardt. Etter lekene i 1952 stilte 

skipsreder Thomas Fearnley med en donasjon som skulle hedre den beste utøveren i 

henholdsvis Vinter- og Sommer-Lekene. Dette skulle være en formell anerkjennelse av 

utøveres prestasjoner og skulle deles ut etter hvert OL inntil OL sluttet å eksistere eller Den 

Norske Olympiske komités arbeid var avsluttet.110 Vinneren etter Vinter-Lekene ble ikke 

uventet skøyteløperen Hjalmar Andersen med sine tre gullmedaljer. Men langrennsløperne 

gjorde seg heller ikke bort i konkurransene. 

 I innledningen ble det nevnt at norske «skihelter» har eksistert omtrent like lenge som 

skiene. I forbindelse med OL på hjemmebane var det et ønske fra organisasjonskomitéen om 

at disse skulle representere landet igjen, gjennom å delta i den særnorske fakkelstafetten. 

Fakkelstafett var ikke et nytt fenomen i Olympisk sammenheng. Tyskland hadde introdusert 

denne tradisjonen da de arrangerte lekene i 1936. Men stafetten hadde alltid vært knyttet til 

Sommer-lekene. For å markere at skisporten kom «hjem» foreslo Olav S. Bjaaland at det 

skulle arrangeres en tilsvarende stafett fra Morgedal til Oslo. Symbolikken skulle begynne 

med å tenne en fakkel i Sondre Nordheims peis i Morgedal, og gamle skihelter skulle frakte 

den på ski til Bislett Stadion under åpningsseremonien.111Dette ville ha stor symbolverdi 

internasjonalt og nasjonalt. Skisporten skulle komme hjem. Norge skulle vise verden 

vinterveien. 

                                                 
109 Slagstad. 2015. s. 609. 
110 Norge Olympiske Komité. Dagsorden møte 16.10.1952. I AAB. Rolf Hofmos sakarkiv. Serie D, Boks D-

0027. 
111 Brev fra Olav S. Bjaaland til Foreningen for Skiidrettens fremme. 29.10.1948. I. AAB. Rolf Hofmos 

sakarkiv, serie D. Boks D-0029. 
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 Hallgeir Brenden ble den mest kjente utøveren i norsk langrenn etter sin seier på 18 

kilometeren. Dette var starten på en lang og innholdsrik karriere. Han ble et ikon, noe som 

viser seg i at hjembygda Trysil reiste en statue i hans ære. Ifølge Thor Gotaas ble Brenden et 

forbilde for den oppvoksende generasjon, både i teknisk utøvelse av skisporten, men også 

fordi han var det en kaller en vinnertype: «Bevares, det fantes flere store norske 

langrennsløpere i 1952, men det var noe sjarmerende ved Brendens fandenivoldskhet og 

gemytt.»112 Brenden ble beskrevet som en folkelig mester, som mange kunne kjenne seg igjen 

i.  

 Brendens sjarm og folkelighet, som ble fremhevet i mange samtidige beskrivelser, 

gjorde han til en yndling i mediene også. Spesielt kjent i ettertid ble bildet av han med 

Hollywood stjernen Sophia Loren på fanget. Bildet ble tatt etter at Brenden hadde sikret seg 

sin andre olympiske gullmedalje på 15 kilometeren i Cortina i 1956 (et gull som også sikret 

han Thomas Fearnleys Olympiske ærespris dette året)113. Dette bildet var med på å løfte 

Hallgeirs status fra en enkel bygdegutt til en kjendis. Som diskutert tidligere i oppgaven var 

nordmenn fascinert av utenlandsk glamour. Hollywood var som en fantasiverden, og her sitter 

en av «våre bygdehelter» med en av verdens aller vakreste kvinner på fanget. Verden ble med 

en gang mindre og gav håp for fremtiden for mange unge norske gutter. Hardt arbeid kunne 

føre deg fra en liten bygd som Trysil til det glamorøse Italia med Sophia Loren på fanget. 

Brenden var med dette bilde en representant for Norge i den store verden.  

 En annen egenskap som ble utpekt ved Hallgeir Brenden var hans allsidighet. 

Allsidighet var en dyd for den norske «idrettshelten.» Aller helst skulle en hevde seg både i 

sommeridrett og vinteridrett. Brenden gjorde det med flere NM-gull i friidrett. Han vant 

Egebergs Ærespris i 1952, som var den viktigste prisen en norsk utøver kunne vinne. Prisen 

gis kun til utøvere som har internasjonale topplasseringer i hovedidretten sin og nasjonale 

topplasseringer i sideidretten. Dette må helst gjøres rundt samme tid.114 Brenden var på 

mange måter personifiseringen av en «Idrettsmann», slik Matti Goksøyr forklarer uttrykket. 

«Idrettsmannen (som regel en han) tok vare på sin kropp med sunn livsførsel og skoftet heller 

ikke på sitt arbeid. Han var en kjernekar, eller det som på moderne norsk kalles en 

rollemodell.»115 Idretten skulle være en sidegeskjeft som var en glede i seg selv og ikke et 

                                                 
112 Gotaas. 2010. s. 284. 
113 https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/. Åpnet 27.09.2017 kl. 13.30. 
114 https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/. Åpnet 27.09.2017 kl. 13.30. 
115 Goksøyr. 2010. s. 165. 
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mål. Dermed var det ikke anledning for utøverne til å delta i diskusjonen om 

amatørbestemmelsene.   

 Både Hallgeir Brenden og Magnar Estenstad representerte sin tids norske 

toppidrettsmenn, og var representanter for norske idrettsverdier. Brenden jobbet hardt med 

skiteknikken for å skaffe en fordel over konkurrentene. Han studerte blant annet finnenes 

diagonalgang for å tjene inn forspranget de hadde. Det var dette som gjorde Hallgeir til en 

ener, selv om han aldri vant en stor femmil.116 Magnar var et resultat av de trønderske 

arbeidsleirene og var «en harding både i løypa og i tømmerskogen» som han konkurrenter 

uttrykte det.117 Han sprengåpnet på den lengste distansen til tidtagernes store forbauselse på 

de tidlige mellomstasjonene. Siden han vant samtlige av sine fem NM-starter på femmil må 

en kunne si at han lykkes med taktikken.118 Denne typen heltedyrkelse er ganske 

gjennomgående i kildene om Brenden og de andre norske skiløperne. De forteller ikke mye 

om hvordan Brenden var som person. Men dette er et interessant fenomen siden Brenden i 

ettertid er mer en merkevare for den norske skihelten som idealtype, enn som en faktisk 

levende person. Fremstillingen har gjort normale mennesker til nærmest mytiske figurer.    

 Birger Tvedt la vekt på viljen som en sentral del av suksessen til toppidrettsutøvere. 

En måtte være villig til å ha det vondt over lang tid dersom en skulle vinne. Magnar Estenstad 

har blitt kjent i ettertid som en femmils konge gjennom hans fem NM-gull på distansen. Han 

var kjent i sin samtid som en tok sjanser ved å åpne hardt så fikk «det briste eller bære, og 

oftest gikk det bra.»119 Men det var også en bevissthet om at det ikke nødvendigvis var veldig 

godt for helsen å presse kroppen til det ytterste. Derfor ble det pålagt fra Skikomitéen at alle 

deltagere på femmila i OL skulle gjennom en obligatorisk helsesjekk etter løpet.120 Det å ha 

leger tilgjengelig etter en slik kraftanstrengelse var nok nødvendig. En egen helsekomité som 

skulle fungere som rådgivere for Organisasjonskomitéen i alt helsearbeid ble også dannet.121 

Dette viser at det i hvert fall var noen som tenkte på utøvernes ve og vel.  

 En kommer ikke utenom krigen når en skal diskutere de «norske heltene» i lekene i 

Oslo. Tysklands deltakelse hadde vært et kontroversielt tema i forkant av lekene, men der 

                                                 
116 Gotaas. 2010. s. 278-279. 
117 Ibid. s. 299. 
118 Ibid. s. 268 
119 Ibid. 
120 Protokoll fra Skikomitéens møte 28.11.1951. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D, Boks D-0030. 
121 Protokoll fra sanitetskomitéens første møte 15.12.1949. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D boks D-0029. 
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kom en til slutt til en fredelig løsning for de fleste involverte parter. Men en gruppe nordmenn 

ble nektet å representere Norge i noen idrettskonkurranser. Dette var folk som var dømt for 

landssvik. Arbeidsutvalget bestemte 10. januar 1952 at Finn Hodt ikke skulle få delta i 

olympiske leker for Norge med to stemmer imot.122 Finn Hodt hadde deltatt i tyske 

idrettsstevner under den store norske idrettsstreiken. Han var dermed ikke en god representant 

for norsk verdier i etterkrigstiden.  

 I ettertid har organisatorene for lekene blitt kjent som noen av norsk idretts største 

helter. Det var de som gjennom intens møtevirksomhet klarte å organisere og arrangere et 

vellykket mesterskap. Fremst i rekken av disse var Rolf Hofmo. Det var han som i sin tid 

hadde fremmet forslag om å arrangere OL som en del av oppbygningen av landet etter krigen. 

Med sitt arbeid sørget han for et utvidet idrettstilbud i hovedstaden samt en bevissthet i det 

norske folk om idrettens gleder og helsebringende effekt. Arbeidernes Idrettsforbund forsvant 

offisielt i 1946, men ideologien levde videre gjennom Hofmos arbeid, som sørget for større 

muligheter for utvikling av fremtidige helter, både med og uten ski.  

 Mens de mannlige utøverne jobbet hardt i arbeidsleire for å sikre status som norsk 

«skihelt» i sin samtid, var det en ny øvelse på OL-programmet som skapte kontroverser i 

Norge. «På en eller annen mystisk måte har 10km langrenn for kvinner blitt smuglet inn på 

det olympiske programmet.(…) De fleste skiledere vil oppfordre IOC til å fjerne grenen.»123 

Dette var Aftenpostens reaksjon til at 10km langrenn for kvinner for første gang var kommet 

på OL-programmet. Kvinner i idretten var blitt akseptert med årene så lenge de holdt seg til 

sine dretter som fremmet deres feminine sider. Langrenn var ikke en slik idrett. 

Utholdenhetsidrett generelt var problematisk da det å slite og svette ikke ble sett som en 

feminin egenskap. IOC hadde myknet om dette konseptet, men idéen levde i beste velgående i 

Norge. Det skulle fortsatt ta over tjue år før kvinner fikk delta i Birkebeinerrennet og 

Holmenkollstafetten,124 og det var først mot 1980-tallet at de kvinnelige «skiheltene» fikk 

oppmerksomhet på lik linje med menn.  

 Reaksjonene på konseptet kvinnelangrenn lot ikke vente på seg. Olympiaposten 

rapporterte dagen etter rennet at dette var et usmakelig konsept. «Ingen kom til Holmenkollen 

for å se på 10km langrenn for kvinner»125 Aftenpostens reporter var åpenbart ikke imponert 

                                                 
122 Protokoll, Arbeidsutvalgets møte 10.01.1952. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D boks D-0028. 
123 Aftenposten. 12.3.1951. 
124 Goksøyr, 2010. s. 126-127. 
125 Olympiaposten. 24.2.1952 s. 6. 
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over hva han hadde sett under den første langrenns-konkurransen for kvinner arrangert i 

Norge. Han avslører sitt syn på hva han mener er kvinnelige dyder med utsagn som «men 

hvordan de ser ut da de kom inn!» og «Frankrike vakler i land. Det er ikke et pent syn. Det er 

tydelig at dette ikke er en sport for kvinner.»126 Hva Aftenpostens reportere enn måtte ha ment 

da om dette rennet var det uansett en historisk anledning for norsk langrenn. Det var det første 

kvinnelangrenn som var arrangert på norsk jord, og den norske deltageren Rakel Wahl ble 

med sin sjette plass første norske kvinne til å ta Olympisk poeng i langrenn. Det var første 

steg mot en revolusjon som skulle gi frukter tretti år senere som jeg skal diskutere i et senere 

kapittel.  

 Kvinnen fulgte de samme amatørbestemmelsene som menn. Men der menn kunne ha 

fysiske arbeidsplasser, som for eksempel tømmerhogging, som var en treningsøkt i seg selv, 

var mulighetene mer begrenset for kvinner. Nevnte Wahl uttalte etter VM i 1958: «Hvor skal 

vi hente armstyrke fra når mjølkemaskinene har overtatt den eneste jobben som gav oss 

muskler?»127 Igjen viser de tradisjonelle kjønnsrollene seg å være et hinder for kvinnenes 

posisjon i idretten. Dette kommer utenom den gjeldende medisinske tradisjonen som sa at 

kvinner ikke skulle drive utholdenhetsidrett. Om dette var basert på forskning av 

middelaldrende hvite journalister eller faktiske leger er det vel ingen som kan avklare fullt og 

helt.  

 Blant idrettslederne var ikke temaet kvinnelangrenn gitt mye oppmerksomhet. Det 

gjelder i hvert fall i organisasjonskomitéen. Offisielt hadde jo ikke de norske 

organisasjonskomitéene noe de skulle ha sagt i møte med IOC om det Olympiske program. 

Behandlingen av kvinnenes langrenn viser den konservative norske holdningen til sporten. 

Langrenn var en herresport, og når vintersporten skulle komme hjem, skulle det helst være 

etter norske ideologiske forhold. Kvinnelangrenn var ikke noe som var tradisjonelt for 

sporten. Det ble dermed ikke satset på langrenn for kvinner, og øvelsen var ikke av kulturell 

interesse for Norge. Som tidligere nevnt brukte ikke Skikomitéen mye plass på langrenn. Det 

fantes andre problemer å håndtere, som konstruksjonen av nye Holmenkollen og alpinanlegg 

på Norefjell og i Rødkleiva. En enkelt konkurranse der løypen likevel er der blir et mindre 

problem i de eskalerende kostnadene. Herrestafetten skulle jo gå samme dagen og det var nok 

grenser for hvor mye konkurransen kunne ødelegge for lekene.  

                                                 
126 Ibid.  
127 Gotaas. 2010. s. 322. 
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 Kort sagt passet ikke kvinnene inn i idealtypen for den norske «idrettshelten». Kvinner 

skulle holde seg til sine idretter som la vekt på det estetiske. 50 år tidligere hadde det vært stor 

debatt om spesialisering innen idretten der flere sterke aktører advarte mot å glemme det 

estetiske ved skisporten. Denne ideologien ble brukt som argument mot likebehandling i 

kvinneidretten. 

2.2.3 Norge viser seg fram; internasjonal distribusjon av 

mesterskapet 

Oslo og Norge måtte vise seg fra sin beste side når det skulle komme besøk fra hele verden å 

besøke «skisportens vugge». Media ble sentralt for å formidle lekene ut i verden. Folk flest 

hadde jo ikke muligheten til å komme seg inn til Oslo. Dermed måtte mediene mobilisere 

både nasjonalt og internasjonalt for å sørge for at alle fikk en liten bit av OL inn i stua. Norge 

måtte selges som et verdig feriested, og som en styrket nasjon etter fem år med okkupasjon. 

 En viktig del av arrangementet var å sørge for at mediene hadde tilstrekkelig med 

arbeidsplass til å formidle resultater og hendelser ut i verden. I Holmenkollen innebar det å 

bygge et slags pressesenter med telefoner slik at nyhetene kunne spres fortløpende. Det ble 

bestemt at det skulle plasseres ti til tolv telefonbokser for formidling av langrenn (dersom det 

ble arrangert i Holmenkollen, ingenting var helt sikkert ennå), pluss direktetelefoner for 

Osloavisene så de fortløpende kunne rapportere resultater.128   

 Norge var en del av den vestlige interessesfære, med medlemskap i NATO fra 1949 og 

som stolte mottakere av Marshallhjelp. Offisielt er de Olympiske Leker apolitiske, men det 

finnes ikke et eksempel på at dette faktisk var tilfellet. Et eksempel fra lekene i Oslo var en 

rapport fra en kongelig norsk legasjon i Tsjekkia. De rapporterte om mediedekningen av 

lekene i landet, og de kunne rapportere om nedsparking av Norge som nasjon og 

mindreverdige vestlige verdier. Det ble rapportert at det nylig «Marshalliserte» Norge levde 

på fattigdomsgrensa da det ikke ble servert nok mat, og dessuten at mesteparten av maten var 

fisk. Norge var nok et eksempel på hvordan vestlige verdier var en trussel for folket.129 Slike 

propagandastunt plasserte Norge i den kalde krigen. Folkedemokratiene var ifølge tsjekkisk 

                                                 
128 Protokoll fra møte i telekommunikasjonskomitéen. 12.08.1949. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D, Boks 

D-0029. 
129 KGL norsk legasjon. Norge i Tsjekkisk presse. Praha, 12. mars 1952. nr. 73. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv 

serie D. Boks D-0029. 
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presse bedre rustet for å produsere sterke idrettsutøvere enn noen vestlige land, og var sikkert 

mye av grunnen til at Øst-Tyskland ikke fikk delta.  

 Tysklands deltagelse i lekene var også et sårt tema. Bare et par år tidligere hadde 

Norge levd under tysk okkupasjon. Idretten hadde streiket i protest mot okkupasjonen, og den 

norske idretten virket fortsatt bitter etter krigens herjinger. Like fullt var det et sterkt ønske fra 

IOC om at i hvert fall Vest-Tyskland skulle få delta siden det var i den Olympiske ånd å 

inkludere alle nasjoner.130 Problematikken ble ikke behandlet i organisasjonskomitéen da de 

hadde mer enn nok med å få selve arrangementet på beina. Det var uansett et mer storpolitisk 

spørsmål enn hva en enslig komité kan komme fram til. Det var til slutt en omfattende 

diplomatisk diskusjon i IOC, NOK og i politiske sirkler som sørget for at Tyskland fikk stille 

med utøvere til lekene. De ble møtt med jubel under sin innmarsj, og gjennom upåklagelig 

oppførsel under lekene var tyskerne offisielt velkommen tilbake i det Olympiske selskap.131 

Ideologisk hadde seieren over den tyske okkupasjonsmakten vært viktig for Norge som 

nasjon. Men Norge ønsket også å fremstå som en fredsnasjon.  

 Når hele verden først kom på besøk var det viktig å sammenligne seg med de andre 

nasjonene. Dette var selvfølgelig imot det Olympiske Charter.  Artikkel 53 presiserer at «i de 

olympiske leker skal det ikke være noen klassifisering mellom de enkelte nasjoner. 

Organisasjonskomiteen skal sette opp og levere til CIO en æresliste med navnene på de seks 

første i hver øvelse i alfabetisk orden.»132 Men dette stopper ikke lokale medier fra å 

rapportere hjemmenasjonens prestasjon kontra gjestene. Dette skjedde også i 1952, der 

avisene, på tross av oppfordringer fra IOC om å la være, trykket opp medaljetabeller som 

viste at Norge ble beste nasjon både i antall medaljer og olympiske poeng.133 Mesterskapet 

måtte være en suksess for å kunne legitimeres nasjonalt, men det var også viktig å kunne gni 

litt nasjonal stolthet i ansiktet på gode konkurrenter.  

2.2.4 Hvordan lage en nasjonal folkefest 

                                                 
130 Heyerdahl. 2014. s. 131-132. I utgangspunktet har det vært opp til vertsbyen, i henhold til IOCs tradisjoner 

med å unngå vanskelige spørsmål. Nevnes også at Coubertin var blant de som var skeptiske til tysk deltagelse 

etter første verdenskrig.. 
131 Molzeberger. 2014. s. 1484. 
132 Norsk oversettelse av det olympiske charter. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D, Boks D-0027. 
133 Heyerdahl, 2014. s. 194. 
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Som nevnt tidligere ble mediene en stadig viktigere del av De Olympiske Leker og en 

nøkkelfaktor for å gjøre arrangementet til en nasjonal folkefest fremfor en fest for 

hovedstaden. Mediene jobbet for å distribuere lekene og hvordan dette åpnet opp en ny form 

for underholdning og la dermed grunnlaget til kommersialiseringen av langrenn og 

profesjonaliseringen av idrettsutøvere som skjedde senere i historien. Men det var ikke bare 

enkelt å gjøre en slik storsatsning. Det er få saker som har skapt mer splid i det norske folk 

enn mengden av sport som ble distribuert. Dette på tross av at sporten var en minimal del av 

den generelle mediedekningen. NRKs statistikker viste at kun 2,3 % av den effektive 

sendetiden til NRK Radio var forbeholdt idrett i perioden 1947 til 1948.134 

 Norsk film sikret seg filmrettighetene for lekene og fikk i god tid i forveien vite hvor 

langrennsløypene skulle gå så de kunne forberede seg på å lage et best mulig produkt for 

publikum.135 Dermed kunne et større publikum se «heltene» sine i aksjon og delta i 

folkefesten uten å faktisk reise inn til hovedstaden. Folk kunne oppleve norsk idrett på sitt 

aller beste i konkurranse med det utlendingene hadde å by på. Det var en måte å vise det 

norske folk at Norge var en internasjonal kraft i vinteridrett. Idrettsnasjonalismen fløt videre 

på den generelle norske nasjonalismen etter krigen. Norge var kommet styrket ut.  

 NRK mobiliserte også store krefter til distribusjon av lekene. Det ble vedtatt å ha 

daglige sendinger hver kveld om OL, noe som aldri hadde vært aktuelt før. Åtte kontorer ble 

ryddet for å gi plass til internasjonal presse. Mellom 60 og 70 teknikere stilte på jobb hver dag 

for å sikre at alt det tekniske utstyret skulle fungere gjennom lekene. Hovedtyngden for selve 

distribusjonen ut til folket falt på Halfdan Hegtun, Finn Amundsen og Rolf Kirkevaag som 

var datidens største NRK-kjendis.136 Disse skulle lose det norske folk gjennom OL-

sendingene og være med å skape et menneskelig bilde av toppidrettsutøverne. Innsatsen 

betalte seg og idrett ble en større del av sendeskjemaet på statskanalen i årene fremover. 

 Også papiravisene stilte godt forberedt. Spesielt gjaldt dette Aftenposten som stilte 

med Olympiaposten, en helt egen idrettsavis som skulle distribueres gjennom lekene. Denne 

skulle sørge for at hovedstadens befolkning så fort som mulig etter at begivenheter hadde 

                                                 
134 Norsk Rikskringkasting statistikk vedrørende riksprogrammet for perioden 1.7.1947 til 1.7.1948. I. RA. 

Norsk Rikskringkasting, sentralarkivet, serie Rolf Kirkevaag Gd-sport, Boks Gd-0001. 
135 Protokoll fra Skikomitéens møte 28.11.1951. I. AAB. Rolf Hofmos sakarkiv serie D, Boks D-0030. 
136 Olympiaposten 14.02.1952. s.7. 
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funnet sted fikk vite om det.137 Som i NRK fikk også papiravisene øynene opp for potensialet 

med å dekke sportsarrangementer.  

2.2.5 Avslutning 

Vinter-lekene I Oslo var en suksess. Både som en del av oppbygningen etter krigen og som et 

nasjonalt prosjekt for å nordmenns selvtillit og landets fremstilling i verden. Internasjonale 

medier fikk oppleve et vellykket mesterskap, der norske prestasjoner fikk internasjonal 

anerkjennelse. Den norske stoltheten hadde fått et internasjonalt uttrykk. Idretten ble gjennom 

lekene og medias dekning en mer akseptert del av den norske offentligheten gjennom medias 

dekning. Idretten som nyhetsverdig materiale fikk styrket legitimitet og gav grobunn for 

fremtiden der idrett ble en større del av medielandskapet.  

 For skiløperne markerte mesterskapet en endring. I større grad enn tidligere 

måtte utøverne spesialisere seg for å vær konkurransedyktig internasjonalt. I Trøndelag ble 

det arrangert arbeidsleire der utøverne kombinerte trening og arbeid, med hjelp fra det fremste 

i datidens vitenskapelige treningsmetoder. Den allsidige amatøren var fortsatt idealet, men det 

var en sentral anerkjennelse av at amatørbestemmelsene måtte endres dersom norske skiløpere 

skulle hevde seg. Med den økte mediedekningen fikk de norske skiheltene mer 

oppmerksomhet. Dette betød at utøverne ble kjent også utenfor skisporet, og fikk en liten 

smak av fremtidens status som idrettskjendis og glamouren som fulgte med en slik status.  

De Olympiske leker og symbolene knyttet til mesterskapet var attraktive for 

kommersielle aktører. For eksempel hadde Frydenlund OL ringene på sien vørterølflasker. 

Dette var for å få status som «sportsdrikk» som var lettere å selge til et større marked. Det var 

fortsatt en tidlig fase av kommersialiseringen, men det viste at det var mulig å tjene penger på 

OL som merkevare.  

  

                                                 
137 Olympiaposten. 14.02.1952 s. 3. 
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3 Idrettskjendis i farger: 

Langrennseliten i en ny tid, 1960- og 

1970-tallet 

Etter OL i Oslo hadde vinteridretten fått en større posisjon i Norge. Mesterskapet hadde vært 

en folkefest. De neste tiårene var preget av endring i store deler av apparatet rundt 

idrettsutøverne. NSF og andre særforbund fikk mer penger fra staten gjennom tippemidlene til 

satsing på idrett. Det var tett samarbeid mellom stat og idrett for å sikre flere idrettsanlegg for 

å få befolkningen i aktivitet. Samtidig ble det stadig dyrere å satse på toppidrett, som gjorde at 

statens donasjoner ikke var tilstrekkelig med en toppidrettssatsing. Kommersielle aktører kom 

inn i bildet via skipool, samtidig som Norge for første gang kunne se jevnlige 

fjernsynssendinger, som kunne eksponere utøverne og deres «sponsorer» til et bredere 

publikum. Med fremveksten av fjernsyn ble «skiheltene» mer synlige, og NRK la ned mye 

arbeid for å gjøre sportssendingene interessante. Samtidig var selve idretten i endring, med 

innovasjoner i utstyr og teknikk som gjorde det mer utfordrende å være utøver.   

3.1 Skiidrett som statlig støttet kulturarv 

OL på hjemmebane hadde vært en suksess, men dette betydde ikke en varig endring i Norges 

posisjon i den internasjonale skisporten. Allerede i Cortina fire år senere skulle de norske 

utøverne slite vesentlig mer. Det var mange grunner til dette, men Norges Skiforbund og 

Statens Ungdoms- og idrettskontor ønsket å bruke ressurser på å legge forholdene bedre til 

rette for toppidrett i Norge. Samtidig måtte en bevare idretten som en folkebevegelse.. For at 

staten skulle støtte idretten, måtte den komme alle til gode. 

I etterkant av OL i Cortina i 1956 henvendte NSF seg til Rolf Hofmo i STUI for å 

diskutere norske hoppbakker. NSF hevdet at de norske hoppbakkene hadde en annen profil 

enn de internasjonale, noe som gjorde det vanskelig for norske skihoppere å hevde seg 

internasjonalt. Det ble derfor opprettet en komité for utvikling av skibakker, der folk skulle 

utdannes som rådgivere i byggingen av nye anlegg i Norge.138 Langrenn sakket også akterut i 

forhold til de internasjonale konkurrentene. VM i Lahti i 1958 viste at Norge hadde et stykke 

                                                 
138 Brev til NSF fra STUI ved Odd j. Ingebrigtsen. 11.6.1981. I. RA. Kirke- og Undervisningsdepartementet, 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor, sakarkiv serie D, Boks D-0180. 
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igjen før de virkelig kunne konkurrere internasjonalt. Andre nasjoner hadde større bredde i 

troppen sin og spesielt finnene imponerte med sine resultater. Dette skulle senere erstattes 

med en komité for skianlegg generelt i 1974.  

 STUI var de som disponerte tippemidlene og var i så tilfelle den mektigste statlige 

institusjonen for utvikling av idrettsanlegg. Med Norsk Tippings økte overskudd fikk idretten 

dermed mer penger som kunne brukes til idrettsformål, og da primært idrettsanlegg. I 

perioden 1950-1959 fikk idretten 73,3 millioner kroner, som økte til 158,3 millioner neste tiår 

og det økte igjen til 842,2 millioner i perioden 1970-1979.139 Etter å ha ridd bølgen av 

nasjonal stolthet etter lekene i Oslo fikk NSF en fot innenfor STUI, og dermed prioritet i 

fremtidige anleggsspørsmål. Tippemidlene kunne dekke utgiftene til bygging av anlegg, men 

selve driften av anlegg var gjerne et større problem. Anlegg ble ofte konstruert og finansiert 

uten tanke om fremtidig bruk. I 1979 ble det arrangert et anleggskurs der skianleggskomitéen 

er enige om at «modernisering, vedlikehold, drift og nyetablering av skianlegg er et forsømt 

punkt de fleste steder i landet vårt.»140 

 På tross av et større administrativt apparat var idretten fremdeles basert på frivillig 

arbeid. Dermed ble det en utfordring når Norges skiledere skulle møtes til skiting en gang i 

året. Folk kunne få dekket tapt arbeidsinntekt som vanlig, men noen hadde en lang reisevei. 

For at møtet ikke skulle bli en for stor økonomisk byrde for klubber og privatpersoner 

organiserte NSF diverse sparende tiltak. Deltagerne måtte selv betale innkvartering, men de 

kunne få dekket billigste offentlige kommunikasjonsmiddel. For å gjøre dette billigst mulig 

ble det inngått en avtale med NSB om tretti prosent rabatt til møtedeltakere.141Med slike 

incentiver kunne en samle hele landet til skiting og sikre at regionale kretser fikk si sitt om 

skisportens fremtid.  

 I tillegg til det administrative arbeidet i det nasjonale forbund, var fortsatt de lokale 

skilagene og skikretsene basert på frivillig arbeid og dugnad. I forbindelse med en utreding 

om skianlegg fra 1979 var en av konklusjonene de kom fram til at «Dugnad har vært og vil 

fortsatt være aktuelt som finansieringstilskudd for en rekke anlegg. Innenfor rimelighetens 

                                                 
139 http://2017.norsk-tipping.no/%C3%A5ret-2017/statistikk/ Undermeny: Overskuddsutdeling 1948-2017. 

Åpnet 27.04.2018. 
140 Rapport fra anleggskurs 30.03-01.04- 1979. Steinkjer. s. 7. I. RA. Kirke- og Undervisningsdepartementet, 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sakarkiv serie D Boks D-0179. 
141 Brev til skitingets deltagere 1980 fra NSF. 29.05.1980. Riksarkivet Kirke- og undervisningsdepartementet, 

Statens ungdoms- og idrettskontor. Sakarkiv serie D boks D-0180. 
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grenser kan dugnadsinnsats ha mange positive sider.»142 Dugnad som ideal for idretten 

forsvant ikke, selv om det ble større fokus på toppidretten. Det måtte være en bredde i bunnen 

å hente nye eliteløpere fra. Siden det var lite penger i breddeidretten måtte folk stille opp og 

sørge for at unge utøvere fikk prøve seg.  

3.1.1 Det utvidete kulturbegrepet: idrett blir kultur 

Fra 1945 satset staten høyt på kultur, uten at de fikk stor respons i befolkningen. Høykulturen 

skulle bringes ut til folket med stiftelse av flere nye nasjonale kulturinstitusjoner. Tiltakene 

fikk ikke den responsen som politikerne håpet, da befolkningen trakk mer mot 

populærkultur.143 I 1973 kom regjeringen Korvald med en Kulturmelding som endret 

kulturens politiske posisjon. Kulturen skulle bli en del av samfunnspolitikken, og samtidig ble 

idretten en del av den norske kulturpolitikken. Kulturpolitikken skulle i større grad bli en del 

av den allmenne samfunnspolitikken.144 Meldingen var både en anerkjennelse av idretten som 

en sentral del av norsk kultur, men også en anerkjennelse av kulturen som en verneverdig del 

av det norske samfunnet.  

 Det var to saker som sto sentralt når det var diskusjon om idrett i kulturmeldingen. Det 

var idrett for funksjonshemmede og forholdet mellom toppidrett og masseidrett. I meldingen 

kommer det fram at det sentralt i idretten og i ulike særforbund er det vanskelig å finne 

enighet om dette spørsmålet. For departementet ble det viktig å presisere at idrett for alle også 

inkluderer enerne, men at det var viktig at de begrensede ressursene gikk til så mange som 

mulig. Departementet mente at det ikke var noe som tydet på at toppidretten var 

overprioritert, men det kunne være fare for at dette ville skje i fremtiden.145 Massemedia ble 

pekt på som en potensiell syndebukk for denne potensielle utviklingen. Medienes rolle 

diskuteres senere i dette kapittelet.  

 Ifølge departementet var det folkevalgte organer, både lokalt, regionalt og sentralt som 

skulle sørge for et idrettstilbud for barn. Idretten skulle prinsipielt sidestilles med andre 

kulturelle fritidsaktiviteter tilknyttet skolen og burde i praksis bli styrt av «samarbeidsutvalg, 

                                                 
142 Utredning om skianlegg i Norge. Februar 1979. s. 70. Riksarkivet, Kirke- og Undervisningsdepartementet, 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sakarkiv serie D boks D-0179. 
143 Busland, 2011, s. 40. 
144St. Meld. Nr. 8 for 1973-74. s. 5 
145 Ibid. s. 44 
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foreldreråd, aktivitetslærere og idrettslag.»146 I prinsippet skulle altså barneidretten være 

basert på frivillig arbeid. Idretten skulle være for alle, som i praksis mente for så mange som 

mulig. I forbindelse med toppidretten er barneidretten interessant fordi det var her de 

fremtidige toppidrettsutøverne skulle komme fra. De profesjonelle skiløperne fra 1990-tallet 

hadde vokst opp med idrett som en del av kulturen, og det kan ha vært en faktor som bidro til 

de gode resultatene i den perioden. 

 Skoleidretten var av offentlig interesse fordi den gjaldt både utdanning-, helse- og 

kulturpolitikk. Men idretten var fortsatt selvstyrt, i den grad at den var basert på frivillig 

arbeid. Særforbund og frivillige fikk retningslinjer å følge, men det fantes ikke noen særlig 

myndighet utenfor idretten selv som kunne sikre at disse retningslinjene ble fulgt. Dette var 

for å beskytte frivillige organisasjoners frie stilling.147 Dermed var det ikke noe politisk organ 

som stoppet idretten fra å satse på toppidrettsutøvere. 

 Meldingen besluttet også å øke idrettens andel av tippemidlene til 50%, noe som ville 

gi økte inntekter til bruk på anlegg estimert til 15 millioner kroner innen 1977. Men med det 

utvidete kulturbegrepet måtte en også utvide begrepet om idrettsanlegg. Tradisjonelle 

konkurranseanlegg dekket ikke behovet for idrettens nye posisjon i det norske samfunnet. I 

samarbeid med Norges Idrettshøgskole ble det lagt fram en liste på 14 typer anlegg som 

skulle sikre fysisk fostring for alle, ved siden av de tradisjonelle idrettsanleggene.148 Dermed 

begrenset departementet mulighetene for ensidig satsning på enkeltidretter, og åpnet 

mulighetene for fysisk aktivitet utenom den tradisjonelle idretten.  

Frykten for at toppidretten skulle svelge unna den viktige og helsebringende 

breddeidretten, ble det satt ned et samordnet utvalg for idretten, som skulle sørge for at 

idrettens verdier ikke ble degenererte. Dette var selvfølgelig ikke noe idretten alene var skyld 

i, men et symptom på en mer automatisert og stillesittende verden. Det ble hevdet at dette var 

med på å denaturere menneskets kropp og sjel og var en trussel for menneskets fremtid. Dette 

var sterke ord om det moderne menneskets situasjon, og utvalget kom frem til at spesielt 

breddeidretten måtte sørge for at denne degenereringen av menneskeheten fikk skje. 

                                                 
146 Ibid. s. 63. 
147 Ibid. s. 64. 
148 Ibid. s. 81. 



47 

 

 I kulturmeldingen til regjeringen Brundtland påpekes de økende kostnadene til 

idrettsformål i Norge. I 1968 var de samla utgiftene til idrettsformål 84 millioner kroner. I 

1979 var dette økt til 814 millioner kroner.149Med slike løpende utgifter var det klart at 

idrettens posisjon i Norge måtte diskuteres sentralt. De helsepolitiske fordelene ved idretten 

sto fortsatt sentralt, med idrett for alle som fortsatt gjeldene parole. Toppidrettens posisjon var 

en dermed mer skeptisk til, selv om man fortsatt anerkjente at også topputøverne var en del av 

alle. Det ble gitt ut statsstipend for topputøvere for å kompensere for tapt arbeidsinntekt. Dette 

var en fortsettelse av politikken fra 1970-tallet, men tilbudet ble utvidet. Mens det i 1978 var 

20 utøvere som fikk 15 000 kroner hver ble dette økt til 17 500 kroner til 35 utøvere i 1981.150 

Det var en forståelse i departementet at for å være konkurransedyktig i internasjonale 

konkurranser måtte en satse tilnærmet profesjonelt for å ha en sjanse. 

3.1.2 Utdanning og idrett: tilpassning og spesialisering 

Toppidretten hadde fått en posisjon i kulturen og i politikken. Neste steg var en plass i 

utdanningen. Rolf Hofmo hadde alltid drømt om en idrettshøyskole i Norge og i 1968 ble 

drømmen oppfylt. Med dette fikk idretten et mer vitenskapelig preg. Dette var for så vidt ikke 

helt nytt. Allerede i forbindelse med OL i Oslo hadde Norge en lege i Birger Tvedt som ble 

kalt idrettslegen som spesialiserte seg på idrettsprestasjoner. I tillegg til høyere utdanning ble 

det gjort tiltak for å sikre at yngre utøvere skulle få muligheten til å satse på idrett, samtidig 

som de utdannet seg.  

Eliteløperne fikk et større fokus utover 1970-tallet. Det internasjonale nivået på 

skisporten var blitt så høyt, at hvis Norge skulle kunne hevde seg i sin nasjonalsport. For å 

sikre norske eliteløpere skulle det tilbys et toårig videregående utdanningsløp, som var 

tilpasset en toppidrettslivsstil. På denne måten kunne Norge utvikle toppidrettsutøvere uten at 

det brøt med amatørreglementet.151 Dette var et steg i retning av tidligere spesialisering, som 

Norge skulle videreutvikle utover 1980- og 1990-årene etter modeller fra DDR. 

 Tilpasset utdanning var en ting, men en annen var de allerede etablerte løperne. 

Hvordan kunne disse bruke mer tid på ski, samtidig som de opprettholdt amatørstatusen? 

                                                 
149 St. meld. 23. 1981. s. 110.  
150 Ibid. s. 122. 
151 Protokoll, Statens Ungdoms- og Idrettskontor. 05.10.1976. I. RA. Kirke og undervisningsdepartementet. 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sakarkiv serie D boks D-0179. 
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Svaret for NSF var å bruke eliteløperne i deres spesialkompetanse, nemlig å gå på ski. 

Skiløpere ville komme med uvurderlig kunnskap om utvikling av moderne ski.152 Dette var en 

mer effektiv bruk av ressursene som eliteløperne kunne tilby, i hvert fall under karrieren.  

 En idrettshøyskole var ingen ny idé fra 1960-tallet. Allerede i 1935 hadde AIF luftet 

idéen. I tillegg hadde nazistene og Charles Hoff jobbet med saken under krigen. Men det var 

vanskelig i Norge i etterkrigstiden å selge idéen mens landet fortsatt var under 

gjenoppbygging. Dette betød at hverken regjeringen Gerhardsen eller Rolf Hofmo, som hadde 

vært en sterk forkjemper for skolen, fikk oppleve at den sto ferdig i 1968.153 Men skolen viste 

at en i Norge var forberedt på å jobbe vitenskapelig for å bedre idrettens vekstmuligheter i 

Norge. Dette var selvfølgelig ikke uproblematisk. Amatøridealet i idretten ville være 

vanskelig å opprettholde hvis en kunne utdanne seg spesielt innenfor idretten. Det var lite 

sannsynlig at noen ville ta seg høyskoleutdannelse for å bruke den på en hobby.  

 I begynnelsen gikk utdannelsen på NIH stort sett ut på kroppsøving. NIH fikk dermed 

en viktig posisjon også i utviklingen av breddeidretten. Idretten fikk stadig viktigere posisjon i 

det norske samfunnet etter at det ble en del av det utvidete kulturbegrepet. Et viktig poeng for 

i det hele tatt å starte skolen hadde vært at den skulle gi idretten høyere anseelse. Men siden 

den ble finansiert av tippemidler ble den ikke likestilt med andre høyskoler.154 

 Selv med det potensiale NIH hadde i en vitenskapelig utvikling av idretten var det 

skepsis innad i idretten. Spesielt i en så tradisjonstynget idrett som langrenn. Tidligere hadde 

trenere vært mer eller mindre selvlærte og ønsket ikke hjelp av teoretikere for å utvikle nye 

talenter.155 Igjen var det en form for proteksjonisme ovenfor den «tradisjonelle» måten å trene 

på. Men NIH markerte en start på at idretten skulle bli mer akseptert som karrierevei.  

 Utdanning spesielt rettet mot idrett var ikke nødvendigvis et brudd med de etablerte 

amatøridealene. Utover 1970-tallet ble det diskutert statlig om eliteutøvere skulle få 

muligheten til et tilpasset utdanningsløp i den videregående skolen. Det ble lagt frem forslag 

om et toårig utdanningsløp i videregående skole for utøverne som enda ikke hadde nådd 

                                                 
152 Protokoll, Statens Ungdoms- og Idrettskontor. 05.10.1976. I. RA. Kirke og undervisningsdepartementet. 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sakarkiv serie D boks D-0179. 
153 Goksøyr, 2010. s. 133. 
154 Ibid. 
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opp.156 For at norske skiløpere skulle ha muligheten til å konkurrere internasjonalt måtte en 

satse tidligere og mer spesialisert. Det internasjonale nivået ble vurdert som «å ha steget til et 

meget høyt nivå, som nærmer seg «det profesjonelle»».157 Det var viktig for Norge som 

nasjon å satse på «nasjonalidretten», noe som tvang fram endringer både innad i idretten og 

politisk for hvordan idretten skulle utvikle seg.   

3.2 Amatøridealet under press 

Med stor utbygning av anlegg og et ønske om internasjonal ære ble det vanskeligere og 

vanskeligere å opprettholde amatøridealet for eliteløperne. Skipoolen var allerede et steg i 

retning av profesjonalisering. For å sikre at utøverne ikke brøt med IOC og FIS sine 

amatørbestemmelser. 

 Da NSF kontaktet STUI etter lekene i 1956 ble det klart at norsk langrenn i økende 

grad skulle satse på eliteidrett. Det var ikke alle som var like positive til dette Foreningen for 

Skiidrettens fremme ønsket i 1965 å bli en nasjonal organisasjon på linje med NSF for å sikre 

fremtiden til amatøridealet i idretten. STUI ønsket det samme, men kom fram til at det var 

mer hensiktsmessig å opprette et utvalg innenfor NSF for mosjon- og rekreasjonsløping på 

ski.158 At dette i det hele tatt var en bekymring vite hvor mye idretten hadde endret seg på 

bare et lite tiår. Det måtte et politisk vedtak til for å sikre fremtiden til langrenn som 

rekreasjonsidrett. Hvorvidt frykten var reell var et annet spørsmål som ikke kommer fram i 

kildene.  

 Flere av de tidlige eliteutøverne fra 1960-tallet ble også kjendiser i den kulturelle 

sfæren. NRK TV brukte stjernefaktoren til eliteutøverne ved å utsette dem for konkurranser 

de ikke var spesielt gode til. Knut Bjørnsen fikk mye av æren for å skape denne 

underholdningen, blant annet ved å la utøverne synge. Ole Ellefsæter og Gjermund Eggen 

fikk til og med moderat suksess som plateartister på 1960-tallet.159 Fjernsynet skapte på 

mange måter en ny type mennesker, nemlig kjendiser. Fenomenet kjendis var relativt nytt i 

                                                 
156 Protokoll Statens Ungdoms- og Idrettskontor 5.10.1976. I. RA. Kirke- og Undervisningsdepartementet, 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sakarkiv serie D. Boks D-0179. 
157 Protokoll Statens Ungdoms- og Idrettskontor 5.10.1976. I. RA. Kirke- og Undervisningsdepartementet, 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sakarkiv serie D. Boks D-0179. 
158 Brev til Dag Berggrav fra STUI 26.03.1965. RA. Kirke- og Undervisningsdepartementet, Statens Ungdoms- 

og Idrettskontor. Sakarkiv serie D, Boks D-0179. 
159 Lisenskontrolløren. Sesong 2 episode 2 NRK Nett TV. 
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Norge, men ikke uhørt. Kjendistilværelsen gjorde det uansett mulig å generere inntekt utenom 

selve idretten, selv om det var idretten som hadde skapt kjendisstatusen.  

 Kjendis er ikke en beskyttet tittel. Eggen og Ellefsæter ble satt i rampelyset, og måtte 

leve med interessen til det norske folk om deres liv og virke. Idretten i seg selv ble ikke en 

arena for underholdningsartister, men løperne ble dratt inn i andre sammenhenger på 

bakgrunn av sine prestasjoner. De ble underholdningsartister og idrettsutøvere på fritiden. 

Senere ble selve idretten en arena for underholdningsartister. Det var et første steg for den 

fremtidige profesjonelle utøveren som måtte by på seg selv for å være attraktiv på 

sponsormarkedet. Popularitet var en kvalitet som lønte seg for idrettsutøvere lenge før 

sponsorene dukket. 

 Premiepenger og sponsorpenger kunne ikke utbetales direkte til eliteløperne med de 

gjeldende amatørbestemmelsene. Men premiepenger og sponsorpenger fulgte gjerne gode 

resultater. For å omgå eventuelle amatørbestemmelser ble slike inntekter som overgikk 

kompensasjonen for tapt arbeidsfortjeneste, opprettet NSF fond for de ulike utøverne. Disse 

fondene skulle disponeres av NSF, og kunne utbetales etter at utøverens karriere var over. 

Utøverne hadde ingen rettslig rett på midlene før NSF bestemte at de fikk det.160 Eventuelt 

fikk man betalt i premier, men det fantes grenser for hvor stort behov langrennsløpere hadde 

for reise-TV, skinnstoler og frysebokser, så enkelte fikk dette vekslet i penger, på ikke helt 

lovlig vis.161 

  Fra starten av 1970-tallet var det helt klart vokst fram en gruppe eliteutøvere som kan 

beskrives som et landslag. Problemet var at det ikke fantes noen internasjonal 

konkurranseform utenom mesterskap. Dette betød at det var færre muligheter til å teste seg 

mot internasjonale løpere. I 1971 sendte Norge en sterk delegasjon til Oberhof, men ingen av 

de mellomeuropeiske nasjonene satset på denne konkurransen. Det ble klart at for å sikre en 

sesong med jevnlige konkurranser internasjonalt, burde det arrangeres en verdenscup, der 

utøverne fikk testet seg jevnlig og der den beste utøveren gjennom sesongen ble belønnet. 

Dette ville tvinge flere nasjoner til å stille i internasjonale konkurranser.162 For å sikre 

                                                 
160 Innstilling fra utvalget for eliteløpernes valg av ski. Oslo 29.01.1980. I. RA. Kirke- og 

Undervisningsdepartementet, Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Sakarkiv serie D boks D-0180. 
161 Eriksen. 1985, s. 33. 
162 VG. 22.01.1971. s. 19. 



51 

 

framtiden til langrennssporten krevde det flere internasjonale konkurranser der de beste i 

verden målte krefter. 

 Toppidrettssatsningen korresponderte dårlig med helsedepartementets mål med 

idretten som fortsatt var aktivitet for å bedre folkehelsen. Men under regjeringen Korvald 

begynte politikerne å diskutere det Rolf Hofmo hadde praktisert etter krigen. Idrett skulle bli 

en del av et utvidet kulturbegrep, noe som ville gjøre det lettere å rettferdiggjøre satsing på 

toppidrett.  Eliteutøverne skulle i større grad representere Norge. Offisielt ønsket ikke 

regjeringen å finansiere toppidretten, siden kulturmeldingen fra 1973 presiserte at fokus på 

ekstreme prestasjoner ikke ville stimulere til annet enn passiv oppslutning om idretten som 

underholdningsfenomen. Idretten skulle være for alle. I kulturmeldingen som kom året etter 

ble det imidlertid presisert at også enerne var inkludert i «alle».163  Her ligger det en passiv 

forståelse at toppidretten er verdsatt på lik linje med breddeidretten. 

 Nettopp fordi det ikke ble noe skille mellom topp og bredde var NIF skeptiske til 

meldingen. Eliteløperne burde bli behandlet slik som kunstnere og få statsstipend for å drive 

aktiviteten. Innad i idretten var det flere positive stemmer til profesjonell og spesialisert idrett. 

Blant politikerne var det mer skepsis. Kulturmeldingene skulle omfatte hele den folkelige 

kulturen, og alle regjeringer mellom 1973 og 1983 la frem sin egen kulturmelding der idretten 

var en etablert del. Idretten fikk større statlig støtte og ble en mer etablert del av lokalkulturen 

rundt i Norge.164 Dette gjaldt både med lokal breddesatsing og lokale helter som representerte 

nasjonen internasjonalt.  

 Etter kulturmeldingen 1973-74 jobbet idretten under det utvidete kulturbegrepet, ble 

det lettere å rettferdiggjøre satsningen på toppidrett i Norge. Det var viktig med sterk bredde 

og idrett for alle, men «alle» inkluderte også eliteutøverne.165 Helsedepartementets hegemoni 

over idretten var over. Rolf Hofmos drøm om at idretten skulle bli en del av norsk kulturarv 

var oppfylt.  

3.2.1 Skiftende balanse fra: Fra Bredde- til Toppidrett 

                                                 
163 Slagstad, 2015, s. 721-722. 
164 Goksøyr, 2010. s. 136. 
165 Ibid. s. 135. 



52 

 

20. oktober 1972 ble det nedsatt en komité av idrettsstyret for å vurdere muligheten for en 

fremtidig profesjonell satsning på idrett. Den besto av et bredt utvalg av representanter fra 

NIF, NIH, særforbund og utøvergruppen. NIF-formann Torfinn Berntzen ble formann for 

utvalget. Fra idrettsstyret satt Hans B. Skaseth og Ivar Nielsen, mens utøverne var representert 

ved den tidligere fotballspilleren Ragnar Larsen og skihopperen Ingolf Mork.166 

Proffkomitéens oppdrag var å kartlegge profesjonaliseringen av samfunnet generelt og i 

idretten spesielt, slik at Norge skulle kunne konkurrere på samme nivå som internasjonale 

konkurrenter.167 Med de friheter som var blitt gitt tidligere var dette et tidlig steg mot aksept 

av profesjonelle utøvere. 

 Proffkomitéens arbeid ble behandlet av idrettstinget i 1973. Innstillingen fra komitéen 

var at profesjonell idrett burde tillates i Norge. Praksisen med kompensasjon var allerede 

tilnærmet profesjonell, og det var komitéens vurdering at en eventuell opprettholdelse av 

regelverket ville føre til at profesjonelle utøvere dannet et eget forbund som konkurrent til 

NIF. Med dette ville NIF miste sin makt over en del av de norske utøverne.168 NIF hadde 

monopol på idretten i Norge og en eventuell konkurrerende organisasjon ville kanskje true 

NIFs inntekt gjennom tippemidlene.  

 Idrettstinget var ikke like optimistiske til profesjonell idrett som Proffkomitéen. 

Formann i NIF Torfinn Berntzen hadde sittet i Proffkomitéen og argumenterte for at NIF 

burde organisere profesjonelle utøvere slik at de kunne hente eventuell økonomisk gevinst av 

utøvernes suksess.169 Han forsøkte altså å argumentere for NIFs felles utbytte av en liten 

gruppe eliteutøveres suksess. Med et slikt syn var det i idrettens felles interesse at 

profesjonelle utøvere fikk organisere seg gjennom NIF.  

 Proffkomitéens innstilling ble ikke vedtatt på idrettstinget i 1973. Et tungt argument 

for denne beslutningen var De Olympiske leker og IOC sitt amatørreglement. OL var det mest 

prestisjefulle idrettsarrangementet for NIF og de ville dermed ikke organisere de profesjonelle 

utøverne. Hans B. Skaseth kom med et alternativt forslag som ble enstemmig vedtatt. Hans 

forslag var at NIF kunne samarbeide med profesjonelle organisasjoner, dersom det enkelte 
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internasjonale særforbund godkjente samarbeidet.170 Ansvaret ble lagt over på særforbundene, 

slik som IOC hadde gjort med sine amatørregler tidligere.  

 Skitinget 1978 kom frem til en ny kategori av utøvere, som fikk betegnelsen «non-

amatør». Dette begrepet betegnet en utøver som ikke hadde idrett som sin hovedinntekt, men 

kunne tjene inntil en viss sum på idretten ved siden. Begrepet kom fra fotballen og var i 

realiteten en overgangsfase mot full profesjonalisering.171 Grunnen til at begrepet dukket opp 

var at mediene hadde begynt å spekulere i om det fantes to separate økonomier i idretten. Det 

gikk rykter om betydelige pengesummer som skiftet hender uten at skattemyndighetene fikk 

vite om det.172 Holdningene var i endring, men det var fortsatt et stykke til full 

profesjonalisering. 

 Kulturmeldingen fra 1981 ble presentert av Kirke- og Kulturminister Einar Førde. 

Behovet for en ny Kulturmelding var ifølge regjeringen kommet fram fordi folk hadde fått 

mer fritid, massemediene utviklet seg og det var behov for å forsvare det «norske 

kulturuttrykket,» i konkurranse med utenlandske.173 I meldingen påpeker departementet at 

NIF vil øke satsningen på toppidrett i perioden frem mot 1983. De var også åpne for å øke 

omfanget av stipendordninger som skulle sikre utøvere muligheten til å satse på idrett ved 

siden av utdannelse. NIH fikk i tillegg 20 millioner av tippemidlene til en idrettshall og 

tilsvarende i statsbudsjettet for å sikre fortsatt satsning på toppidrett i trygge former.174 Med 

dette forsvarte de seg også mot profesjonalisering i idretten. Stipendordningen kom etter at 

NIF hadde kritisert den første kulturmeldingen fordi de ikke skilte mellom toppidrett og 

annen idrett. Derfor skulle topputøverne få statsstipendier på lik linje med kunstnere.175 

Denne ordningen ble vurdert som innenfor amatørreglementet til NIF og fikk dermed 

fortsette.  

 Politikerne var positive til toppidrett, men mer skeptisk til profesjonell idrett. Einar 

Førde mente at idretten hadde friere forhold under den norske staten enn den ville ha med 

støtte fra næringslivet. Full kommersialisering måtte unngås for at eliteidretten skulle bli «en 
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kommersiell marknad med kjøp og sal knytta til prestasjonar og underhaldningsverdi, utan at 

kompetente nasjonale og internasjonale organ har rimeleg kontroll.»176 

3.2.2 Skipoolen: når statlige penger ikke er nok 

Finansiering av idrettslig aktivitet har ofte vært et problem. I den norske idretten har frivillig 

innsats og dugnad vært sentralt or at idrettslag skulle kunne drive i henhold til amatøridealet. 

For å hjelpe til å finansiere aktiviteten i NSF, ble det utarbeidet et samarbeid med 

leverandører av skiutstyr. Avtalen gav eliteløperne et begrenset utvalg av merker de kunne 

bruke i internasjonale konkurranser. I bytte mot dette fikk NSF penger til å betale de stadig 

utvidete utgiftene til å satse på toppidretten.  

 Prosessen mot en avtale med utstyrsleverandører startet tidlig på 1970-tallet. 

Toppidretten ble stadig mer ressurskrevende, og eliteløperne følte de trengte en mer levelig 

inntekt. I 1973 resulterte det med at enkelte utøvere startet med sponsormerke på lua, i strid 

med det Internasjonale Skiforbundets (FIS) regler. Frustrasjonen var stor blant utøverne, siden 

svenskene i flere år hadde fått gå med reklame, mens norske utøvere i påvente av en pool-

avtale ikke fikk lov. Dette genererte nok ikke så mye inntekt, men var en prinsippsak for 

utøverne som gjennom flere år hadde sett svenske konkurrenter med reklame.177 Utøverne 

følte seg urettferdig behandlet kontra sine naboer i øst, og ville ikke vente i all evighet på 

bedre økonomiske forhold.  

 Oddvar Brå var en av de som gikk ut i mediene og uttalte seg kritisk til NSF. Han gikk 

så langt som å si at «Skiforbundet vil oss til livs.»178 Frustrasjonen var åpenbar og offentlig. 

Eliteløperne hadde begynt å stille krav til forbundet. Hvis forbundet skulle ha glede av deres 

tjenester krevde de økonomisk sikring, under karrieren og etter. For Oddvar Brå selv innebar 

dette en dragkamp mellom norske og utenlandske skiprodusenter. Fischer var interessert i å 

signere Brå til å bruke deres glassfiberski. En kontrakt ble også skrevet under, men den ble 

revet i stykker i etterkant etter et møte med sin tidligere skileverandør Landsem. Skiforbundet 

ville uansett ha annullert kontrakten.179 Denne lojaliteten var etterspurt blant norske løpere 
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utover 1970-tallet, men den teknologiske utviklingen gjorde det vanskeligere å velge norske 

leverandører. 

 Den teknologiske utviklingen nådde en milepæl i 1974. Ski-VM ble arrangert i Falun, 

og de norske utøverne stilte godt forberedt. På 15km skjedde noe som aldri igjen skulle finne 

sted. Magne Myrmo stilte til start på sine norske treski. Utfordrende forhold og dårlige spor 

gjør at mange av konkurrentene på glassfiberski faller. Myrmos treski er mer stabile, og løpet 

holdt til slutt til gull. Dette ble siste gang treski ledet en eliteløper til gull i et 

verdensmesterskap.180 

 NSF jobbet lenge for å skaffe en skipoolavtale, på linje med det en kunne se andre 

steder i Europa. Men forhandlingene tok lang tid, noe som bekymret enkelte eliteløpere. Det 

var mange aktører og interesser å forholde seg til. I tillegg følte utøverne at en felles pool-

avtale som gjaldt for alle disipliner i NSF ikke var tilstrekkelig for videre utvikling. Debatten 

kom opp i riksmediene, der de norske eliteløperne fikk lufte sine frustrasjoner på en måte som 

ikke reflekteres i møteprotokollene til NSF.181 Mediene ble et talerør for utøverne, noe som 

skal diskuteres senere i kapittelet.  

 Prinsippet med skipoolen var enkelt. Ulike leverandører kunne betale NSF en gitt sum 

for at utøverne skulle kunne bruke deres produkter. Eliteløperne sørget dermed for reklame 

for deres produkter, mens utøverne selv fikk utstyr i verdensklasse. Avtalen sikret NSF 

inntekter i millionklassen, der de nordiske grenene fikk den største delen av inntektene. I 1977 

innebar dette en inntekt på 855 650 kr.182 Inntektene gikk ikke til utøverne, men til forbundet 

som distribuerte ut i fonds som skulle sikre utøvernes framtid.  

 Med skipoolen og en stadig teknologisk utvikling innen skisporten satte press på 

skiprodusenter for å sikre seg en plass i avtalen. Dette ble problematisk for flere norske 

skifabrikanter. Utenlandske selskaper tilbød mer penger og kunne drive forskning og 

utvikling av nye ski billigere enn tilsvarende fabrikanter i Norge. I tillegg til dette hadde 

norske skifabrikanter feilberegnet utviklingen av glassfiberski som skulle ta over 

elitemarkedet fullstendig etter Magne Myrmos gull på 15km i Falun 1974. Seieren var en 

etterlengtet triumf for den norske skifabrikanten Landsem, men markerte også slutten på en 
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æra.183 Utenlandske konkurrenter virket å ha et forsprang som skremte de norske 

fabrikantene.  

 En annen fordel de utenlandske produsentene hadde over de norske var at de 

produserte ski også for alpine grener. Ingen av de norske fabrikkene kunne konkurrere i et 

slikt marked. Den kommersielle suksessen til merker som Fischer, både her i Norge og 

internasjonalt, gjorde det vanskelig for norske fabrikker å kjøpe seg inn i den norske 

skipoolen.184 Utenlandske merker hadde svært høy markedsandel, spesielt i alpine grener. 

Dermed hadde de større overskudd å bruke til reklame, gjennom for eksempel å kjøpe seg inn 

i skipool-avtaler i hele Europa. Også her brukte en et narrativ om den stolte norske 

skihistorien, som minnet litt om Goksøyrs andre fase av idrettsnasjonalismen. Men der en på 

1800-tallet fremmet norske treslag som perfekte for ski i konkurranse med utenlandske 

tresorter fremmet en nå norske ski som et symbol på den nasjonale idretten og stoltheten. 

Idrettsnasjonalismen fikk uttrykk gjennom en proteksjonisme av ski som en norsk merkevare. 

På 1800-tallet var det selve redskapen som var norsk. Etter hvert fikk både teknikken og 

konkurranseformen status som norsk, noe som begrenset den norske entusiasmen for 

innovasjon fra utlandet. 185   

 Da den norske skipool avtalen var sikret, så også lokale lag og kretser mulighetene for 

å spe på inntektene. Romerike skikrets ble de første som klarte å gjennomføre en slik avtale. 

Dermed ble skipool ikke en ordning som var eksklusiv for eliteløperne, men en ordning som 

skulle sikre bredden i norsk langrenn.186 Selv om det var økt satsning på eliteidretten, var ikke 

tanken om breddeidrett død. Regionale ildsjeler ble viktig for å bygge en grunnmur av 

breddeidrett der en kunne finne nye, framtidige talenter.  

 For å sikre framtiden til den norske ski-industrien var det ønske fra produsentenes side 

om særbehandling i forhold til skipoolen. For at norske skifabrikanter skulle være i forkant av 

utviklingen måtte pengene de tjente brukes på videre utvikling. Dette gav ikke rom for de 

store utbetalingene som måtte til for å bli en del av skipoolen. Det ble dermed forhandlet fram 

incentiver for at de norske løperne der det var mulig skulle velge de norske alternativene. En 

egen komité ble opprettet for å sikre norske utøveres lojalitet. Handelsdepartementet ble 
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kontaktet i håp om å sikre fremtidig støtte til norsk skiforskning. Handelsdepartementet 

gjennomførte et prøveprosjekt i 1980 der norske skifabrikker fikk dekket utgiftene av 

medlemskap i skipoolen for å sikre at norske merker var konkurransedyktige på det 

internasjonale markedet. Ski-industrien argumenterte med at utenlandske skiprodusenter var 

en trussel mot norske arbeidsplasser.187 Eliteløperne ble dermed en del av en større politisk 

sak om bevaring av norske kulturarv og sikring av den norske industrien. Senere i oppgaven 

kommer et eksempel på hvor langt enkelte var villige til å gå for å bevare sine arbeidsplasser.  

 Det er også i denne perioden eliteløperne omsider ser ut til å få litt selvråderett. I 

tidligere år er utøverne sjelden representert i det administrative apparatet i den norske idretten. 

Med Skipoolen fikk utøverne en representant i styret som skulle ivareta deres interesser. Men 

det kommer også fram at dette ikke nødvendigvis er en prioritert oppgave fra eliteløperne 

selv. I 1979 falt oppgaven til slutt til Egil Hagen, siden de norske eliteløperne var opptatt med 

forberedelser til OL i Lake Placid.188 Fokuset for eliteløperne var på egne prestasjoner.  

3.2.3 Media og sportsjournalistikk 

Media ble en viktig kanal for distribusjon av idrett til befolkningen. Med større ressurser i 

ryggen og en økt tidsbruk på idretten ble utøvernes rettigheter satt på dagsorden. Medienes 

dekning av idrett utviklet seg samtidig som idretten. Ifølge de amerikanske forskerne Miller, 

Lawrence, McKay og Rowe var forholdet var «symbiotisk» i at media spredte informasjon 

om sport, først gjennom trykte medier, senere gjennom elektroniske alternativer som radio og 

TV. På denne måten skaffet både idretten og media publikum, kapital reklame og innhold som 

begge trengte for å overleve.189 Dette begrepet passer nok greit i USA som er 

forskningsområdet deres. I Norge derimot er nok begrepet litt for sterkt. NRKs monopol 

dikterte hva som skulle deles med folket.  

 Det samme avhengighetsforholdet mellom idrett og medier gjaldt for Norge som i 

USA, men forskjellen lå i at Norge hadde en statskanal. Dette begrenset mulighetene for 

distribusjon av reklame, i forhold til de amerikanske kanalene i hvert fall. Som eneste TV-
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kanal satt NRK i en privilegert posisjon. Det ble viktigere etter hvert som langrenn ble et mer 

etterspurt produkt.  

 NRK betalte mye for retten til å distribuere skiidrett. For skisesongene mellom 1983 

og 1986 betalte de til sammen 2,4 millioner kroner, bare for rennene som ble arrangert i 

Norge. Inkludert i prisen var førsterett på plassering av teknisk utstyr, samt at europeiske 

distributører måtte gjøre avtale med NRK for å produsere sendinger.190 Med monopolet fikk 

NRK stor makt over skisporten, da idretten måtte tilpasses TV-sendinger. Langrenn var i 

større grad blitt en del av underholdningsindustrien. 

 Trykte medier fikk også mye å gjøre med langrenn. Eliteløpernes prestasjoner ble 

kontinuerlig vurdert, spesielt i sesonger med mesterskap. Der Aftenposten hadde sin egen 

Olympiaavis i forbindelse med lekene i 1952, stilte de nasjonale tabloidene med reportasjer 

fra eliteløpernes forberedelser og konkurranser. Tradisjonene fra Olympiaposten med mer 

eller mindre kvalifisert synsing om utøveres form og prestasjoner fortsatte. De mest 

kvalifiserte var de tidligere heltene, som hadde erfaring fra mesterskap tidligere. Dette fokuset 

tyder på sterk norsk interesse, spesielt i mesterskap.  

 Olympiske leker var i en særstilling som mediearrangement. Dette visste IOC, som 

brukte salg av TV rettigheter som eneste inntekt fram til Samaranch revolusjonerte 

organisasjonen på 1980-tallet. Rettighetene var fortsatt en viktig inntektskilde, men var ikke 

lenger den eneste, noe som gav IOC mer makt over framtidige arrangører. På 1960- og 1970-

tallet fant kommersielle kanaler ut at de kunne presse IOC siden salg av TV-rettigheter var 

eneste inntektskilde for organisasjonens aktiviteter.191 IOC distribuerte videre ut pengene til 

særforbundene. Dette var for å sikre at det ikke ble arrangert konkurrerende mesterskap i 

under lekene. Flere særforbund droppet sine egne internasjonale mesterskap i OL-år, noe som 

gjorde at de mistet potensielle TV-inntekter.192 Dette kunne føre til konflikt som truet 

Olympiske leker som mesterskap.  

 Salg av TV-rettigheter ble en realitet etter en lang debatt om det skulle legges en skatt 

på olympiske billetter som gikk til inntekt for IOC og internasjonale særforbund. Avery 
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Brundage som var IOC president på denne tiden var vanskelig å overbevise, siden han mente 

at de Olympiske Leker ikke skulle handle om profitt. Slik som utøverne ofret seg burde også 

IOC og særforbund ofre seg for å bevare den Olympiske idé, som var det eneste våpenet de 

egentlig hadde.193 Salg av TV-rettigheter ble en kompromissløsning fordi det ble stadig dyrere 

å arrangere mesterskapene og fordi IOC ikke kunne miste samarbeidet med særforbundene. 

Det var liten vits i å arrangere et Olympisk mesterskap uten idrett. 

 NRK ble finansiert gjennom lisensavgift. Som eneste distributør la dette press på 

NRK, både i fjernsyn og i radio.  Sport generelt var på mange måter den perfekte 

underholdningen. For å øke underholdningsverdien lærte NRK etter hvert at deres 

kommentatorer burde gjøre mer enn bare å formidle det som skjer til seerne/lytterne. I Oslo-

OL brukte NRK sin fremste stjerne Rolf Kirkevaag, men på 1960- og 1970-tallet fikk NRK 

mer spesialiserte sportskommentatorer som skulle bli nesten like populære som eliteløperne 

selv. En av de fremste var Bjørge Lillelien. Han var kjent for sin entusiasme som gjorde en 

norsk triumf til en verdenshistorisk hendelse.194  Lilleliens rapportering av sportsbegivenheter 

var med på å skape et nytt bilde av norske idrettsutøvere. Konkurransen ble mer levende for 

folk som satt hjemme i stua, og eliteløperne på det norske skilandslaget ble fremstilt i best 

mulig lys for det norske folk.  

 Som del av sin utdannelse reiste Bjørge Lillelien til USA. Han hadde alltid vært 

interessert i idrett, og hentet inspirasjon fra de amerikanske kommentatorene som han tok med 

seg tilbake til Norge. Han lot seg fascinere av amerikanske journalisters dramaturgi og 

historiefortelling. Amerikanske forfatteres evne til å beskrive situasjoner fascinerte den unge 

studenten og var med å forme hans rapportering av idrettsarrangementer.195 Hans mest kjente 

«utbrudd» skjedde i 1981 etter Norges seier over England i fotball. Utblåsningen ble 

internasjonalt kjent og ble i 2012 anerkjent som en del av den norske kulturarven av Unesco 

og norsk kulturråd.196 Bjørge Lillelien ble en stjerne på linje med eliteutøverne han 

kommenterte, men han skilte seg fra dem i at han fikk betalt for arbeidet. Han var en 

profesjonell underholdningsartist som formidlet amatørartisters prestasjoner.  
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 Utvikling i radioen var en ting, men en viktigere utvikling, i hvert fall for fremtiden, 

var fjernsynet. Allerede i 1960 begynte NRK med sportsrevy-sendinger på søndager. Da 

hadde den verste frykten for at nordmenn skulle bli for stillesittende.197 TV var et nytt 

medium og nordmenn visste ikke helt hvordan en skulle forholde seg til dette. Det gjaldt både 

publikum og NRK selv. Men radiosporten hadde samlet folket tidligere og det var håp om at 

sporten ville fange befolkningens oppmerksomhet også på TV-skjermen.  

 De tidlige sportssendingene til NRK TV bar preg av eksperimentering. Ingen hadde 

erfaring med dette nye konseptet, og NRK sto ovenfor enorme utfordringer med å appellere til 

alle som betaler for tjenesten. Dermed måtte sendingene vise stor variasjon i idrett, og de som 

jobbet i NRK Sport måtte by på seg selv for å gjøre sendingene spennende for flere enn 

sportsentusiastene. Knut Bjørnsen jobbet i NRK Sport og jobbet for å folkeliggjøre 

sportsrevyen. Han kom på den geniale idéen å intervjue utøverne mens de drev med idretten 

sin.198 Om ikke utøverne selv var underholdningsartister så kunne en hevde at journalistene 

fra NRK sporten var det.  

 Selve idretten var likevel det sentrale i NRKs dekning. Dette var ikke alltid enkelt å 

gjøre interessant for seerne. Teknologien tillot ikke ennå å ha kameraer rundt hele løypa, så 

mye av tiden ble brukt på å vente på at løperne kom inn i bildet. Dette skulle en trodd stilte 

store krav til kommentatorene for å holde seernes interesse. Men som NRK selv har påpekt i 

ettertid så var det ikke sport som var spennende, men fraværet av sport. «De vedvarende 

øyeblikkene der ingenting skjer.»199 Det kunne ta flere minutter med et tomt skjermbilde, for 

eksempel under Ski-VM i Oslo 1966, mens folk ventet på om Gjermund Eggen kunne ta 

ledelsen. Ingen visste, men alle ventet i spenning. Som mye annet fra fortiden har denne typen 

TV-sending blitt romantisert i ettertid, for eksempel ved Gudmund Skjeldal. Etter at hans 

karriere som skiløper var over i 1994 skrev han På sporet av den tapte fortida  som avslutter 

med den spennende slutte på en Holmenkollen femmil. Publikum og kommentatorer venter i 

spenning på om Svante kommer tidsnok. Er Svante i godt gammelt slag. Han må komme 

innen to og et halvt minutt. Spenningen var til å ta og føle på.200 Skjeldal romantiserer denne 

gamle femmila som ikke er besudlet av den moderne idretten. I senere kapittels skal vi se mer 
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på hva Skjeldal mente om den moderne toppidretten som han selv var med på, men et slikt 

romantisk inntrykk av fortiden kommer ikke i et vakuum.  

 Med NRKs monopol ble det også tøffe forhandlinger om idrettens egne interesser. 

Reklame og sponsoravtaler gjennom skipoolen brøt med NRKs reklamefrie TV-sendinger. 

Tidlig på 1980-tallet begynte forhandlingene for å skaffe en rammeavtale der idretten og 

kringkasteren skulle bli enige om vilkårene for NRKs dekning av idrettsarrangementer og 

idrettens mulighet til å bruke reklame. Særforbundene møttes for å legge frem sine forslag 

som var starten på lange forhandlinger. Primært for NIF og særforbundene var at 

idrettsarrangementer var arrangørens eiendom. Dette innebar at arrangøren satt med makten. 

Her hevdet de også retten til å bruke reklame i samsvar med nasjonale og internasjonale 

regler.201 Idretten var avhengig av inntekter fra næringslivet, men NRK ønsket å bevare 

reklamefritt fjernsyn. Dette ble et problem utover 1980-tallet.  

 Bjørge Lillelien og hans kolleger gjorde NRKs langrennssendinger til et 

samlingspunkt for det norske publikum. Selv folk som ikke likte idretten kunne finne 

underholdningsverdi i denne nye generasjonen kommentatorers entusiasme og 

formidlingsevne. Spetakkelet rundt idretten ble hevet til et nytt nivå. Den olympiske idéen om 

at det viktigste var å delta var for lengst død, selv om den sannsynligvis var en ønskedrøm fra 

starten. Som nevnt tidligere har nasjonalismen vært sentral i lekene siden starten, på tross av 

de olympiske ideene. Lekene har alltid vært politiske.202 

3.3 Konklusjon 

Perioden etter OL i Oslo var preget av en rask utvikling, både i teknologi og ideologi. For å 

beholde posisjonen som en av verdens beste skinasjoner klarte NSF å skaffe statlig hjelp 

gjennom STUI som disponerte tippemidlene. Det ble satset på mer bærekraftig 

anleggsutvikling, som skulle sikre at både topp og bredde fikk anlegg til å bedrive sporten. 

For å sikre mer finansiering ble det inngått avtaler med skiindustrien der eliteløperne stilte 

som reklameplakater, mens NSF tok inn pengene. Det var tross alt brudd på 

amatørreglementet å tjene penger for idrettsprestasjoner. 

                                                 
201 Protokoll Særforbundsformannsmøte 11.12.1980 i Idrettens hus, Bærum. I: RA. Norsk rikskringkasting. 

Oddvar Svanevik serie H. Avtaler 1980-1997. H-0003. 
202 Crowther. 2004. s. 451. 
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 Proffkomitéens arbeid i 1973 viste at idretten var i endring. Det krevdes mer av 

utøverne for å kunne konkurrere med utlendingene i internasjonale mesterskap. Men idéen om 

den rene norske idretten satt sterkt hos mange idrettsledere som fryktet at breddeidretten som 

var grunnsteinen i den norske idretten skulle lide dersom profesjonelle utøvere fikk fri tilgang. 

Også politisk var det frykt for at idretten skulle miste sin nytteverdi. 

 Media utviklet seg i takt med idretten, og idrettsutøvere kom inn i den nye kategorien 

av mennesker som var kjendiser. Dette gav muligheter til karrierer innen 

underholdningsbransjen, som var et steg mot den moderne idrettsutøver som 

underholdningsartist. Det var likevel fortsatt ikke mulig å gjøre en karriere som idrettsutøver. 

Idrettsaktiviteten måtte suppleres med annet arbeid. Tidligere innebar dette primært jobbing i 

skogen som tømmerhogger, men det ble større variasjon i utøvernes arbeid i løpet av denne 

perioden. I neste kapittel skal jeg se på Kulturmeldingen fra 1983 og hvordan den åpnet for 

annen finansiering av idretten som krevde stadig mer penger. Det ble spesielt viktig etter noen 

skuffende mesterskap å sikre fremtiden til Norges nasjonalsport, spesielt siden den skulle 

komme hjem igjen i 1994.  
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4 Sluttspurt mot Lillehammer: den 

endelige profesjonaliseringen av 

langrenn i Norge 

Kulturmeldingene på 1970-tallet og fra 1981 var alle laget med Arbeiderpartiet som 

regjerende parti. I 1983 var Høyre i regjering og fulgte opp regjeringen Brundtlands 

kulturmelding. Samtidig var IOC og den olympiske bevegelse i endring under den nye 

Presidenten Juan Antonio Samaranch. NIF hadde funnet opp en ny type utøver i begrepet 

«non-amatør» som skulle sikre fremtidig suksess uten å tillate profesjonelle. Samtidig var det 

skjedd en utvikling i langrenn, med blant annet skøyteteknikk. Resultatet var et tiår med 

skuffende resultater i langrenn. Det følgende kapittelet viser hvordan disse utviklingene bidro 

til at profesjonelle idrettsutøvere endelig ble akseptert i norsk langrenn da de Olympiske 

lekene kom til Lillehammer i 1994. Første del dreier seg om finansiering av idrett, og hvordan 

dette endret seg i en mer liberal økonomi. Deretter kommer en del om medias utvikling og 

hvordan dette kunne komme i kollisjon med NIFs ønsker. Siste del skal handle om utøverne 

og hvordan utøverne forholdt seg til utviklingen, og de konfliktene som dukket opp underveis.   

4.1 Det turbulente 80-tallet: nye måter å finansiere 

idretten 

I forrige kapittel ble det diskutert statstipendier til eliteutøvere og skipool-avtaler for å 

finansiere aktiviteten til NSF. Utøverne fikk i større grad makt over egen karriere, men det var 

fortsatt forbundet og politikerne som definerte deres muligheter. En fikk ikke lov til å satse 

profesjonelt, og skipool-avtalen la begrensninger på hva slags utstyr en kunne velge. Med den 

borgerlige regjeringen og kulturmeldingen i 1983 ble det åpnet for flere måter å finansiere 

idretten på.  

 «Midlar som blir tilførte idretten gjennom kontigentar, dugnadsinnsats, 

idrettsarrangement, tilskot frå næringslivet, reklameinntektar og andre utanomidrettslege tiltak 

er eit uttrykk for mangfald i aktivitet.»203 Med dette mente Kultur- og 

Vitenskapsdepartementet departementet at det måtte åpnes for alternative 

                                                 
203 St. meld. 27. 1983-1984. s. 26. 
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finansieringsmetoder for idretten. Staten skulle fortsatt finansiere gjennom tippemidlene. Men 

utbytte av tippemidlene var blitt mindre. I 1982 var utbyttet på 250 millioner kroner, mens det 

i 1983 var på 223 millioner kroner.204 Det var etter Høyres mening viktig å bevare 

idrettsarbeidet, og når staten ikke kunne tilby like mye som tidligere måtte andre aktører få 

slippe til.  

 De sosialdemokratiske partiene var mer skeptisk til ekstern finansiering. 

Arbeiderpartiet hadde meldt dette allerede i sin forrige kulturmelding. De fryktet at 

kommersielle krefter skulle gjøre idretten til en forretningsidé. Som eksempel brukte de New 

York Marathon og London Marathon på hva som ville skje i Norge dersom kommersielle 

aktører fikk for mye makt. Utøverne ble reklameplakater for næringslivet som ville gi 

næringslivet mer makt enn de sportslige hensyn.205 Høyre avviste denne kritikken. De 

argumenterte for at idretten allerede var kommersiell, og at konkurranser som New York 

Marathon inspirerte til fysisk aktivitet blant flere. Dette var allerede målet for den norske 

idrettspolitikken.206 Høyre mente altså at politikken i deres kulturmelding var eksisterende 

praksis. Motstanden mot kommersielle krefter var en foreldet ideologi, og det var på tide å 

formalisere idrettens praksis.  

4.1.1 Juan Antonio Samaranch: IOC blir kommersielt 

I 1980 tok spanjolen Juan Antonio Samaranch over som president i IOC etter Lord 

Killanin.207 Dette markerte et vendepunkt for IOC. Samaranch ønsket at de beste utøverne 

skulle delta i OL, og at amatørreglementet hindret OL fra å vise det fremste av hva idretten 

har å tilby. Denne argumentasjonen høres nobel ut, men det fantes også sterke økonomiske 

incentiver til å gjøre endringer. Etter mange år med konservative holdninger og liten 

endringsvilje skulle det skje en revolusjon.  

 IOC slet med at lekene vokste, og det ble stadig vanskeligere å få arrangørbyer til å 

melde seg. Arrangementet ble dyrt å arrangere, og færre byer var villige til å ofre så mye 

penger på en ekstravagant feiring de ikke hadde full kontroll på selv. Kontrakten mellom IOC 

og arrangørbyer er skjevt fordelt i at IOC hadde eiendomsretten til alt som har med OL å 

                                                 
204 Ibid. s. 27. 
205 Busland, Line. 2011. s. 80. 
206 Ibid. s. 81. 
207 Guttman, Allen. 2004, s. 268. 
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gjøre, men tar ingen av kostnadene for mesterskapet.208 Samtidig var det olympiske motto 

citius, altius, fortius (raskere, høyere, sterkere) en klar oppfordring til at mesterskapet burde 

vokse. Etter den økonomiske katastrofen i 1976 der Montreal fikk et enormt underskudd, ble 

det diskutert drastiske tiltak for å sikre at OL fortsatt hadde en fremtid. Blant annet ble det 

forslått å dele mesterskapet i flere deler på flere steder og binde det sammen via TV-

sendinger. Men dette ville bryte med den Olympiske idéen om et kompakt mesterskap der 

folk og nasjoner samles til fredelig kappestrid.209 For at OL som konsept skulle overleve 

måtte det igjen bli attraktivt å arrangere. Da måtte det skje endringer i selve OL-konseptet. 

 Samaranch samarbeidet tett med Horst Dassler som eide skomerket Adidas. Dassler 

var ikke ukjent med de Olympiske leker som arena for å promotere sine produkter. «Vinnerne 

bruker Adidas» het det i TV-reklamene. Med private avtaler med olympiske utøvere sto han 

bak mange suksessfulle utøvere.210 Han var også en flink forhandler som hjalp Moskva i 

forberedelsene til sitt OL i 1980. Slikt talent trengte den påtroppende IOC-presidenten 

Samaranch. Det ble spesielt viktig da det ble klart at Los Angeles ikke ville stille som 

økonomisk garantist for lekene i 1984. Teheran som hadde vært alternativet i fremt til 

revolusjonen i 1979, måtte trekke seg. IOC måtte endre på det Olympiske charteret som 

gjorde det mulig for kommersielle aktører å stille som økonomisk garantist. Mesterskapet ble 

vellykket og private aktører satt igjen med et overskudd på 215 millioner dollar.211 Dette var 

første gang et OL hadde gått med overskudd, og det viste at OL hadde en posisjon også i 

fremtiden.  

 IOC gikk igjennom en liberaliseringsprosess, kjent som neoliberalisme. John Horne og 

Garry Whannel bruker dette begrepet for å beskrive 1980-tallet generelt og endringene i IOC 

spesielt. Med dette menes at statlige aktører ikke lenger klarte å løse sine økonomiske og 

sosiale oppgaver og private aktører fikk sjansen. Dette var en generell trend på 1980-tallet 

med Ronald Reagan og Margareth Thatcher som frontfigurer for den nye verden.212 Los 

Angeles viste at det var mulig å tjene penger på OL, men med kommersielle krefter var det 

først og fremst IOC som tjente. Flere åpnet for å arrangere mesterskapet og promotere sin 

nasjon, mens IOC tjente penger på de lokale organisasjonskomitéenes risiko.  

                                                 
208 Heyerdahl. 2014, s. 334. 
209 Slagstad, 2015, s. 613. 
210 Jennings, 1996, s. 48. 
211 Slagstad, 2015, s. 614-615. 
212 Horne og Whannel. 2012, s. 136.  
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 IOC under Samaranch har i ettertid fått mye kritikk for utviklingen som skjedde under 

hans styre. Det har vært utbredt mistanke om korrupsjon innad i IOC og i forhold til 

potensielle arrangører. Andrew Jennings var spesielt kritisk. Samaranch hadde en fortid i det 

fascistiske regimet til Franco i Spania, og Jennings går langt i å hevde at han tok med seg 

denne ideologien inn i sitt verv som IOC-president.  Han kritiserer det han kaller for 

«Ringenes herrer» for korrupsjon og hyklerske holdninger til typiske olympiske kampsaker 

som anti-doping arbeidet.213 Boken Det Reisende Kongedømmet er en eneste lang 

fordømmelse av IOC under Samaranch og hvordan disse mektige hvite herrer har hentet ut 

store formuer av arrangørbyer og gullkantede sponsorer, mens de skulle ha vært beskyttere av 

den olympiske idé. Ifølge Jennings er de mer opptatt av eiendomsretten til de olympiske leker, 

og hvilke fordeler det ga medlemmene.214 

4.1.2 Norge vs IOC: revolusjonerte ideologier, fortsatt konflikt 

Både IOCs olympiske ideologi og den norske idrettsideologien hadde gjennomgått store 

forandringer siden sist en norsk by hadde arrangert OL. Men de ble ikke helt samstemt. Med 

et så stort mesterskap ble det konflikt både om det ideologiske og det praktiske ved å 

arrangere OL. Dette gav journalistene mye å skrive om i forkant av lekene. 

 Sosialantropolog Arne Martin Klausen har skrevet om den kulturelle kollisjonen som 

skjedde mellom norsk idrettsideologi og olympismen før og under lekene i Lillehammer. Han 

skiller mellom tradisjonell og moderne ideologi, der norsk kultur blir beskrevet som 

tradisjonalistisk og olympisme som modernistisk.215 Med dette mener han at norsk kultur i 

større grad tar vare på tradisjonene og endringene kommer i sakte tempo. Olympismen, 

hevder Klausen, har siden starten vært i modernismens fortropp. Ideologien har klart å 

tilpasse seg den moderne utviklingen gjennom hele IOCs historie. Det var i møte mellom det 

tradisjonelle og det moderne det brygget opp til konflikt i Lillehammer, ifølge Klausen.  

 Et konfliktpunkt som kom frem i forbindelse med lekene var IOC og deres 

lederstruktur. Andrew Jennings hadde startet sin karriere med å avdekke IOCs virksomhet, og 

han ble invitert til Lillehammer for å forelese om sine funn. Veldig få i Norge visste egentlig 

                                                 
213 Jennings, 1996, s. 13. 
214 Ibid. s. 19. 
215 Klausen, 1999, s. 30. 
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noe om IOC.216 Pressen fikk mye ammunisjon i Andrew Jennings, som førte til en rekke 

kritiske artikler om IOC og deres udemokratiske virksomhet. IOC og LOOCs snobberi brøt 

med den norske egalitære tradisjon, noe som møtte sterk motstand.217 

 IOC fikk sterk kritikk i den norske pressen. VG trykket en serie artikler i starten av 

februar 1994 der de spurte et representativt utvalg av det norske folk hva de mente om IOC og 

Samaranch. Dommen var nedslående for IOC. Kun tolv prosent av de spurte hadde et ganske 

eller meget positivt inntrykk av IOC mens hele 42 prosent hadde et ganske eller meget 

negativt inntrykk. For Samaranch var det enda verre. Der var kun seks prosent positive og 

hele 56 prosent var negative.218 Denne typen kritikk var uvant for IOC, som følte seg angrepet 

av norske medier. Generaldirektør Francois Carrard i IOC gikk så langt som å kalle det norske 

folk for opprørere og la skylden på den norske pressen for kritikken. «IOC bryr seg ikke om 

hva nordmenn mener. Hvilke synspunkter fire millioner mennesker i en liten provins i Europa 

har på IOC, bryr vi oss ikke om.»219 IOC var åpenbart ikke klare til å ta kritikken de fikk.  

 Markedsføring rundt de Olympiske leker var også problematisk. Olympiske symboler 

var beskyttet av opphavsretten og som en del av arrangørkontrakten pliktet arrangørbyen og 

organisasjonskomitéen å skaffe statlig beskyttelse av de olympiske symboler.220 En 

midlertidig lov ble vedtatt i Stortinget 11. juni 1993 etter heftige debatter. Men de strenge 

reglene for bruk av OL-symbolene skapte problemer også for media. LOOC ville ikke la noen 

bruke OL-symboler uten tillatelse fra dem. Dette gjaldt selv vertskapskringkasteren NRK 

ORTO. De var kritiske til denne begrensingen og stilte spørsmål om det var mulig å han en så 

generell rettighet.221 De fryktet at de ikke kunne bruke symbolene i sine sendinger og spøkte 

med tanker om å bruke Skiforeningen og Holmenkollen som symboler for lekene.222 Dette ble 

ikke noe problem, men det viste hvilken kontroll LOOC hadde over lekene. 

 Et annet kritisk punkt for forholdet mellom IOC og Norge var den manglende åpne 

konkurransen. Dette viste seg mest i debatten om OL-maskoten Haakon. Maskoten skulle 

være en representasjon av den norske barnekongen fra 1200-tallet. IOC gav oppdraget til den 

                                                 
216 Ibid. s. 36. 
217 Ibid. s. 38. 
218 VG. 3.2.1994. s. 24. 
219 VG. 21.4.1994. 
220 Heyerdahl, 2014. s. 351. 
221 Avtale mellom LOOC og NRK ORTO 3. utkast. 24.04.1990.  I. RA. Norsk Rikskringkasting. Sentralarkivet. 

Oddvar Svanevik. Serie Ka. Avtaler og rapporter, OL ’94 1989-1995.Boks Ka-0001. 
222 Avtale mellom LOOC og NRK ORTO 3. utkast. 24.04.1990.  I. RA. Norsk Rikskringkasting. Sentralarkivet. 

Oddvar Svanevik. Serie Ka. Avtaler og rapporter, OL ’94 1989-1995.Boks Ka-0001. 



68 

 

meksikanske arkitekten Javier Ramirez Campuzano, sønn av IOC-medlemmet Pedro Ramirez 

Vasques. Han designet en versjon av Håkon inspirert av Disney, noe som møtte sterk kritikk i 

Norge. Så ille var det at det ble tatt opp i Stortinget. Figuren var ikke «norsk» nok. Endringer 

ble etter hvert gjort for at den skulle ligne mer på en Thorbjørn Egner figur enn en Disney-

figur. Men Campuzao satt fortsatt med rettighetene til figuren. Heyerdahl kaller det en 

ypperlig illustarasjon på globaliseringen av IOC. En meksikaner satt med opphavsretten på en 

tegnet versjon av en norsk middelalderkonge.223 Denne saken viste en side av 

kommersialismen som kunne være skummel for nordmenn.  

 

4.2 NIF mot NRK: hvem eier idretten? 

I Norge slet skiidretten på 1980-tallet. Dette gjaldt både utøvere og administrasjon. 

Situasjonen hadde endret seg fort, med større mediedekning, flere kommersielle aktører og 

tekniske fremskritt i utstyr og ren skiteknikk. For idretten sentralt møtte NIF og 

særforbundene dessuten motstand fra det mektige mediemonopolet til NRK. I et forsøk på å 

få fjernsynssendinger på sine premisser hyret NIF en advokat for å hevde eiendomsrett for 

arrangører av idrettsarrangementer. I 1980 vedtar særforbundene dette enstemmig, og startet 

en ti år lang kamp om makten i distribusjon av idrett.224 Dette ble utgangspunktet for 

forhandlingene som fortsatte det neste året om en rammeavtale. 

 I kulturmeldingen til regjeringen Brundtland påpekes de økende kostnadene til 

idrettsformål i Norge. I 1968 var de samla utgiftene til idrettsformål 84 millioner kroner. I 

1979 var dette økt til 814 millioner kroner.225 Med slike løpende utgifter var det klart at 

idrettens posisjon i Norge måtte diskuteres sentralt. De helsepolitiske fordelene ved idretten 

sto fortsatt sentralt, med idrett for alle som fortsatt gjeldene parole. Toppidrettens posisjon var 

en dermed mer skeptisk til, selv om man fortsatt anerkjente at også topputøverne var en del av 

alle. Det ble gitt ut statsstipend for topputøvere for å kompensere for tapt arbeidsinntekt. Dette 

var en fortsettelse av politikken fra 1970-tallet, men tilbudet ble utvidet. Mens det i 1978 var 

20 utøvere som fikk 15 000 kroner hver ble dette økt til 17 500 kroner til 35 utøvere i 1981.226 

                                                 
223 Heyerdahl, 2014, s. 379-381. 
224 Protokoll Særforbundsformannsmøte 11.12.1980. I. RA. Norsk rikskringkasting Sentralarkivet. Oddvar 

Svanevik Serie H Avtaler 1980-1997 boks H-0003. 
225 St. meld. 23. 1981. s. 110.  
226 Ibid. s. 122. 
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Det var en forståelse i Kike- og Undervisningsdepartementet at for å være konkurransedyktig 

i internasjonale konkurranser måtte en satse tilnærmet profesjonelt for å ha en sjanse.  

 For NRK sin del ble det viktig å få fram sin reklamefrie bakgrunn, men også de innså 

at idretten hadde endret seg mye. I møte med NIF ble de enige om at det fantes personreklame 

som var blitt vanlig internasjonalt, og dermed måtte tillates. For skisporten gjaldt det på 

startnumrene til utøverne.227 Reklamen snek seg inn basert på internasjonale regler, som var 

vanskelig for NRK å motarbeide. Noe de kunne kjempe om var retten til å distribuere nyheter 

og innslag fra idrettsarrangementer. Med idrettens påståtte eiendomsrett ønsket de at NRK 

måtte søke om avtale for alt av TV-utstyr i forbindelse med idrettsarrangementer. Dette gjaldt 

selv for korte nyhetsinnslag i forbindelse med innenlandske TV-sendinger. Også her ble det 

en viss enighet, der NRK fikk lov til å sende ett minutt direkte eller tre minutter i opptak i 

forbindelse med nyhetsformidling.228  

 Det at NIF hevdet at arrangøren av idrettsstevner hadde eiendomsrett over sine 

arrangementer er en interessant utvikling. Liberaliseringen som kom med Høyre-regjeringen 

på tidlig 1980-tallet, spredte seg til kulturen og dermed idretten. Dette viste seg også i 

kulturmeldingene som kom tidlig på 1980-tallet. Den første kulturmeldingen som kom ble 

laget under AP-regjering, men ble implementert under en Høyre-regjering. Da Høyre selv 

kom med en ny kulturmelding var ikke forskjellene store, men den nye meldingen var mer 

åpen for kommersielle krefter i idretten. Idretten mottok mye statlig støtte, men sikret fortsatt 

mesteparten av sin finansiering selv. I den nye kulturmeldingen var det et ønske om at staten 

skulle være et sikkerhetsnett for å sikre at idretten klarte seg. Andre finansieringsmuligheter 

var ikke et problem, men heller et uttrykk for mangfold i idrettsarbeidet.229 Det var dermed 

mindre frykt for den kommersielle utviklingen i idretten. Det ble isteden argumentert at den 

sikret at idretten kunne finansiere egen aktivitet.  

 Noe annet som hadde skjedd siden forrige kulturmelding var at det nå var opprettet et 

nytt departement for kultur og vitenskap. De foregående meldingene kom fra kirke- og 

undervisningsdepartementet. Ved å gjøre dette fikk idretten en friere rolle, uavhengig av 

skolen hvor den hadde vært så viktig på 1970-tallet. Kulturen sto mer selvstendig i det 

                                                 
227 Protokoll 10.09.1981 og 7.10.1981. Møte mellom NIF og NRK. I. RA. Norsk rikskringkasting Sentralarkivet. 

Oddvar Svanevik Serie H Avtaler 1980-1997 boks H-0003. 
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politiske landskapet. Lokalt var nok ikke bildet endret voldsomt, men sentralt fikk kulturen en 

stadig viktigere plass. 

 Sentralt var det også viktig å tenke framover i kulturpolitikken. Samfunnet var i rask 

endring, ifølge politikerne. Spesielt gjaldt dett for høyresiden, som også forklarte at en hadde 

behov for å komme i forkant av endringen. Det ble spesielt pekt på tre sentrale begreper som 

endret seg i samfunnet: mobilitet, fritid og mangfold. Mobiliteten var knyttet til et stadig 

økende utdanningsnivå i befolkningen, og dermed at folk flyttet fra sine hjemmesteder. Folk 

fikk mer fritid ifølge politikerne, som pekte på at nye lover om arbeidstid ga befolkningen 

generelt mer fritid til å drive med blant annet kulturarbeid. Mangfoldet var direkte knyttet til 

selve kulturpolitikken som gav mer penger til et større mangfold av kulturaktiviteter.230 Dette 

innebar også et bredere idrettstilbud, slik som ble diskutert på 1970-tallet, der 

konkurranseidrett kun var en av idrettene.  

  Forhandlingene som foregikk mellom NIF og NRK på 1980-tallet var starten på en 

pluralisering i TV-tilbudet til folk flest og som senere diskuteres i forbindelse med 

opphevelsen av NRKs monopol. Men idretten var klare til å beskytte sin merkevare og sine 

interesser. Idretten var avhengig av media for å distribuere sitt produkt, men var villige til å 

nekte fjernsynsdekning hvis det ikke skjedde på idrettens egne premisser.  

4.2.1 Medias nye posisjon:  

Idrettens prestasjonsangst på 1980-tallet var ikke et særnorsk fenomen. Det var en global 

bevegelse som kom som følge av et utvidet medietilbud, som gav større interesse i 

næringslivet og sikret bedre inntekt for idrettsutøvere og særforbund i hele verden. Problemet 

i Norge var at NRK fortsatt satt med monopol på kringkasting i Norge, og de hadde sterke 

meninger om idrettens nye reklamefinansierte virkelighet. Forhandlingene på tidlig 1980-tall 

var harde mellom både idretten, representert ved NIF og NRK. Som svar på NIFs krav om at 

arrangøren hadde eiendomsrett på idrettsarrangementer, hentet NRK inn en advokat til å finne 

juridiske begrunnelser for denne påstanden. Steingrim Wolland på oppdrag fra norsk 
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redaktørforening konkluderte med at idretten ikke kunne hevde eiendomsrett over et 

arrangement, da utallige prestasjoner fra utøvere vanskelig kan sies å være en eiendom.231 

Det var ikke bare i Norge folk kranglet om kringkastingen av idrett. De Europeiske Fellskap 

(EF) la frem nye bestemmelser for distribusjon av idrett i forbindelse med at de ønsket større 

konkurranse om rettighetene. Flere kommersielle aktører ønsket seg inn på markedet, men 

fikk ikke plass siden European Broadcasting Union (EBU) og deres medlemmer i realiteten 

hadde monopol på europeiske idrettsarrangement. EF ønsket et mer åpent marked. EBU 

kjempet innbitt mot at dette skulle bli en realitet. Det ville gi mer makt til idretten over 

rettighetene, slik NRK hadde kjempet imot tiåret før. Men EF ville også hindre aktører fra å 

signere langtidskontrakter om distribusjon av idrettsarrangementer.232 EBU fryktet å miste 

makt, men i en mer pluralisert mediehverdag måtte de regne med konkurranse.  

 Det som fort ble klart var at det ikke ble billig for NRK å fortsette å vise vinteridrett på 

TV. I treårsperioden fra 1991 til 1994 betalte NRK i gjennomsnitt en million kroner i året til 

rettighetshaveren NSF for å få sende skisport. Dette var en økning på nesten ti prosent fra 

forrige avtale.233 Den neste avtalen igjen gjaldt for fire år med en samlet verdi på ni millioner 

kroner.234 Men det var en attraktiv avtale likevel for begge parter. NSF forpliktet seg som 

rettighetshaver å sikre best mulig dekning av idrettsarrangementet. NRK hadde denne 

kompetansen gjennom de mange årene med mediemonopol. Samtidig var skiidrett populært i 

befolkningen og kunne trekke seere vekk fra de nye konkurrentene.  

 OL på Lillehammer ble for NRK et stort prosjekt. De fikk oppdraget som 

vertskapskringkaster av Lillehammers organisasjonskomité. Dette innebar at de skulle lage 

sendinger og distribuere mesterskapet til hele verden. LOOC betalte NRK 450 millioner 

kroner for å dekke alle kostnader som måtte dukke opp i denne forbindelse.235 Det var en stor 

oppgave siden NRK måtte levere et førsteklasses produkt til internasjonale mediegiganter 

                                                 
231 Wolland, Steingrim. Idrett og rett til fri nyhetsformidling. 23.05.1990. Oslo, s. 15. I: RA. Norsk 

rikskringkasting Sentralarkivet. Oddvar Svanevik Serie H: Avtaler 1980-1997. Boks H-0003. 
232 Brev til Einar Førde fra Werner Runphorst, EBU juridisk avdeling 3.7.91. I. RA. Norsk rikskringkasting 

Sentralarkivet. Oddvar Svanevik Serie H: Avtaler 1980-1997. Boks H-0001. 
233 Avtale mellom NRK og NSF for sesongene 91/92, 92/93, 93/94. I. RA. Norsk Rikskringkasting. 

Sentralarkivet. Oddvar Svanevik Serie H: Avtaler 1980-1997. Boks H-0001. 
234 Avtale mellom NRK og NSF for sesongene 95/96, 96/97, 97/98. Oslo. 30.05.1994. I. RA. Norsk 

Rikskringkasting. Sentralarkivet. Oddvar Svanevik Serie H: Avtaler 1980-1997. Boks H-0001. 
235 Avtale mellom LOOC og NRK ORTO 4. utkast. I. RA. Norsk Rikskringkasting. Sentralarkivet. Oddvar 

Svanevik. Serie Ka. Avtaler og rapporter, OL ’94 1989-1995.Boks Ka-0001. 
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som hadde betalt mellom 2,5 og 3 milliarder kroner for rettighetene til å vise mesterskapet.236 

For å klare dette forpliktet NRK seg til å opprette en egen divisjon som het NRK ORTO. De 

skulle jobbe fulltid og utelukkende med OL-sendingene fra Lillehammer.237  

 Med den teknologiske utviklingen som hadde skjedd bare de siste ti årene stilte sterke 

krav til produksjonen. LOOC satte minimumskrav for hva som måtte være av kameraer til de 

ulike øvelsene. Teknisk var minimumskravet hva forrige arrangør hadde fått til.238 Selv 

kringkasteren måtte altså forholde seg til det olympiske mottoet høyere, raskere, sterkere. 

Men NRK ORTO satt med makt i forbindelse med produksjonen. For langrenn handlet dette 

om løypetraséen. LOOC forpliktet seg til å forhøre NRK ORTO om hvor løypene skulle gå, 

slik at TV-sendingene ble best mulig. Langrennssløypene skulle ha 27 kameraer rundt seg 

som var langt over minstekravet på ti.239 TV-produksjonen av langrenn skulle være den beste 

noensinne. Når Norge skulle vise fram sin nasjonalsport i verdens viktigste mesterskap på 

hjemmebane, og hver krone skulle brukes.  

 NRK ORTO benyttet muligheten med OL til å revolusjonere langrenn på TV. 

Tradisjonelt sto kameraet foran publikum rettet mot løypa. For å få en mer spennende 

bakgrunn og gi tv-publikummet en mer spennende opplevelse ble kameraet satt ut i skogen så 

publikum kom i bakgrunnen. I NRK regnet en med at publikums entusiasme i løypene ville 

smitte over på publikum hjemme i stua. Det ble gjort endringer på arenaen for at løperne 

skulle være synlige lenger inne på stadion. I tillegg ble det montert et kamera på skinner som 

skulle følge løperne inn og ut av stadion, for første gang i vinteridrett.240 Skiløpingen som i 

starten hadde vært en ypperlig måte å komme seg rundt i naturen tok stadig steg vekk fra 

naturen. Naturen måtte vike for å sikre gode tv-sendinger. Ifølge Gaute Heyerdahl «ble 

arkitektonisk utforming og byggematerialer en erstatning for naturen, og skapte isteden en 

følelse av natur.»241 Det var ikke mye igjen av den ypperste av norsk idretter, skiløping, som 

Nansen så stolt hadde proklamert i sin tid. 

                                                 
236 Avtale mellom LOOC og NRK ORTO 3. utkast. 24.04.1990.  I. RA. Norsk Rikskringkasting. Sentralarkivet. 

Oddvar Svanevik. Serie Ka. Avtaler og rapporter, OL ’94 1989-1995.Boks Ka-0001. 
237 Avtale mellom LOOC og NRK ORTO 4. utkast. I. RA. Norsk Rikskringkasting. Sentralarkivet. Oddvar 

Svanevik. Serie Ka. Avtaler og rapporter, OL ’94 1989-1995.Boks Ka-0001. 
238 Avtale mellom LOOC og NRK ORTO 4. utkast. I. RA. Norsk Rikskringkasting. Sentralarkivet. Oddvar 

Svanevik. Serie Ka. Avtaler og rapporter, OL ’94 1989-1995.Boks Ka-0001. 
239 Avtale mellom LOOC og NRK ORTO 4. utkast. I. RA. Norsk Rikskringkasting. Sentralarkivet. Oddvar 

Svanevik. Serie Ka. Avtaler og rapporter, OL ’94 1989-1995.Boks Ka-0001. 
240 Gotaas, 2010, s. 478. 
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4.3 Utøvere og kommersiell sponsing: fra konflikt til 

aksept. 

1980-tallet ble en periode der utøvernes muligheter endret seg. Både IOC og den norske stat 

hadde liberalisert økonomien, som gav flere muligheten til å tjene penger på utøvernes 

prestasjoner. Det tok imidlertid lenger tid før utøverne kunne tjene store summer på idretten 

sin, noe som kunne skape konflikt. 1980- og 1990-tallet ble en periode med stor endring i den 

norske skisporten, med konflikter som fikk mye medieoppmerksomhet som ble avløst av en 

offentlig aksept av idrettens nye virkelighet. 

4.3.1 Konkurransepress fra inn- og utland. 

Det hadde vært vanskelig for Norge å hevde seg i internasjonal idrett. Dette gjaldt også i 

nasjonalidretten langrenn. Etter OL i Oslo åpnet IOC for deltakelse fra Sovjetunionen og 

DDR. Med disse landene fikk en større konkurranse fra de statsstøttede amatørene. Det var en 

kjent sak at kommunistene hadde et litt annet syn på amatørideologien enn den vestlige 

verden. Amatørisme ble omtalt som et borgerlig fenomen.242 Men IOC ønsket likevel disse 

landene velkommen i 1952 (etter OL i Oslo). Med de statsstøttede amatørene fikk dermed 

Norge mektige konkurrenter å kjempe mot.  

 Finnene gjorde et sterkt mesterskap i 1984, noe som fikk landslagstrener for herrene, 

Magnar Lundemo, til å anklage finnene for dopingbruk. Anklagene ble raskt latterliggjort, 

ikke bare av finnene selv, men også av nordmenn som for eksempel Lars-Erik Eriksen. NSF 

var heller ikke imponert av Lundemo og startet etterforsking. Lundemo på sin side nektet å 

unnskylde seg for anklagene.243  Dette var kanskje ikke så rart siden det ikke ble gjennomført 

noen dopingtester i løpet av mesterskapet. Dopingproblematikken var på vei inn i idretten, 

men ble ikke systematisk motarbeidet enda.  

 Dopingproblematikken kom også på dagsorden utover 1980-tallet. DDR hadde gjort 

store fremskritt i kostholdet som de hevdet selv, men har senere blitt avslørt for omfattende, 

statlige dopingprogrammer.244 I Norge tok man tilsynelatende denne problematikken på alvor. 

Kulturmeldingen til Einar Førde tok opp problematikken, der politikerne tok seg tid til å 
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klappe seg selv på skuldrene for sin relative hyppighet i testing av utøvere. Tidlig på 1980-

tallet ble det gjennomført mellom tre- og femhundre tester av utøvere, noe Kirke- og 

Undervisningsdepartementet var svært fornøyd med. Det var mye sammenlignet med de 

nordiske naboene.245 At det var komparativt mer enn de nordiske naboene gjorde det ikke 

nødvendigvis til imponerende tall. NIF var Norges største organisasjon med 1,5 millioner 

medlemmer, så 500 tester var en dråpe i havet. 

 Dopingbeskyldninger mot konkurrerende nasjoner var nok vel begrunnet, men det 

fantes ikke noe reelt organ som kunne bekjempe eventuell doping. I 1970 var norske 

Oddmund Jensen på treningsleir i DDR for å lære hemmeligheten bak den Øst-tyske 

suksessen. Tyskerne hadde forsket lenge for å perfeksjonere teknikken, og tok i bruk rulleski 

om sommeren for å få variasjon i treningen. Etter samlingen ble Martinsen møtt av DDRs 

skipresident som lurte på om han hadde lært noe i løpet av oppholdet. Martinsen var dypt 

imponert over arbeidet tyskerne la ned, og skulle selv konstruere rulleski etter Øst-tysk design 

for bruk i Norge. Schrøder synes det høres lurt ut, men han kunne også informere om at DDR 

hadde gjort store framskritt i kosthold, I ettertid fikk denne setningen en utvidet betydning da 

det be klart at DDRs idrettsutøvere hadde brukt prestasjonsfremmende midler.246   

 Lundemos anklager mot finnene var nok først og fremst et symptom på den norske 

skuffelsen etter det skuffende mesterskapet i Sarajevo. Oppturen fra verdensmesterskapet på 

hjemmebane to år tidligere ble ikke fulgt opp med olympisk suksess. Eneste lyspunktet for det 

norske laget var kvinnene som leverte en overbevisende stafett i tillegg til Brit Pettersens 

bronsemedalje på ti kilometeren. Kvinnenes relative suksess i forhold til resten av den norske 

OL troppen førte til at NSF så til kvinnenes trener Dag Kaas som erstatter for Magnar 

Lundemo. Dette var ikke populært blant utøverne som hadde et godt forhold til den gjeldende 

strukturen i laget.247 Også blant utøverne var det altså skepsis til endring.   

 Etter mesterskapet i 1984 ble det gjort tiltak for å sikre at dette ikke skjedde igjen. 

Tiltaket fikk navnet «Prosjekt 88.» Norsk toppidrett ble tildelt ti millioner kroner for å heve 

nivået til toppidrettsutøverne slik at flere kunne hevde seg i verdenstoppen. Prosjektet fikk en 

fjerdedel av pengene fra Vesta Hygea, som viste at kommersielle aktører var blitt en viktigere 

aktør i idretten. På rundt et år fikk rundt hundre utøvere stipend, i bytte mot at de lovet full 
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satsning mot lekene i 1988 i Calgary og Seoul.248 Norges Idrettsforbund var klar til å satse 

hardt.  

 Mesterskapet i Calgary ble heller ikke en suksess for de norske langrennsløperne. Det 

ble ingen gullmedaljer, bare Vegard Ulvang og Pål Gunnar Mikkelsplass viste lovende tegn 

for fremtiden med medaljer på tretti-kilometeren og 15-kilometeren.249 Dette ble spesielt 

viktig siden Lillehammer senere dette året ble tildelt lekene i 1994. Det måtte satses mot et 

mesterskap på hjemmebane. Prosjekt 88 fikk en oppfølger i 1990 som fikk navnet 

Olympiatoppen. Dette skulle være et organ for hele toppidretten, ikke bare den olympiske. 

Men opprettelsen viser at den sosialdemokratiske idretten slik den hadde fungert under Rolf 

Hofmo ikke lenger var det dominerende uttrykk for norsk idrett.250 Toppidretten var blitt 

offisielt akseptert, nå gjaldt det bare å vise at det var verdt det på hjemmebane. 

4.3.2 Eriksen-saken: drømmen om en profesjonell karriere 

Siden norske utøvere ikke fikk være profesjonelle på begynnelsen av 1980-tallet hadde de 

liten råderett over egen karriere. Lars-Erik Eriksen ønsket nettopp dette. Han var en av de 

mest profilerte utøverne på det norske landslaget i forkant av mesterskapet. Men han var også 

en omdiskutert figur, i hvert fall ifølge NSF med skipresident Odd Seim Haugen i spissen. 

Eriksen ønsket å tilpasse sin karriere sine egne behov og følte seg motarbeidet av NSF. Saken 

ble en leksjon i gammel mot ny tankegang i langrennssporten. Utøverne var ikke i sentrum for 

sin egen karriere. Det ønsket Eriksen å gjøre noe med.  

 Saken med Lars-Erik Eriksen viste på mange måter hvilken makt forbundet hadde 

over sine utøvere. Ironisk nok ble utøverne mer maktesløse over egen karriere jo bedre de var. 

Skipoolavtalen forbundet hadde forhandlet frem ble mer verdt av at de største stjernene stilte 

opp. Med Eriksens sterke resultater ble det viktig for NSF å bevare sin største stjerne på 

forbundets ski, selv om det ikke var det Eriksen selv ønsket. Toppidrettslivet kunne være både 

frustrerende og slitsomt, men Eriksen holdt ut fordi han elsket det han drev. Hvis ikke hadde 

han kastet de irriterende poolavtalene i søpla og gått inn i arbeidslivet som vanlige 

nordmenn.251  
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 Oddvar Brå hadde lignende problemer på 1970-tallet, men han valgte til slutt å satse 

på sin lokale skifabrikk, på tross av en potensielt lukrativ avtale med Fischer. Problemet 

Eriksen sto ovenfor var at han ønsket den lukrative avtalen fordi skiene passet bedre til hans 

måte å gå på ski. Langrenn var en individuell idrett der individuelle preferanser kunne bety 

mye for resultatet. Eriksen ønsket en avtale som passet spesifikt til hans behov som 

toppidrettsutøver og familiemann. «Takket være dyktige medarbeidere og en viss egeninnsats 

lyktes det meg høsten 1983 å få i stand samarbeidsavtaler med næringslivet og yrkeskontakter 

som ville sikre meg og min familie en akseptabel økonomi. Men nei da, de avtalene skulle 

bare rives i stykker.»252 Det norske landslaget kunne ikke tilpasse seg hans behov, noe som 

førte til et bittert forhold mellom Eriksen og daværende skipresident Odd Seim Haugen. 

Haugen på sin side gikk hardt ut i media mot Eriksen og hans smått kontroversielle trener 

Terje Bogen. Til VG sa Haugen at «så lenge vi har de regler og det samfunnet vi har, får også 

Lars-Erik Eriksen innrette seg etter dette.»253   

 Terje Bogen var trener i Bjerke idrettslag, og beskrives av Eriksen som en 

miljøskapende mann med god forretningssans som var tiltrekkende for en ung skiløper. 

Plutselig var det mulig å få utstyr til satsningen fremfor å kjøpe det selv.254 Bogen hadde 

lykkes med å skaffe en skipoolavtale på egenhånd for Bjerke idrettslag, og denne satsningen 

møttes skepsis i brede lag av langrennsmiljøet og i media. Men når utøverne til Bogen skulle 

representere landslaget måtte de forholde seg til denne skipoolen, som ikke nødvendigvis 

inneholdt skiene som passet best for utøverne. 

 Eriksen hadde brukt Splitklein-ski hele sin karriere, men i forkant av VM i Lahti var 

Eriksen kritisk til skiene i forhold til de utenlandske konkurrentene som Fischer og Kneissl, 

som åpenbart hadde kommet lenger i utviklingen av glassfiberski. Men i et møte etter VM 

virket det som Splitklein hadde fått orden på sakene. De produserte tilsynelatende 

førsteklasses glassfiberski, men klarte ikke å reprodusere skiene. Da tok Terje Bogen fram 

saga og skar opp et par av Splitklein-skiene, og avslørte at det ikke var Splitklein i det hele 

tatt, men et utenlandsk par. Det var dette som vippet Eriksen over til en avtale med Fischer.255 

Det er ikke klart av kildene hvem i Splitklein som sto bak svindelen, men det viser hvor 

attraktive de norske toppløperne var for de norske skifabrikantene, og hvor mye bedre Fischer 
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og Kneissl var i forhold. De var avhengig av at norske utøvere hadde suksess på norske ski for 

å kunne konkurrere mot giganter som Fischer.  

 Kjernen i konflikten var ikke nødvendigvis skipoolen som fenomen, men at idretten 

var i endring. NSF holdt fast på mønster som hadde gitt resultater tidligere. Eriksen derimot 

samarbeidet tett med Terje Bogen og hans mye mer omfattende treningsopplegg. Bjerke 

idrettslag dominerte i NM på 1980-tallet, med en mer omfattende stil enn det som hadde vært 

vanlig i norsk elitelangrenn.  Der Oddvar Brå vokste fram samtidig som utøvere fikk begynne 

å konkurrere i 12-års alderen, kom Eriksen fram i perioden da Bjerke IL prøvde å endre 

idretten i retning av profesjonalisering.   

4.3.3 Idealer i endring: kvinner og profesjonelle får bli «skihelter» 

1980-tallet var tiåret da kvinnelangrenn for alvor gjorde sitt inntog i Norge. Det hadde vært en 

lang prosess siden det første rennet ble arrangert i OL i 1952, men de konservative kreftene i 

idretten var endelig klar for å akseptere at også kvinner kunne bli slitne uten at det truet deres 

reproduktive evner. Det var sterk optimisme i norske medier til jentenes prestasjoner, spesielt 

etter det vellykkete mesterskapet på hjemmebane i 1982. Nye stjerner som Berit Aunlie og 

Brit Pettersen gav norske medier håp om Olympisk suksess.  

 Idrett for kvinner var fram til midten av 1970-tallet begrenset til estetiske idretter der 

fysisk styrke og utholdenhet ikke var sentrale talenter som sikret utøverne suksess. Så sent 

som i 1975 var det ingen som egentlig ville ta på seg ansvaret for elitelaget til kvinnene i 

langrenn. Idar Dahl fikk til slutt ansvaret, men fikk merke forskjellsbehandlingen og de små 

ressursene jentene hadde å operere med. Kun i mesterskap var ressursene sånn noenlunde 

jevnt fordelt, siden medaljer var tross alt medaljer. Men NSF viste liten entusiasme og tro på 

jentenes suksess.256 Kun noen få år senere var det likevel jentene som skulle vise norsk 

langrenn i verdensklasse i mesterskap.  

 Politisk fikk også kvinnene anerkjennelse som idrettsutøver. I Kulturmeldingen til 

Einar Førde fikk kvinneidretten større oppmerksomhet enn det som var tilfelle på 1970-tallet. 

I meldingen heter det at: «Nyare forskning og røynsler viser at kvinner har fullgode 

føresetnader for å vere med også i konkurranseidrett. Dei har gjennomgåande ein relativt 
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større uutvikla fysisk kapasitet enn menn, og barrierane mot deltaking har vesentleg vore av 

sosial og kulturell karakter.»257 Med dette etterlyste politikerne mer likestilling i idretten, både 

for utøvere og i administrasjon. Allerede var flere særforbund i gang med å kvotere inn 

kvinner i lederposisjoner, og det var et ønske i kulturmeldingen at flere skulle følge dette 

eksempelet258 Kvinner i idretten var for første gang kommet på politisk dagsorden, men det 

var fortsatt i en helsepolitisk sammenheng. Dette var fortsatt en AP-regjerings arbeid, og 

grunntanken om idrett for alle var fortsatt sentral politisk. 

 Vendepunktet kom med ansettelsen av Dag Kaas som trener for kvinnene. Kaas hadde 

bare et trenerkurs, men han var motivert og tenkte offensivt. Laget ble satt sammen av unge 

fremadstormende kombinert med noen veteraner for å sikre den perfekte blandingen for rask 

fremgang. Han hentet inspirasjon fra herrenes trening gjennom Oddmund Jensens notisbøker 

tilbake til 1950-tallet.259 Kvinnene skulle trenes opp som herrene hadde gjort i mange år. De 

skulle bli «skihelter» på linje med herrene.  

 Det var lite som kunne minne om likestilling i det administrative arbeidet med 

kvinnelangrenn. De økonomiske forutsetningene var helt klart mer begrensede. I arbeidet med 

å skaffe fordeler til norske skiprodusenter, ble det beregnet 30 000 kroner i stipendordning for 

herreløpere som valgte å bruke norske ski. Tilsvarende tilbud for kvinnene var 9 000 

kroner.260 Det ble argumentert med at kvinnenes markedsverdi. Dette var ikke tilstrekkelig 

begrunnelse for STUI.261 For STUI var det ønske om likestilling av kvinnelangrenn og 

herrelangrenn, men markedsverdien ble vurdert som annerledes. Det kan virke som Høyre 

hadde rett i at kommersielle interesser allerede var viktige i idretten.   

4.3.4 Lillehammer 1994: en ny norsk idrettsrevolusjon? 

Stein Tønneson kalte perioden mellom 1965 og 1985 for en norsk «idrettsrevolusjon», der den 

norske idretten fikk mange flere medlemmer og det ble bygget mange nye anlegg av den 

stadig større andelen av tippemidlene som idretten fikk.262 En kan si at det var en 

                                                 
257 St. meld 23. 1981. s. 122. 
258 Ibid. s. 123. 
259 Gotaas, 2010, s. 415. 
260Innstillingen til Utvalget for å påvirke norske eliteløperes valg av ski. Oslo 29.1.1980. I. RA. Kirke- og 

Undervisningsdepartementet, Statens Ungdoms- og Idrettskontor, sakarkiv serie D boks D-0180. 
261 Notat fra STUI til ekspedisjonssjef Johs Anderaa 18.2.1980. I. RA. Kirke- og Undervisningsdepartementet, 

Statens Ungdoms- og Idrettskontor, sakarkiv serie D boks D-0180. 
262 Goksøyr, 2010, s. 130.  
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breddeidrettsrevolusjon der idretten ble tilgjengelig for flere, i tråd med det norske målet om 

«idrett for alle.» På 1990-tallet hevder Matti Goksøyr at vi kan snakke om en ny 

«revolusjon», men denne gangen var det toppidretten som var i rask endring. Toppidretten 

fikk større plass i et åpnere medielandskap, og det var i større grad viktig at idretten var 

underholdende. «Sportsinvasjonen av offentligheten var et faktum» ifølge Goksøyr.263 

15. september 1988 i Seoul ble det avgjort at Lillehammer skulle arrangere Vinter-OL 

i 1994.264 Slik som med lekene i Oslo i 1952 skulle Norge vise verden at de var skisportens 

hjemland. Men idretten, både nasjonalt og internasjonalt hadde endret seg mye. Statsminister 

Gro Harlem Brundtland inviterte IOC til «skisportens vugge» ved å vise til Norges rike 

historie med å spre skiløpingen rundt i verden. «Vinteridretten [har] alltid vært en integrert 

del av norsk kultur. Et vellykket arrangement av De Olympiske vinterleker vil være en sak for 

den nasjonale ære, og vi vil ikke spare noen anstrengelser i vår innsats.»265 Dette var klar 

beskjed fra Norges statsoverhode. Kommunen, organisasjonskomitéen og utøverne bar den 

norske ære på sine skuldre.  

 Lekene i Lillehammer ble i likhet med lekene i Oslo en suksess. Med denne gangen 

var staten i større grad involvert i lekene. Der Oslo kommune selv stilte som økonomisk 

garantist for lekene, var det staten som stilte for Lillehammer. Mange brukte nærpolitisk 

argumentasjon for støtten, men i realiteten var det staten som kunne tjene penger. Med 

liberaliseringen av IOC etter 1984, som gjorde det mulig for andre enn arrangørbyen å stille 

som garantist, ville staten sitte igjen med det eventuelle overskuddet av lekene.266 Med dette 

kan en si at Lillehammer-OL var mer en nasjonal folkefest enn Oslo-OL hadde vært. Det var 

nasjonen som betalte for festen.  

 Det nasjonalt finansierte mesterskapet la stort press på utøverne. For det første var 

dette fordi Norge nå brukte betydelige pengesummer på statsstipendier til topputøvere. Til og 

med statsministeren hadde proklamert at «det er typisk norsk å være god.»267 Med dette 

utsagnet knyttet hun bånd mellom sterke idrettsprestasjoner og norsk næringsliv. Norge burde 

                                                 
263 Ibid. s. 145. 
264 Heyerdahl, 2014, s. 235. 
265 Ibid. s. 356. 
266 Ibid. s. 227-229. 
267 Gro Harlem Brundtland. Statsministerens nyttårstale 1.1.1992.  
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være i verdenstoppen i det aller meste, etter modell fra norske «idrettshelter». Slagordet ville 

miste mye av sin makt hvis de norske utøverne sviktet i OL på hjemmebane.  

 Med dette ansvaret hengende over seg var det bra at Norge satset hardt på toppidrett. 

Både gjennom trening og finansiering fra Olympiatoppen, men også med å være tidlig ute i 

den teknologiske utviklingen. Gjennom 1980-tallet hadde svenskene, med Gunde Svan i 

spissen, herjet med de norske løperne. Dette var gjennom satsing på den nye skøyteteknikken, 

men også gjennom sin uendelige testing av ski og annet utstyr for å skaffe et fortrinn over 

konkurrentene.268 På 1990-tallet var Norge med på utviklingen. Første steg kom med 

steinslipte ski, inspirert av alpinsporten. Denne slipingen gav nordmennene en fordel i de 

kommende mesterskapene med VM i 1991 og 1993, og OL i Albertville i 1992. Norge var 

best i verden på skismøring, med egne smørere som fulgte laget rundt i verdenscup-sirkuset. 

Dette gav gode resultater og forventninger til OL på hjemmebane.269  

 De gode resultatene til de norske løperne gav dem mye oppmerksomhet i media, 

spesielt etter OL i Albertville, der Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang kom hjem med tre 

gullmedaljer hver. Disse to skiløperne ble ettertraktede sponsorobjekter, med avtaler i 

millionklassen. Dette var i sterk kontrast til den tidlige karrieren til Vegard Ulvang finansierte 

ski-karrieren med studielån, dagpenger fra NSF og utstyrsbonuser.270 Med sponsoravtaler og 

sterk statlig støtte var han en av de første som kunne si at hans yrke var langrennsløper. Dette 

møtte motstand fra noen, men idealet med den allsidige amatøren, eller «idrettsmannen» var 

ikke lenger den dominerende ideologien i norsk idrett. 

 «Idrettsmannen» som var det beskrivende ordet om idealet til den norske idrettseliten 

ble i denne perioden erstattet med det kjønnsnøytrale og avideologiserte begrepet 

«idrettsutøveren.» Alle utenomidrettslige kvaliteter som kjennetegnet «idrettsmannen» var 

ikke fjernet, men utøverne trengte ikke lenger å bekymre seg over å ha en karriere ved siden 

av idretten. Det nye begrepet var en samlebetegnelse på alle utøvere som drev idrett på et visst 

nivå. En kan også tilføye «24-timers utøveren» som ganske selvforklarende er utøvere som 

hele døgnet optimaliserer livet med formål om bedre idrettsprestasjoner.271 Med kommersielle 

krefter som ønsker å assosieres med idrettens verdier risikerte utøverne å bli reklameplakater 

                                                 
268 Gotaas. 2010, s. 429. 
269 Ibid. s. 471-472. 
270 Heyerdahl, 2014, s. 395. 
271 Goksøyr, 2011, s. 193-194. 
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for utenomsportslige aktører. De var ikke lenger forbilder i kraft av seg selv og sine 

holdninger. Kommersielle aktører erklærte dem som forbilder gjennom eksponering i 

sammenheng med sine produkter.272 

 I denne begynnende fasen av sponsorinntekter fantes det ikke noe godt reglement for 

hvordan utøvere kunne brukes. Utøvere kunne risiker å bli brukt i reklame uten at de selv ble 

kontaktet eller noen økonomisk avtale ble gjort. Ulvang opplevde dette da han i forkant av 

Ski-VM i 1993, da hans ansikt dukket opp i en sjokoladereklame uten at han visste om det 

selv.273 Dette er et eksempel på hvordan idrettsutøvere manglet eiendomsrett over egen likhet. 

For å få mer kontroll over dette signerte Ulvang med Procordia, et reklamefirma som hadde 

erfaring fra Sverige med sponsing av utøvere.274 Hvis utøverne ikke hadde eiendomsrett over 

egen likhet, mistet de potensielle inntekter og ikke minst kontroll over hva de representerte.275 

 Den økte oppmerksomheten rundt utøverne og aksepten av deres skiløping som en 

karriere gav dem mer makt også overfor administrative ledere. Dette kunne fort ende i 

konflikt. Vegard Ulvang stilte i et intervju med TV2 i forkant av lekene der han uttalte seg 

kritisk til IOC og president Samaranch. På spørsmål fra journalisten om Samaranchs 

tilknytning til fascistregimet i Spania uttalte han at: «Det er ille, og kanskje ikke idrettens 

bevegelse verdig. Når det er sagt, bør man også vurdere det han gjør i dag, ikke bare det han 

har gjort før. Norske idrettsledere burde i større grad prøve å gå aktivt inn for å gjøre noe med 

selve organisasjonen, ikke hele tiden forsvare både ham og den olympiske bevegelse. For det 

er ikke alt den gjør som er idretten verdig.»276 Dette ble fanget opp i sammenheng med VGs 

artikkelserie om IOC og skapte nesten en diplomatisk krise i forkant av OL. Ulvang var valgt 

ut til å avlegge OL-eden, som gjorde saken enda mer komplisert. I tillegg kom det ut et 

intervju med LOOC sin sjef Gerhard Heiberg der han var enda mer kritisk enn Ulvang hadde 

vært. Både Heiberg selv og statsminister Gro Harlem Brundtland var ute i mediene for å 

begrense skaden, men det måtte gjennomføres tiltak.277 

                                                 
272 Ibid. s. 194. 
273 Heyerdahl, 2014, s. 396. 
274 Ibid.  
275 I 1995 ble NISO dannet som en fagbevegelse for idretten. For mer info anbefales boken Da fagbevegelsen 

inntok idretten: historien om NISO. Boken handler om Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon og hvordan 

utøvere i lagidretter fikk rettigheter. Blir ikke omtalt i denne oppgaven siden ingen langrennsløpere var 

medlemmer og det skjer etter perioden jeg diskuterer. 
276 Gjengitt i VG 9.2.1994, s. 34 
277 Ibid. s. 343  
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 For å løse situasjonen ble det arrangert et møte mellom Vegard Ulvang og Samaranch. 

For å sikre at det ikke ble noen misforståelser snakket Ulvang norsk med Heiberg som 

oversetter.278 Ulvang var i utgangspunktet ikke interessert i å trekke tilbake sin uttalelse, men 

han ville presisere at det ikke var noe personlig mot Samaranch, men mot 

organisasjonsstrukturen til IOC. Presidenten i Norges Olympiske Komité truet med å trekke 

hele den norske troppen dersom IOC fjernet Ulvang fra å avlegge eden, selv om det var liten 

sannsynlighet for at dette skulle skje. Ulvang var valgt av LOOC og hadde ingenting med 

IOC å gjøre egentlig.279 Samtalen var vellykket og krisen ble avverget. Men saken belyste 

hvilken situasjon de norske utøverne var i. Den moderne idretten ble tett fulgt i media, og 

utøveres uttalelser kunne fort bli ammunisjon i en kritisk sak. Spesielt når det er hårsåre 

idrettsledere det er snakk om. 

4.4 Avslutning 

1980-tallet markerte et skifte i finansieringsmønsteret i idretten. Kulturmeldingen til den nye 

Høyre-regjeringen åpnet for alternativ finansiering av idretten, også fra kommersielle aktører. 

De internasjonale trendene hadde spredt seg til Norge, med en liberalisering av økonomien 

som gjorde det vanskeligere å nekte profesjonelle utøvere.  

 Langrenn som idrett slet på 1980-tallet. Sporten var grodd fast i tidligere mønster, og 

svensken Gunde Svan gjorde sterke fremskritt i den teknologiske og tekniske utviklingen i 

forhold til de norske skiherrene. Skipool-avtalen var også restriktiv for de norske løperne, 

med Lars-Erik Eriksen som fremste eksempel på konfliktene dette kunne føre til. Likevel 

fantes det en positiv utvikling, i at jentene gjorde det sterkt internasjonalt. «Skihelt» ble med 

andre ord et kjønnsnøytralt begrep på 1980-tallet. 

 Samaranchs inntog i IOC gjorde organisasjonen til en sterk aktør. Kommersielle 

krefter gjorde det mer attraktivt for byer å arrangere OL. Samtidig fikk organisasjonen mye 

kritikk og anklager om korrupsjon. Dette ble problematisk i forbindelse med OL på 

Lillehammer.  Norske medier var kritiske til den udemokratiske organisasjonen, og fikk mer 

ammunisjon når en av Norges mest populære utøvere, Vegard Ulvang, støttet kritikken. 

                                                 
278 Ibid. s. 344 
279 VG. 21.5.1994. s. 24 
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Konflikten mellom IOC og Vegard Ulvang løste seg, men viste at IOC ikke var vant til å møte 

motstand fra arrangører eller utøvere.  

 Media fikk mer makt over idretten med det økte budsjettet i tv-produksjonen. Den 

økonomiske liberaliseringen hadde ført til at flere aktører ønsket å produsere idrettssendinger, 

noe som førte til at det ble dyrere å skaffe rettigheter. I Norge mistet NRK sitt monopol og 

måtte bruke mer penger for å få rettighetene til å vise skisport. Med Lillehammer-OL og 

oppdraget som vertskapskringkaster hadde NRK ressurser til å produsere bedre sendinger som 

gav publikum hjemme en bedre opplevelse. De fikk muligheten til å designe OL-arenaen for å 

sikre bedre TV-sendinger.  

Til slutt var det tildelingen av Vinter-OL til Lillehammer som gjorde utslaget for den 

endelige aksepten av kommersialisering og profesjonalisering. De norske utøverne på 1990-

tallet hadde lært av feilene til løperne fra forrige tiår, og hadde bedre kommunikasjon med 

NSF. Samtidig hjalp det mye at staten satset mer enn noensinne på toppidrett ed dannelsen av 

Olympiatoppen. Norge fikk nå også stille med profesjonelle skiløpere for første gang, som 

gav muligheten til store inntekter gjennom sponsoravtaler med kommersielle aktører. Dette 

var en lang prosess, der enkelte prøvde å utnytte utøvernes popularitet. Etter OL fortsatte 

arbeidet med å sikre utøvernes rettigheter. 
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Avslutning 

Skiløping som aktivitet har tradisjoner i Norge tilbake til Middelalderen. Fra å være en 

fornuftig måte å bevege seg i vinterlandskap har det blitt en internasjonal sport med store 

penger involvert i konkurransene. I denne teksten har jeg drøftet de ulike aktørene som gjorde 

det mulig og nødvendig med denne endringen. Dette kapittelet skal oppsummer de viktigste 

faktorene for kommersiell innblanding i langrennssporten og profesjonaliseringen av de 

norske langrennsløperne.  

Statlig støtte: idrett og ski blir en del av norsk kultur 

Helt fra den organiserte idrettens begynnelse har staten hatt et ønske om å finansiere 

idrettsaktivitet i Norge. I hele den første perioden var denne støtten rettet til idretten basert på 

nytteverdien av idretten. Fra de militærhumanistiske begrunnelsen på 1860-tallet til ønske om 

sunne og sterke borgere/arbeidere i mellomkrigstiden var staten villig til å investere penger i 

idretten. Idrettsforliket i 1936 og idrettsstreiken under andre verdenskrig samlet idretten under 

en organisasjon med et felles mål om bedre folkehelse.  

 OL i Oslo ble legitimert ved nytteverdien av alt som måtte bygges opp i forbindelse 

med mesterskapet. Anleggene hadde en verdi i at det var mulig å bruke etter mesterskapet for 

den norske befolkningen. En viktig faktor for den videre byggingen av anlegg i hele landet 

var STUI og kontorsjef Rolf Hofmo. STUI disponerte tippemidlene på vegne av staten, og 

Rolf Hofmo talte varmt om spredning av idrettsanlegg til alle deler av landet. Men fortsatt var 

det et ønske om å bevare breddeidretten som mål. Idretten skulle være helsebringende for det 

norske folk, ikke en arena for spektakulære prestasjoner.  

 Kanskje spesielt viktig var skisporten som gjennom nasjonsbyggingen var blitt en 

nasjonalsport. NSF og STUI hadde et tett samarbeid etter lekene i Oslo. Dette innebar først og 

fremst utbygging av løyper, da det var lokalt ansvar for vedlikehold. Idrettens frivillighet var 

en viktig suksessfaktor for at skisporten skulle spre seg rundt i landet. Det fantes ikke nok 

tippemidler til å vedlikeholde alt, så noe av den økonomiske byrden måtte kommunene og 

idrettslagene selv ta. 

 Med Kulturmeldingen i 1973 ble idretten en del av et utvidet kulturbegrep, noe som 

innebar økt politisk oppmerksomhet og mer penger til idretten. Samtidig ble det dyrere å satse 
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på toppidrett, da det internasjonalt ble stadig høyere nivå blant utøverne. Fra statlig hold var 

det fortsatt breddeidretten som var det viktigste. Toppidretten ble anerkjent som en del av 

«alle», men det var ikke her hovedfokuset burde ligge i idretten. 

 Liberaliseringen av den økonomiske politikken da Høyre kom i regjering bidro til å 

åpne for alternative måter å finansiere idretten. Det ble dermed åpnet for kommersielle 

interesser i idretten, men det var fortsatt klart at det var staten skulle stå for majoriteten av 

finansieringen. Dette skjedde gjennom statlige stipendordninger for toppidrettsutøvere. Slike 

ordninger gjorde det mulig for utøvere å leve av idretten, som ble spesielt viktig når staten sto 

som økonomisk garantist for Vinter-Lekene på Lillehammer.  

Media og sportsjournalistikk: idrett som 

underholdning 

I Norge eksisterte det kanskje ikke et symbiotisk forhold mellom idrett og media slik som i 

USA i denne tidsperioden. Likevel var det et viktig samarbeid som var med på å forme 

skiløperen. Helt fra de tidlige «mytiske» fortellingene om Sondre Nordheim og resten av 

telemarkingene har media spredt fortellingen om den norske «skihelten». 

 Sportsjournalistikken har i en viss grad eksistert like lenge som konkurranseidretten. 

Det virkelige gjennombruddet kom imidlertid med OL i Oslo, der mediene la ned store 

ressurser for å sikre at folk var informert om begivenheten. Aftenposten stilte med egen OL-

avis for anledningen, mens NRK investerte store ressurser for å gjøre begivenheten nasjonal. 

Med daglige sportssendinger i radioen, og nasjonalt kjente personligheter som Rolf Kirkevaag 

på programmet fikk alle den informasjonene de måtte trenge om mesterskapet og de norske 

utøverne. Idrett ble for første gang et nasjonalt anliggende, og norske aviser kunne stolt trykke 

en positiv medaljestatistikk. De norske utøverne ble med dette nasjonale helter. 

 I 1960 skjedde det en ny viktig utvikling i forholdet mellom sport og media. NRK 

begynte med fjernsynssendinger, og idretten var tidlig en viktig del av 

underholdningstilbudet. Dette ble en ny utfordring for NRK da teknologien var begrenset til å 

sette et par kameraer ute i skiløypene. Kommentatorene ble derfor viktig for at sendingene 

skulle være interessante, som med sitt engasjement skulle gi TV-seerne opplevelsen av å være 

til stede. Etter hvert som teknologien utviklet seg, og konkurrenter etter at monopolet forsvant 
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fikk NRK etter hvert så mye makt over idretten at de kunne designe arenaen for å sikre best 

mulig dekning. 

 Medias viktigste funksjon ble likevel at de gjorde de norske skiløperne til kjendiser. På 

1960-tallet innebar dette at skihelter som Ole Ellefsæter stilte på TV og sang fra sitt nye 

album, men etter hvert ble utøverne kjendiser i kraft av at de drev med idrett. Denne 

eksponeringen av utøverne gjorde utøverne etter hvert mer attraktive for andre aktører, men 

det var utfordringer både fra NRK og nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner for at 

utøverne skulle ha noen økonomisk fordel av dette. 

Ideologi og administrative utfordringer 

Fram til 1970-tallet var idrettens nytteverdi sentral både i statlige organer og i norske 

idrettsorganisasjoner. Men det var likevel en forståelse av at idretten utviklet seg 

internasjonalt, og at dersom Norge skulle hevde seg måtte det skje endringer. Proffkomitéen 

anbefalte i 1973 at NIF skulle tillate profesjonelle utøvere, men de ble nedstemt i Idrettstinget 

da profesjonelle utøver ikke kunne delta i OL. IOCs regler har altså vært sentrale i utviklingen 

av utøvernes rettigheter til å tjene penger på idretten. 

  NIF var mer positive til profesjonelle utøvere og kommersiell økonomisk assistanse 

enn politikerne som utformet kulturpolitikken. Spesielt fra politikerne på venstresiden med 

Arbeiderpartiet i spissen var det en frykt for at utøverne skulle bli lite annet enn 

reklameplakater. I NIF og i særforbundene var det viktig at de som ville vinne internasjonale 

konkurranser skulle få muligheten til det. Samtidig hadde NRK fortsatt senderettighetene, og 

det var en vanskelig kombinasjon med kommersielle sponsorer og reklameforbud. Det ble 

gjort ulike kompromissløsninger slik at utøvere nesten kunne trene på heltid, men det var til 

slutt logisk å tillate profesjonelle utøvere med kommersielle sponsorer.  

 Den virkelige aksepten kom da Vinter-OL igjen skulle arrangeres i Norge i 1994. Den 

allsidige amatøren som hadde vært idealet forrige gang lekene var ikke lenger tilstrekkelig til 

å vinne i et internasjonalt mesterskap. De internasjonale trendene hadde kommet til Norge, 

med kommersielle sponsorer og store støtteapparat rundt utøverne. Staten var fortsatt en 

viktig bidragsyter, men for første gang kunne en utøver gå med hevet hode og si han var 

profesjonell skiløper.   
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Utøvernes reise: Fra allsidig amatør til profesjonell 

Jeg begynte denne oppgaven med å spørre hvordan kommersielle aktører endret livet til den 

norske «skihelten.» Idealet i norsk idrett var at norske løpere skulle være allsidige og de 

skulle være amatører. Men dett var ikke en bærekraftig løsning i den moderniserende og 

globaliserende verden dersom en ønsket å drive toppidrett. De mange kompromissløsningene 

tyder på at idealet om amatørisme hadde en sterk ideologisk base. I Norge skulle en ikke tro at 

en var bedre enn andre. Unntaket ble når verdens øyne var rettet mot Norge i OL. 

 Kommersielle aktører snek seg inn i den norske skisporten etter inspirasjon fra den 

internasjonale utviklingen. Skipool var en europeisk idé som ble adoptert av Norge for fortsatt 

å kunne kalle utøverne sine amatører. Skiprodusenter fikk vist seg frem i forbindelse med de 

norske «skiheltene» mens NSF fikk penger og utstyr til å fortsette toppidrettssatsingen. Media 

eksponerte utøverne for et stadig større publikum og det var vanskeligere å argumentere imot 

at utøverne skulle kunne leve av aktiviteten. De påfølgende konfliktene var både et resultat av 

økt ambisjonsnivå og økt internasjonalt prestasjonsnivå. Pengene strømmet inn i idretten, men 

utøverne hadde liten økonomisk glede av det. 

 Den endelige «løsningen» på problemet ble at Norge skulle arrangere OL. IOC hadde 

endret sine regler for å sikre seg de beste utøverne og dermed gjøre lekene mer profitabelt. 

Når denne siste hindringen var borte kunne utøvere som Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie 

sikre seg lukrative sponsoravtaler ved siden av det statlige toppidrettsstipendet. 

«Idrettsmannen» var blitt til «idrettsutøveren» som var en fulltidsjobb som staten ikke betalte. 

Dermed fikk kommersielle krefter slippe inn og gjøre de norske skikjendisene til rike 

underholdningsartister. 
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Norsk Rikskringkasting: 

Norsk Rikskringkasting, Oddvar Svanevik. Serie Ka, Avtaler og rapporter, OL ’94. 1989-

 1995 Ka-0001 

Norsk Rikskringkasting, Oddvar Svanevik. Serie Ka, Avtaler og rapporter, OL ’94. 1989-

 1995 Ka-0002 

Norsk Rikskringkasting, Oddvar Svanevik. Serie H, Avtaler 1980-1997. H-0001 

Norsk Rikskringkasting, Oddvar Svanevik. Serie H, Avtaler 1980-1997. H-0003 

Norsk Rikskringkasting, Sentralarkivet. Serie: Rolf Kirkevaag Gd-sport. Gd-0001 

Statlige publikasjoner: 
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Kyrkje- og undervisningsdepartementet. St. melding nr. 8 (1973-1974) Om organisering og 

  finansiering av kulturarbeidet i Stortingsforhandlinger: preposisjoner og meldinger. bd.

  3B. Oslo. 

Kyrkje- og undervisningsdepartementet. St. meld. nr. 23 (1981-82) Kulturpolitikk for 1980- åra i

  Stortingsforhandlinger: proposisjoner og meldinger. bd. 3C. Oslo. 

Kyrkje- og undervisningsdepartementet. St. meld nr. 52 (1973-74) Ny kulturpolitikk: Tillegg til St.

  meld. nr. 8 for 1973-74 Om organisering og finansiering av kulturarbeid i 

 Stortingsforhandlinger: preposisjoner og meldinger. bd. 3D. Oslo. 

Medier: 

Aftenposten. Detaljer i fotnotene. 

Olympiaposten. Detaljer i fotnotene. 

VG. Detaljer i fotnotene. 

TV-program: 

Lisenskontrolløren. Sesong 2 episode 2. Første gang sendt NRK, tirsdag 11. november 2014

  kl. 20.55. Programleder Njål Engesæth. Lenke: 

 https://tv.nrk.no/serie/lisenskontrolloeren/MKTF50000214/sesong-2/episode-2  

Statsministerens Nyttårstale 1.1.1992 ved Gro Harlem Brundtland. NRK nett-tv. Lenke: 

 https://tv.nrk.no/serie/statsministerens-nyttaarstale/FAKN70000191/01-01-1992  

Nettsider:  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/ Åpnet: 9.4.2018. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/ Åpnet: 27.9.2017. 

http://2017.norsk-tipping.no/%C3%A5ret-2017/statistikk/ Åpnet: 27.4.2018. 

https://www.nrk.no/arkiv/artikkel/bjorges-hyl-er-nasjonal-kulturarv-1.7952708 Åpnet: 

 07.12.2017. 

http://www.ringnes.no/omol/oletshistorie/Sider/Vorterologolringene.aspx Åpnet: 8.3.2018. 

https://tv.nrk.no/serie/lisenskontrolloeren/MKTF50000214/sesong-2/episode-2
https://tv.nrk.no/serie/statsministerens-nyttaarstale/FAKN70000191/01-01-1992
https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/
http://2017.norsk-tipping.no/%C3%A5ret-2017/statistikk/
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