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AV JAN ERIK VOLD 
 

Holmenkollen, en kjær kjenning oppe i åsen. Vi stod på sletta og var 
publikum, vi hoppa over gjerdet og sneik oss inn på tribunen, vi 
betalte våre billetter på skiforeningsvis. Selv om det var tåke og vi 
måtte gå hjem uten renn, var vi glade.  

Vi så Arnfinn Bergmann hoppe 68 meter i OL 1952, vi leste 
at Tommy Ingebrigtsen hoppa dobbelt så langt 54 år senere, vi undret 
oss over ovarennet som vokste seg lenger og lenger opp bak tårnet. 
”Holmenkollens kvite ståpikk av frost,” skrev Tor Obrestad i 1968. 

Ombygd – er det tyve ganger? 
Og nå, den 21.ende gangen, skal tårn og hopp rives og et 

”fyrtårn” i evig flomlys etableres, til en milliardsum ingen har fått 
presisert. Vi bygger verdens minste storbakke som skal stå ferdig i 
løpet av 2009, så prøve-VM kan avholdes i 2010 og ski-VM gå i 2011 
– det nasjonen fikk tildelt i 2006, etter en søknad som angav utgiftene 
for istandsetting av skianleggene til 110 mill. kr. 

Den eneste som ikke trodde på tallene var RVs Erling 
Folkvord.  

 
Ingen troverdige tall pr. mai 2008 er heller kommet på bordet, utover 
det tak på utgifter som Oslo kommune har satt til 920 mill. kr. (Derav 
100 mill. kr. fra Staten, den største statlige bevilgning til et 
enkeltanlegg noensinne.) 

Derimot vet vi, at aktive politikere som Rune Gerhardsen og 
Jan Bøhler, tidligere ski-ess som Per Bergerud og Anette Bøe, har fått 
fritt spillerom i norsk debatt-TV (Redaksjon EN 4. mars 2008) til å stå 
fram og kreve kulturministeren for en tilleggsbevilling på 300 mill. kr. 
Ingen motforestillinger ble reist, bare slagordet: ”Vi skal ikke ha en 
bakke til 17 – 17 – 17, vi skal ha en bakke til 20 – 20 – 20!” 

Men dette er vås! 
Man bygger ikke moderne skibakker på toppen en forblåst 

kolle. Man bygger dem i en åshelling, som i Lillehammer, Torino, 
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Vancouver. Slik hoppsporten er i en rivende utvikling, er også 
bakkebyggingen det. Med TV-inntekter som hovedfinansiering i 
World Cup-renn vil garanti mot rennavlysning være utslagsgivende. 
Man kan ikke bygge seg ut av Holmenkollens tåkeproblem. Jevne 
vindforhold er en forutsetning for rennavvikling uten pauser. 

Vår kjære bakke slik den står i dag har vokst til sitt 
maksimum. Om man følger de planer som nå er fremlagt, sperrer man 
bakken for fremtidige utvidelser, justeringer, nødvendige tilpasninger. 
En milliard kroner ut av vinduet, for å ha reist en bakke der man 
hopper to meter lenger enn dagens -- kritisk punkt K 117, mot dagens 
K 115. 
 
Galskapen fremstår enn klarere når man vet at det fins et fremtidsrettet 
alternativ, der kravene til VM 2011 løses ved at man tar 
Holmenkollbakken ned til normalbakke K 92 og bygger en ny – og 
større: K 122 -- storbakke i Midtstulia, 500 meter unna og 40 meter 
lavere beliggende.  

Her vil et kuldedrag i lia holde tåka bedre unna, den 
omkringliggende granskog vil skjerme for vind, nedre løp av 
ovarennet og hele unnarennet vil følge terrenget, muligheter fins for 
bakkeutvidelse til K 135. En rad mindre treningsbakker inngår i 
prosjektet. Snøkanoner kan skape en skisesong på fem-seks måneder i 
den skjermede lia. 

En slik lokalisering gir plass for langrennsspor på 
sletteområdet, nærløypenett, kombinertrenn avholdt på felles arena, 
provisoriske bygg for arrangementsteknikk, media, sponsorer. Selv et 
fremtidsprosjekt som innebygd hoppbakke kan realiseres. Midstulia-
prosjektet er 265 mill. kr. billigere enn storbakke i Holmenkollen.  

Den tradisjonelle Holmenkollsøndagen kan selvsagt fortsatt 
arrangeres med hopp i samme bakke som før. World Cup-renn godtas 
i normalbakke.  
 
Bystyret avviste Midstulia-alternativet 12. desember 2007 og valgte 
en forsiktig utbygging av Holmenkollen til storbakke samt nybygg av 
normalbakke i Midtstulia. Det danske ”fyrtårn” i redusert utgave ble 
nok en gang forkastet. 
 Avgjørende for bystyrets beslutning skal ha vært at Sarah 
Lewis, generalsekretær i Det Internasjonale Skiforbundet, på 

 2



anleggsbefaring skal ha forlangt at storbakken skulle ligge i 
Holmenkollen (Østlandssendingen 13. nov. 2007). Dette forlangende 
var en bløff, ifølge Norges Skiforbunds generalsekretær Kristin Felde 
(sitert av Stein Erik Kirkebøen i Aftenposten Aften 12. feb. 2008: 
”Sats på Midtstuen”). 
 Da Oslo kommune for en måned siden la fram planene for 
Holmenkollen nasjonalanlegg, viste det seg likevel at det er ingen 
forsiktig utbygging man satser på, men et mastodont-anlegg av samme 
karakter som det avviste halvannen-millioners-prosjektet 
”Holmenkollen Fyr”. 
 Dermed blir ropet på 300 mill. kr. i tillegg fra Staten 
begripelig. Sen saksbehandling fra kommunens side gjør at man er 
havnet i et tidspress. Det beste, billigste og fremtidsrettede alternativet 
er skviset ut ved en bløffmelding fra Det Internasjonale Skiforbundet. 
Byråd for næring og idrett Anette Wiig Bryn har valgt å overse 
Bystyrets avgjørelse. 
 Espen Bredesen og hoppsportssjef Clas Brede Bråthen er 
oppbrakt (Østlandssendingen 15. april). Bredesen: ”Det er svært 
uheldig for rekrutteringen til hoppsporten”. Bråten: ”Vi trenger et 
funksjonelt anlegg som er vindsikkert og som kan brukes de neste 20-
30 årene.”  

Hva om vi sa fra oss VM 2011, så vi fikk tid til å tenke oss 
om? Oslos ledelse har vist at byen er ikke moden for et så snarlig 
mesterskap. Eller fins det en åpning som ingen har sett? 
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