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Det ligger i korten at mange vil koble sammen hovedstadens to store 
idrettsarenaer, som begge har sett bedre dager. Bislett ble revet – og 
har gjenoppstått som en dysfunksjonell sommerarena, i påtvunget 
ærbødighet for Frode Rinnans verdenskjente OL-anlegg og 
helårsbane. 
 Holmenkollen står og svaier. Et vedtatt arkitektonisk 
vinnerutkast er skrinlagt. Den naturlige løsningen, nå som anlegget 
skal bevares, er at man legger den store hoppbakken til Midtstuen, og 
lar Kollen slik vi kjenner den forbli normalbakke. Dermed kan 
tradisjonen med det faste Holmenkollhopprennet holdes ved like, 
samtidig som VM på ski 2011 kan arrangeres i Oslo, med hopprenn i 
stor og liten bakke. 

Men når valgte man den rimeligste løsningen i Oslos store 
byggesaker? 
 Rune Gerhardsen, tidligere president i Norges 
Skøyteforbund, har brukt femten år av sitt liv på få å avviklet Bislett 
som vinterarena. Nå gråter han fordi han ikke også får revet Kollen. 
 Mer overraskende er det at Rune Slagstad, kunnskapsrik 
debattant, ikke ser ulikhetene i nasjonens to store vintermøteplasser. 
Holmenkollen er en sportarena for de aktive, der folket på tribune og 
tjern er tilskuere. Bislett var en bane både for aktive løpere og for 
vanlig folk som ville ta en sving på glattisen. Eller løpe til 
Idrettsmerket. Det var denne helårs dobbeltfunksjonen som gjorde 
Bislett spesiell – og avholdt.  
 En viss person ”søkte å fryse sin barndoms Bislett – ikonet 
for skøytenasjonen Norge – som et museum”, påstår Rune Slagstad 
Klassekampen 19. januar). Da har han gått på den bløffen de 
rivelystne tutet oss ørene fulle av, under den mangeårige Bislett-
debatten. Hva Jan Erik Vold, Peter Lindbæk, Jan Erik Øverbye, 
miljøorganisasjonen Allgrønn, Oslo Byes Vel, Fortidsminne-
foreningen, Aksjon Bislett  i sitt rehabiliteringsalternativ kjempet for, 
var å beholde Bislett stadion som et vinterens uterom for barnefamilier 
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og den gjengse mosjonist, nå som vi går mot global oppvarming og 
mindre snø i Nordmarka. Pilestredet Park fylles av mennesker som vil 
kunne røre på seg vinterstid, når skisesongen krymper. Det er greitt at 
skøytestevnene går på Hamar, for spesialistene. Vi andre trenger is å 
røre oss på, i storbyen. Slik vi hadde det, i alle etterkrigsår. Det er det 
motsatte av museum.  
 Det hadde vært en smal sak å løse friidrettens krav om åtte 
løpebaner ved å delrenovere Frode Rinnans bygg. Da ville man ha fått 
fryseanlegg og innendørs oppvarmingsbane på kjøpet. Det er 
misinformasjon av den type Rune Slagstad har svelget som gjorde at 
dette ikke ble mulig. Jeg vil sende ham boken Folkets stadion. Bislett 
(Aschehoug 2005) der de relevante fakta utdypes. 
 Det nybygde Bislett er museum for ett internasjonalt 
storstevne i friidrett om året. Folket ble ofret for at stjernene skulle 
skinne.  
 
 
Trykt i Klassekampen 28.1.2008, som svar på Rune Slagstad: ”Kollen som museum”, 
Klassekampen 19.1.2008  
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