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Menneskene ville reise et tårn som skulle nå like til himmelen. Dette 
gremmet Gud, så han straffet menneskene, ved å gi dem ulike språk 
slik at de ikke kunne forstå hverandre. Denne historien fra Bibelen 
kjenner alle. Kanskje den kan brukes til å sette kalamitetene rundt 
Holmenkollen inn i et større perspektiv. 

Vår kjære hoppbakke var på sitt ypperste i vinter-OL 1952 
da 120.000 tilskuere så Arnfinn Bergmann ta gull ved å hoppe 68 
meter. 54 år senere setter Tommy Ingebrigtsen bakkerekord på den 
dobbelte lengden 136 meter, etter at anlegget har gjennomgått mange 
ombygginger og utvidelser. De grunnleggende uleiligheter har det 
vært umulig å gjøre noe med: tåke i høyden og vind over åsen. Å 
bygge seg enda høyere er hybris.  
 Da Oslo første gang i 2003 søkte og i 2005 fikk tildelt VM i 
ski, kom spørsmålet opp hvordan storbakken i Kollen skulle bli. Det 
bombastiske prosjekt ”Holmenkollen Fyr”, som vant arkitekt-
konkurransen, ble snart avvist som altfor kostbart: 1400 mill. kr. 
 Forundersøkelsene for nyanlegg var hastverksarbeid. Den 
innlysende løsning ble oversett: å legge den påkrevde storbakken til 
nærliggende Midtstulia og justere Holmenkollen til normalbakke. Et 
slikt forslag – langt billigere og sikrere enn selv et redusert 
”Holmenkollen Fyr” -- ble lagt fram august 2007 av det arkitektfirma 
som var kontraktet til å bygge bakke i Midtstulia uansett, ØKAW 
Arkitekter, Oslo, med bred erfaring i hoppanlegg. 
 Senhøstes 2007 forelå tre alternativer til ny storbakke: 1) 
bygging av en slanket utgave av ”Holmenkollen Fyr”, pris 827 mill. 
kr; 2) ny storbakke i Midtstulia, med Kollen som normalbakke, pris 
527 mill. kr.; 3) rehabilitering og forsiktig utvidelse av 
Holmenkollbakken, pris 653 mill. kr. Ved avstemning 12. desember 
2007 gikk bystyret inn for forslag 3, med et utgiftstak på 900 mill.kr.  

Om man blikker tilbake, finner man at omkostningene for 
opprustning av Kollen-anlegget har økt formidabelt: fra stipulerte 23 
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mill. kr. i 2003 fram til 2009 års tall, etter alle overskridelser: 1800 
mill. kr.  
 Rehabiliteringen ble aldri noe av. Umiddelbart etter 
avvisningen av ”Holmenkollen Fyr” utarbeidet JDS Architects en 
utgiftskalkyle som lot kostnader for rehabilitering og riving/nybygg 
komme ut på ett. Beregningene ble gjort i samarbeid med 
konsulentfirma Norconsult, som også hadde økonomiske interesser i 
nybygg. (VG 2.9.09). Dessuten truet JDS Architects kommunen med 
rettssak, dersom deres prosjekt ikke ble realisert. 
 Idrettsbyråd Anette Wiig Bryn – som aldri dobbeltsjekket de 
tall hun hadde fått – uttalte på pressekonferanse 14. april 2008: ”Vi 
har vurdert to alternativer: enten å beholde mesteparten av dagens 
tårn, eller å rive hele tårnet og bygge nytt. Det var så å si ingen 
prisforskjell på alternativene, og beslutningen er da at vi har valgt et 
nytt hopptårn.” I et notat til Samferdsels- og miljøøkomiteen kaller 
hun dette ”en revidert versjon av Nye Holmenkollen Fyr”. 
 I juli 2008 blir disse planene godkjent av et samlet bystyre, 
bortsett fra de to presentanterne fra Rødt. I september får 
idrettsbyråden varsel om at overskridelse i hundremillionersklassen 
kan påregnes, hvilket hun ikke opplyser bystyret om, i forkant av 
rivingen av tårnet oktober 2008. 
 Nye utgifter blir godkjent mars 2009, slik at utgiftstaket er 
oppe på 1200 millioner. Måneden etter får idrettsbyråden nyss om 
ytterligere ventede økninger, men tier om dette. Derimot forfatter hun   
en helsides lovprisning av ”Oslo nye ikon”(Aftenposten Aften 3.6. 
09), sammen med lederne av Skiforbundet, Skiforeningen, Oslo 
Idrettskrets, VM-direktøren, som innledes med følgende: ”Arkitektene 
i JDS har tegnet en hoppbakke ulik noe annet.”  

Løgn. Det er en kjent sak at ”Holmenkollen Fyr”, med sitt 
frittsvevende tårn, er en kopi av den nye bakken i Garmisch-
Partenkirchen som ble åpnet i januar 2008. Og som navnet på nye 
Holmenkollen sier: den er et fyrtårn mer enn et idrettsanlegg. Verdens 
minste nybygde storbakke, uten muligheter for utvidelser. En 
veslevoksen ”kølle i Kollen”. 

Idrettsbyråden påstår (VG 31.5.09) at Det internasjonale 
skiforbund krevde den nye storbakken måtte ligge på samme plass 
som den gamle bakken. Løgn, dementert av det norske Skiforbunds 

 2



generalsekretær Kristin Felde (Aftenposten 12.3.08) og av Georg 
Reiss i Naturvernforbundet (Aftenposten 27.8.09). 
 JDS Architects hevder i en pressemelding at det er asbest i 
det gamle Holmenkolltårnet, så det må rives uansett. Løgn, tilbakevist 
av Gunnleiv Eiesland, pensjonert ingeniør ved Multiconsult, ansvarlig 
for tidligere bakkeombygging, som varsler kommunen, uten at den 
videresender meldingen. 
 Erling Lae sier til Østlandssendingen (29.11.07): ”Vi skal ha 
et vellykket VM, men jeg må understreke at summen vi har satt på 
900 millioner kroner er det absolutte taket. Overskridelser blir ikke 
tolerert. Da blir det oppvask, for slik er det på alle områder, enten det  
gjelder sykehjem, skoler eller andre ting.” 
 Løgn, ettersom Lae i samme radio sier (18.8.09): ”Dette 
skal ikke gå ut over andre sektorer i Oslo kommune [...] Vi kommer 
ikke til å foreta endringer i budsjettet, men ta opp nye lån for å dekke 
overskridelsene [...] Det er nå politikkens brutale verden at du står 
politisk ansvarlig for noe du personlig ikke kunne gjort noe med.” 
  Erling Lae har vært byrådsleder i hovedstaden siden år 
2000. Holmenkollen er blitt hans baby. Som mange andre kunne også 
han ha sett at Anette Wiig Bryn langt overskred sitt mandat når hun 
bestemte seg for å fravike bystyrets vedtak av desember 2007. 
 Babels tårn. Skihopperne vil ikke ha det. Bjørn Wirkola sier 
(VG 31.5.09): ”Sportslig sett mener samtlige jeg har snakket med at et 
nytt hoppanlegg burde vært lagt til Midtstuen-området, med mulighet 
for lengder på over 150 meter og mindre værutsatt. Men det er 
tydeligvis mer om å gjøre at Kollen vises enn at anlegget er godt.”  

Hoppsjef Clas Brede Bråthen (TV2, 22.5.08): ”Tre ting er 
viktige for oss: En fremtidig konkurransearena, et helårs trenings-
anlegg som har vind og værsikring og at det er rekrutteringsanlegg. Pr. 
i dag er ingen av de kriteriene innfridd nevneverdig.”  

Bjørn Einar Romøren (VG  18.8.09): ”Vi kan hoppe fem 
meter lenger i den nye bakken enn den gamle. 1,8 milliarder er dyrt 
for fem meter.”  

Babels tårn, ifølge Breughels berømte maleri fra 1563, ble 
aldri ferdigstilt. ”Holmenkollen Fyr”, to ganger avvist av Oslo 
bystyre, går en selsom skjebne i møte, i fremtidens kamp mot gudene.  
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