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Det handler om holdninger
NORSK IDRETTS verdier og holdninger er satt på prøve. Det er ikke noe nytt. Det
blir de hver dag. I landets 12.000 idrettslag. Blant utøvere, trenere og ledere. Det er
verdiene i idretten som gjør den til det den er blitt – en samlende folkebevegelse i
og for hele Norge.
Foreldre sender barna sine til idrettslaget, stiller opp på dugnad og bidrar til at
norsk idrett spiller en viktig rolle i utviklingen av gode lokalsamfunn. Også som
skaper av stolte øyeblikk, som bidragsyter til en nasjonal identitet er idrett viktig.
Doping er bare én form for juks. I et samfunn med krav til raske resultater, og en
idrett med enorm prestisje og gevinst i potten, tys det til snarveier som kan virke
fristende. Da blir det vårt felles ansvar å etablere en solid motvekt som aldri åpner
for at doping skal være et alternativ. På side 25 i dette magasinet sier Frode Estil
det godt: «I jakten på suksess må du vurdere hva du er villig til.»
Det er ikke slik at antidopingorganisasjonene og de mange dopingkontrollene skal
være garantien for en ren og rettferdig idrett. Det er den enkelte utøver som har
ansvaret for det.
«Ærlig talt» ønsker å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for antidopingarbeidet. Med seks personlige, ektefølte og verdifulle historier. Tydelige stemmer
for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Vi vil rette en stor takk til dem som har
fortalt sine historier. For arbeidet mot doping er det helt avgjørende at vi løfter
temaet med utgangspunkt i personlige erfaringer. Takk skal dere ha!
Vi skal være stolte av verdiene som preger norsk idrett, men det ligger en fare i å
ta de gode holdningene for gitt. Det er derfor idrettens verdier – glede, fellesskap,
helse og ærlighet – hele tiden må hegnes om, kultiveres og dyrkes også for fremtidens idrettsutøvere og fremtidens samfunnsborgere.
Vi utfordrer dere alle til å sette av litt tid til kampanjen, og gjerne finne plass til
«Ærlig talt» i ditt lokale trenings- eller idrettsmiljø.

Valgerd Svarstad Haugland
Styreleder, Antidoping Norge

KAMPANJEN «ÆRLIG TALT»
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EIRIK VERÅS LARSEN

Min båt er lastet med

VERDIER
n Eirik Verås Larsen vant
fem VM-gull og to OL-gull.
Men de virkelige verdiene fikk
han hjemme i Flekkefjord.

SE video på renidrett.no
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EIRIK VERÅS LARSEN

– I Flekkefjord lærte vi å
ha respekt for hverandre.
For yngre og eldre. For
hverandres mål, forteller
Eirik Verås Larsen.
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ET BLÅSER. DET REGNER.
Mørke skyer viser at de har
mye på lager der en voksen
mann bærer kajakken ut på
brygga, setter den ut på Flekkefjorden og holder den inntil
bryggekanten til guttungen
har kommet seg oppi, funnet
sin plass, funnet balansen.
Vannet renner som små
elver fra det lyse hodet. Den voksne mannen spør om
det går greit. Gutten nikker. Det er dette han vil, dette
han brenner for. Han løfter armen opp til ansiktet
og drar bort regndråpene som har samlet seg over
øynene. Blikket er festet ut mot fjorden der vannet
bretter seg i skarpe kanter.
Han griper padleåra og skyver seg ut fra brygga.
Det blåser. Det regner. Det er stille i klubblokalene
til Strand Kajakklubb utenfor Oslo. Ute i båthuset
er kajakkene stuet sammen, på rekke og rad, i flere
høyder. De ligger der opp ned, som for å fortelle at de
ikke vil på vannet akkurat i dag.
– Jeg begynte med padling fordi det var gøy, sier
Eirik Verås Larsen der han står under tak.
Det er tre måneder siden OL i London. For bare tre
måneder siden passerte han målstreken etter 1000
meters padling og strakte armene i været. Som vinner.
Igjen. 11 år etter det første VM-gullet i Poznan. Åtte
år etter OL-gullet i Aten. Etter ti mesterskapsmedaljer
i OL og VM og sju gullmedaljer i EM, bestemte han
seg for å legge opp.
Han løfter ned den grønne vinnerbåten som fortsatt bærer det norske flagget og hans navn.
– Jeg var vel 10-11 år da jeg fikk prøve meg første
gang. Vi hadde et aktivt klubbmiljø hjemme i Flekkefjord. Mange unger som padlet, iherdige voksne som
hjalp til. Jeg ble raskt en del av det miljøet. Ble helt
frelst. Glad i å være på vannet. Og det var ikke bare
padlingen. Vi sparket fotball og svømte, trente styrke
og gikk på ski om vinteren.
Det var de gamle padlerne som organiserte aktiviteten. De frivillige, ubetalte trenerne som Norge er
verdensmester i å produsere. Som kan fortelle deg
hvordan du blir god. Og enda viktigere;
hvordan det blir folk av deg.

FAKTA
Dopingkontrollen har
som formål å avsløre
dem som jukser, men
er også en måte å
avskrekke og forebygge dopingmisbruk
i organisert idrett.

11 år etter det første VM-gullet i Poznan vant Eirik sitt
andre gull i London. I båthuset på Strand Kajakklubb
ligger den grønne vinnerbåten.

– Jeg var heldig som var i en klubb som både tok
vare på de som ville bli gode og de som ikke ville trene
like mye, sier han.
– Vi lærte å ha respekt for hverandre. For yngre
og eldre. For hverandres mål. Men også for hva som
skulle til. En av trenerne våre, Einar Rasmussen,
hadde selv vært verdensmester. Det ble videreført
verdier som trenerne selv hadde fått av sine trenere.

Vi går ut i regnet. Bølgene krummer seg krappe og
hvite utenfor Høvik denne oktoberdagen. Med stødige
skritt bærer han kajakken over hodet. Ned det glatte
skråplanet og ut på den vaklende brygga.
– Det er lett å jukse hvis du vil, sier Eirik.
– I padling har vi en enkel ting som vekt. Kajakken
skal alltid være 12 kilo. Og selv om den kontrolleres,
er det enkelt for oss som sitter i båten
hver eneste dag å manipulere med vekta.
«Vi lærte å ha Men det har aldri vært et tema der jeg
respekt for
kommer fra. Hvis noen i klubben fikk en
– Padling er ikke en aktivitet du
starter med på egenhånd når du er
hverandre, for sånn idé, ble det slått hardt ned på med
en gang. Du skulle vinne på ærlig måte,
liten. Du trenger hjelp for å få kajakken
yngre og eldre» ikke på juks. Du skulle vinne som en
på vannet. Du har sikkerheten som må
følge av hard trening.
ivaretas. Tidlig lærte vi oss å ha respekt
Selvfølgelig har det vært enkelttilfeller av juks
for vær og vind, men også respekt for hverandre,
også i padling. Utøvere som er avslørt for uærligere
forteller Eirik.
snarveier, båter som har veid ned i åtte kilo. Jeg spør
Når vi ber den femdobbelte VM- og OL-vinneren
om Eirik ser de gode verdiene også i toppidretten. Om
å forklare hvorfor han endte opp som verdens beste
det er en ubrutt linje fra Flekkefjord til London.
padler, starter ikke forklaringen med O2-opptak og
– Definitivt, svarer han.
Olympiatoppen. Den starter hjemme i Flekkefjord.
ÆRLIG TALT 2013
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EIRIK VERÅS LARSEN
tvilen og kvalene. Folk leser bare overskrifter, sa Eirik.
Doping og antidoping. Det går i hverandre. Noen ser
bare et navn og knytter det til noe med doping.
Men antidopingarbeid handler ikke om å ta juksemakerne. Det handler om å skape ren idrett.
– Jeg har aldri sett doping foregå åpenlyst, men
vet om to tilfeller der konkurrenter av meg i ettertid
er blitt tatt for bruk av ulovlige stoffer. Den ene var
foran meg og den andre var bak meg på resultatlista,
sier Eirik Verås Larsen.
Padlingen er over for i dag. Vi sitter i klubbhytta til
Strand Kajakklubb. Den grønne båten er tilbake på
hylla, padleren har vært i dusjen. Der ute raser høsten
videre. Jeg vil vite hva han tenker når uærlige utøvere
blir avslørt.
– Det første jeg spør om er hva vedkommende er
tatt for. Er det en hostemedisin eller bevisst dopingbruk? Den nyansen er et viktig skille, svarer han.
Han har selv fryktet for å avlegge positive prøver.
Ikke fordi han har vært uforsiktig, men fordi han
mener mer sofistikerte kontroller også har økt risikoen for utøvere som ønsker å følge reglene. Et lite
feiltrinn er katastrofalt.
Eirik Verås Larsen har flagget sitt syn flere ganger,
både som enkeltperson og representant for utøverne.
Han vil ha like regler for alle. Bedre og sikrere tester.
– I dag er det opp til hvert enkelt land hvor mye
Det spruter fortsatt av Eirik Verås Larsen når han
man legger i antidopingarbeidet. Da sier det seg selv
trener i Oslofjorden utenfor Høvik.
at forskjellen blir stor.
Han nevner ett eksempel.
– Også på toppnivå har jeg kjent igjen verdiene
– Mange topputøvere i Norge har plikt til å oppgi én
jeg fikk med meg hjemmefra, grunnverdiene jeg står
time hver dag der de må være tilgjengelig for testing,
for. At du får de resultatene du har trent for. At det
og bommer du med denne «whereabouts»-informashandler om hvor god du er. Ærligheten er en gjengs
jonen tre ganger i løpet av 18 måneder, kan du bli
oppfatning i padling. Ærligheten er blitt en kultur. Og
utestengt. Ikke alle land har denne praksisen. Andre
kultur vil alltid være viktigere enn regler. For regler
lands utøvere kan dermed gå fri, mens vi som forsøker
kan alltid omgås. Regler kontrolleres av en dommer.
å følge reglene, kommer ut på minussida.
Men i gode kulturer er vi alle dommere.
– Vil du ha bort meldeplikten?
– Nei, mitt mål med antidopingarbeidet er at alle
Eirik Verås Larsen lager små bølger når han med
kommer opp på samme nivå som Norge og en del anlette tak skyver kajakken ut i Oslofjorden. Kjølvannet
dre land. Like vilkår burde vært et krav for å delta i OL
ligger igjen som et bilde av ham selv. En rett, hvit
og VM. Og da må de følge den samme
strek. Den rene utøveren.
praksisen overalt, også i fattige land
«Mitt mål er at som ikke har råd til disse testene.
Han skyter fart der ute i regnværet.
Krummer nakken og skjærer gjennom
– Hvordan skal vi få til det?
alle kommer
bølgene. Det er en ensom kamp i det
– Løsninger må finnes. De internasopp på samme jonale organisasjonene, som IOC og
store landskapet. En kamp som aldri har
gjort ham rik på penger, men rik på ære,
nivå som oss» WADA, må sette krav og samtidig støtte
selvfølelse og omdømme.
disse landene økonomisk. Det kan ikke
Med sine sterke holdninger og resulbare være opp til hvert enkelt land hva de vil gjøre i
tater står Eirik Verås Larsen igjen som toppidrettens
antidopingarbeidet. Det fungerer ikke bra nok, og det
svar på melk og brunost. Eller tranen han reklamerer
er ikke rettferdig for utøverne.
for. Norsk og god. Sunn og sterk. Likevel tenkte han
seg godt om da Antidoping Norge kontaktet ham om
Skuffet og trist. Det er Eiriks reaksjon når toppdenne holdningskampanjen med tilnavnet «Ærlig
idrettsutøvere avsløres som juksemakere.
talt». På e-post ba Eirik om mer informasjon. På tele– Jeg blir trist fordi det er så ødeleggende. Og jeg
fon fortalte han om saken han brant for, men også om skjønner ikke hvorfor de gjør det. I enkelte idretter
8
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FAKTA
Nekter du å møte på
en dopingkontroll du
er innkalt til, risikerer
du å bli dømt for
brudd på dopingbestemmelsene.

Eirik Verås Larsen er
engasjert som nestleder
i NIFs utøverkomité. Han
jobber blant annet for
at andre land skal ta
antidopingarbeidet like
seriøst som Norge.
ÆRLIG TALT 2013
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EIRIK VERÅS LARSEN
– Det er viktig at ledere
får inn de gode verdiene i neste generasjons
idrettsutøvere, sier Eirik.

FAKTA
Antidoping Norge
tar hvert år mellom
2500 og 3000
dopingprøver. Den
første dopingprøven i
norsk idrett ble foretatt i 1977.
10
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har du selvfølgelig økonomiske motiver. I padling har
vi ikke de store pengene, du kan ikke trygge framtiden
din, og det forklarer nok litt hvorfor vi har hatt så få
dopingsaker. Men jeg ser heller ikke hvilken glede det
kan gi å vinne på uærlig vis. Du vet at du ikke var best,
du vet jo at du vant fordi du jukset.
De uærlige utøverne kan umulig føle samme
stolthet som Eirik Verås Larsen når de i framtida skal
fortelle barn og barnebarn om meritter i store mesterskap. Om det første gullet i Poznan. Om mirakelet i
London 11 år senere.
– Hva jeg er mest stolt over?
Eirik setter opp det skrå smilet vi er blitt så vant til.
Fra komfortable seiersintervjuer og mindre komfortable tv-reklamer.
– Jeg er mest stolt av hvor lang tid jeg holdt meg i
toppen. Det viser at det ikke var et blaff. Det viser at
det lønte seg å trene hardt, ha gode holdninger. I dag
er det mange som snakker om 10.000-timersregelen.
At du må trene i 10.000 timer for å nå det øverste
nivået i din idrett. Jeg vet ikke hvor mye jeg har trent,
men det er ikke så vanskelig å finne ut hvis man går
gjennom treningsdagbøker og legger sammen. Poenget er at du må øve mye, over veldig mange år. Det
må alltid ligge i bunn, og det finnes ingen lett vei.
– For unge kan det høres mye ut?
– Det er klart. Men det er ikke det viktigste å
fortelle en 10-åring. Som barn skal du bare ha det gøy
med aktiviteten sin. Selv begynte jeg å trene ordentlig
strukturert da jeg var 14-15. Da jeg var rundt 17, begynte jeg å trene på morgenen før skolen. Det kan være
tungt å bli møtt med nye krav om å trene enda mer,
ta nye steg, pushe grensene. Men du kommer til slike
valg hele tiden, og det er helt avgjørende at du tar dem
hvis du skal til toppen.

Ærlighet, respekt og mye trening var bærende verdier i
Eiriks hjemmeklubb, Flekkefjord. Det er de fortsatt.

er langt viktigere å fortelle at du må spise riktig og
variert.

Begge deler, svarer Eirik hvis du spør hva som må
til; holdningsarbeid eller flere og bedre tester.
– Vi må jobbe i begge ender for å få bukt med dopingproblematikken i idretten. Selv ble jeg testet kanskje ti ganger i året, i snitt, og det er en utfordring til
forskerne å gjøre testene enda bedre, enda sikrere. Og
like viktig er signalet til idrettsledere over hele landet
om å innprente de gode verdiene i neste generasjons
idrettsutøvere.
Trene mye, sove nok, spise riktig. Det har vært
I gangene på Strand Kajakklubb henger bilder og
Eirik Verås Larsens liv som toppidrettsutøver. Tidlig
lærte han at det ikke finnes noen snarveier, heller ikke avisutklipp av smilende unge mennesker. Noen med
tannregulering, andre i redningsvest. Vi trenger alle
rundt matbordet.
støtte og korrigering.
– Bruken av kosttilskudd er noe av det som skrem– Kanskje vil jeg selv jobbe med barn og unge en
mer meg mest, sier han.
gang i framtiden, sier Eirik på vei ut døra.
– Det har kommet så mange aktører på markedet
– Kanskje får jeg selv muligheten til å videreføre de
som markedsfører produktene sine aggressivt. Mange
sterke tradisjonene der ærlighet, respekt og mye trenunge tror at de må ha tilskudd for å trene. De handler
ing står som bærende verdier. Verdiene jeg
på internett, uten kjennskap til hva
selv ble en del av.
som skjuler seg i innholdet. Det
«Kanskje vil jeg
Han kaster et blikk opp mot det grå
skremmer meg.
– Flere dopingsaker?
selv jobbe med skylaget. Det blåser. Det regner.
Jeg lurer på hvordan det går hjemme
– Det kan det bli. Vi har sett flere
barn og unge i
i Flekkefjord, hjemme i klubben. Det er
slike saker de siste årene, der utøvere
framtiden»
mange år siden Eirik Verås Larsen selv
har spist noe de ikke burde, og den
bodde i den lille sørlandskommunen som
typen dopingsaker tror jeg ikke vi blir
ved siste folketelling hadde 5947 innbyggere. Men
kvitt. Jeg tror på idéen om en ren idrett i betydningen
verdens beste kajakkpadler har aldri brydd seg om å
at ingen vil jukse, men feiltrinnene vil alltid være der.
bytte klubb. Han har alltid padlet for Flekkefjord.
Og her ligger det et stort ansvar både hos idrettsfor– Der er det full aktivitet, sier Eirik.
bundet, trenere og utøvere. Det er farlig hvis profilerte
– Og de samme trenerne er der fortsatt. n
idrettsfolk reklamerer ukritisk for kosttilskudd. Det
ÆRLIG TALT 2013
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ANNE KATRINE AAS

n Anne Katrine Aas jobber ikke
bare for å ta juksemakerne.
Hun jobber for at rene utøvere
skal få det gullet de fortjener.

JAKTEN

på ærligheten
12
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Anne Katrine Aas (t.h.)
og Hege Otterstad fra
Antidoping Norge gjør seg
klare i Oppsal Arena.
14
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YDEN AV EN dommerfløyte
skjærer gjennom den tettpakkede luften i Oppsal Arena og
blander seg med håndballpublikummets taktfaste rop. Fra
høyttalerne strømmer speakerens oppfordring om mer lyd,
mer leven. Kom igjen, folkens!
Ingen legger merke til de tre
personene som går inn hoveddøra med hver sin svarte bag.
Ingen følger dem med blikket når de henvender seg
til vaktmesteren. Ingen ser garderoben som rigges i
stand. Bordet som settes på plass. Bagene som åpnes.
– Det mest kritiske øyeblikket er innkallingssituasjonen, sier dopingjeger Anne Katrine Aas der hun
står midt i det klargjorte kontrollrommet.
– Når kampen blåses av, er det viktig at vi griper tak
i spillerne med en gang. Forklarer prosedyren. Følger
med hele tida. Vi må alltid være forberedt på alt som
kan skje. Ha oversikt over alle utganger.
Seks spillere er plukket ut. Om kort tid geleides de
inn i kontrollrommet for å avlegge en A- og B-prøve.
Når sekundene tikker ned på lystavla, gjør dopingkontrollørene seg klare ved sidelinja.
Så lyder det endelige sluttsignalet.
Tre timer tidligere. Anne Katrine Aas sitter
rakrygget foran PC-skjermen og planlegger kveldens
kjøreplan. Oppdraget er toppseriekampen Oppsal mot
Larvik Håndballklubb. Hun kaster et øye på klokka.
– Vi må ikke dra dit for tidlig, forklarer hun.
– Vi ønsker kontroll på spillerne, og derfor går vi
ikke inn i hallen før andre omgang har startet. Som
kontrollansvarlig er det min oppgave å ta kontakt med
arrangøren for å rigge et egnet rom og få oversikt. Vi
kommer så diskret som mulig. I dag har vi fått beskjed
om å kontrollere seks spillere fra Oppsal. Ingen konkrete navn. Seks tilfeldige spillere.
– Hva slags reaksjon får du når du henvender deg ute?
– Det er veldig forskjellig. De aller fleste utøvere
er bare hyggelige. Andre er nysgjerrige på hvorfor vi
plukket ut akkurat dem. Som regel er de både interesserte og forståelsesfulle, og enkelte uttrykker rett og
slett glede over å kunne bevise sin uskyld.
– Ingen som blir irritert?
– Joda, vi har dem også. Men irritasjonen kommer
oftest fra trenere og ledere som synes det tar lang tid.

FAKTA
I Norge kan alle som
er medlemmer i et
idrettslag tilknyttet
Norges idrettsforbund bli innkalt til en
dopingkontroll.

Hovedkvarteret til Antidoping Norge er som moderne kontorlokaler flest. Du ønskes velkommen med
kaffe og dagens aviser. Langs de hvite veggene henger
påminnelser om visjoner og målsetninger. Men i
ordene og håndtrykkene ligger også et alvor, et samfunnsansvar. Her er åpent kontorlandskap, men også
lukkede dører. Kaffen er sterk og karamellene harde.
– Dopingjeger, smiler Anne Katrine Aas.
Hun smaker på beskrivelsen.

– Jeg føler at ordet står skrevet i panna mi når jeg
går inn på en idrettsarena med bagen over skuldra.
Men det spiller ingen rolle om utøverne kjenner oss
igjen. Poenget er at vi kommer uanmeldt, at vi har
kontroll på situasjonen og gjør det vi skal.
Siden starten av 2000-tallet har hun reist landet
rundt for å innhente prøver. Og oppdragene varierer.
Overraskende besøk i en treningskjeller. Tilfeldig utvalgte på en kamp som i dag. Rutinekontroller i store
mesterskap. Men stadig
oftere målrettede tester,
prioriterte utøvere.
– Alt følger den samme
prosedyren. De fleste
topputøvere testes mange
ganger gjennom karrieren, og det er viktig at
de møtes med det samme
opplegget hver gang. At vi
sier det samme, gjør det
samme. Denne forutsigbarheten skaper tillit og
trygghet hos utøverne.
Hun gløtter på klokka igjen. De har avtalt å møtes
litt før fem. Beate, Hege og Anne Katrine. Det er
kveldens team. På andre kanter av landet er teamene
gjerne faste. I Oslo kan sammensetningen variere
etter oppdragets art og størrelse. Men de er alltid et
team.
– Lærere, politifolk, tollere og sykepleiere. Dopingkontrollører rekrutteres fra alle bransjer, forklarer
Anne Katrine.
– Vår oppgave er å innhente prøvene, det er alt. Vi
får aldri beskjed om hvorfor det skal gjennomføres
en kontroll, eller om prøven er positiv. Vi skal gjøre
en nøytral og objektiv jobb. Vi er fotsoldatene i dette
systemet.
Anne Katrine Aas fra Vestfold er en idealistisk
arbeider. Årlig har hun mellom 50 og 60 oppdrag
for Antidoping Norge. Som regel får hun oppdragsbeskrivelsen i postkassa. Hasteoppdrag plinger inn
som e-post. Med full jobb på dagtid er timene som
dopingjeger et tilleggsarbeid på fritiden. Den lille
godtgjørelsen kan umulig være motivasjonen.
– Hvorfor jeg gjør dette?
Hun trekker på skuldrene.
– Jeg har alltid vært engasjert i idrett, og kom først
i kontakt med antidopingarbeidet via en kollega i
Norske studenters idrettsforbund. Jeg takket ja fordi
jeg hadde lyst. Å være dopingkontrollør er en frivillig,
men også viktig jobb. Det handler ikke bare om å ta
juksemakerne, men å skape et rettferdig spill, like
vilkår, som er forutsetningen i all konkurranse.
I korridorene hos Antidoping Norge henger bildene
fra store mesterskap. OL på Lillehammer. Ski-VM i
Trondheim. Noen utøvere reiste hjem som vinnere,
andre i skam.
ÆRLIG TALT 2013
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– Jeg kan lese i aviser om utøvere som er tatt og
vite at det var jeg som samlet inn den prøven. Men
det har bare skjedd et par ganger på alle disse åra. De
fleste utøvere er jo rene selv om alle medieoppslagene
den siste tida har skapt et inntrykk av at alle doper
seg. Det er som overalt ellers. Noen få ødelegger for
mange.
– Hva tenker du når folk blir tatt?
– Jeg roper ikke «yes!». Det er trist når folk avsløres
som juksemakere, det er aldri en seier. Men samtidig
gir det jo en slags tilfredsstillelse å vite at jobben jeg
har utført, er til nytte. At systemet fungerer.
Når Larvik tar avkast i Oppsal Arena, er teamet
fortsatt på Ullevaal. Hege og Beate laster inn de svarte
bagene i bilen. Ute er det blitt mørkt. GPS-en leder
oss østover på Ring 3.
– Alle utøvere tilknyttet Norges idrettsforbund kan
testes når som helst. Både topp og bredde. Alle som
driver aktiv idrett i ett av NIFs særforbund er pliktig
til å avlegge dopingprøve hvis de blir bedt om det. Slik
er reglene, forklarer Hege, som er ansatt i Antidoping
Norge og med håndball som én av sine idretter.
I korridorene på Ullevaal er alle særidrettene sortert under egne idrettsansvarlige. Utøverne bærer kategoriene A, B eller C-nivå. Desto bedre utøvere, desto
oftere testes de. I dag står omtrent 140 idrettsutøvere
i Norge på en prioritert liste hos Antidoping Norge.
Fordi de er best. Men bak denne naturlige utvelgelsen,
inne på de lukkede kontorene, gjøres også andre
vurderinger.
Det kan foreligge tips og innspill, observasjoner og
vurdering av biologiske profiler. Et viktig poeng er at
kontrollene skal være uanmeldte og uforutsigbare.
Norge har lenge vært én pådriver og en av foregangsnasjonene i den internasjonale kampen mot juksemakerne. Kontrollmetodene er kraftig forbedret, men
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et forbedret kontrollprogram handler ikke først og
fremst om flere kontroller,
men mer målrettede
kontroller. Der prøver før
enten var positive eller
negative, kan nå utøveres
prøvesvar følges over tid.
Av de beste utøverne lages
det biologiske profiler
som benyttes i planleggingen.Den målrettede
aktiviteten har gjort det
vanskeligere å slippe
unna.
– Men hva med mosjonistene, hverdagsdopingen,
alt som måtte foregå i det
private?
Hege har ett øye i speilet, ett på veien foran oss.
– Antidoping Norge jobber hovedsaklig innen
idretten, til det får vi støtte av spillemidler. Når det
gjelder det vi gjør utenfor den organiserte idretten,
må vi ha annen finansiering til det, sier Hege.
Med et eget program for treningssentre, en egen
skoleportal og etablering av regionale kunnskapsnettverk, står organisasjonen stadig tyngre på det beinet
som handler om å skape et dopingfritt samfunn.
– Vi har som mål i organisasjonen vår om å ta et
større samfunnsansvar, bidra utenfor idretten, men
da må også bidragene komme fra flere hold. Det handler om å få flere til å se verdien av det det vi gjør, at
flere tar et ansvar i kampen mot doping.
Lyskjeglene sveiper over Oppsal Arena. GPS-en
forteller at vi har nådd bestemmelsesstedet.
Anne Katrine ser på klokka igjen. Garderobe 4 er
omgjort til kontrollrom. Bager er åpnet, toalettet vasket. En eim av desinfiseringsmiddel henger fortsatt i
lufta. Et bord hyler motvillig når det dras inn i dusjen.
– Da er det klart, sier Beate.
– Alt på plass, bekrefter Hege.
Gjennom tykke betongvegger høres et dempet skrik
fra en dommerfløyte, publikumsjubel og speakeren
som annonserer nok en Larvik-scoring. Anne Katrine
går gjennom Oppsals lagoppstilling en siste gang.
Seks blå kryss markeres på arket. Noen stjerner, noen
nykommere. De gjør en avtale om hvem som innkaller hvem. To hver, sier Anne Katrine. Og kaster et
siste blikk over rommet før teamet gjør seg klare på
sidelinja.
– Er du seriøs? Skal vi fylle dette glasset?
Seks lattermilde Oppsal-jenter sitter med hvert sitt
beger i en situasjon preget av alvor, men også spenning. Som håndballspillere får de ikke mer mediedekning og oppmerksomhet enn at også uanmeldte

«Vi må også
påvirke unge
utøvere før det
handler om
gjeve medaljer»

FAKTA
De seneste årene har
det vært ca. 15 dopingsaker årlig i norsk
idrett. Mange av
dopingsakene knyttes
til bruk av rusmidler
som står på dopinglisten (f.eks. cannabis).

dopingkontroller mottas med et takk for oppmøtet.
– 90 milliliter, svarer Anne Katrine smilende.
På Ullevaal tidligere i dag har hun fortalt oss om
dopingkontrollørens viktigste egenskap. Være en
menneskekjenner. Skape et profesjonelt, men avslappet miljø i kontrollrommet. Noen vil prate, andre
er stille. Det gjelder å se an situasjonen, sier Anne
Katrine. Etablere en god tone, være fleksibel.
Nå står hun smilende på garderobegulvet og
forklarer jentene om prosedyrer, skjemaer og veien
videre. Det fleipes om dråper og mengder. Halvlitere
med mineralvann tømmes innpå. De mest rutinerte
spillerne lar seg more av juniorenes oppstemte fryd.
– Jeg har vært på dopingkontroller både i Tyskland,
Danmark og på beachlandslaget. Det er helt greit, en
trygghet for alle, sier Rannveig Haugen som raskt gir
fra seg det hun skal og signerer papirene.
Den siste bagen lukkes litt før halv ti. Hallen
ligger folketom når kontrollteamet bærer med seg de
forseglede prøvene ut av døra, over den øde fotballsletta, inn i bilen. Neste stopp er Aker Sykehus der
prøvene skal analyseres av eksperter.
– Det gikk helt fint i kveld, oppsummerer kontrollansvarlig Anne Katrine Aas.
– Noen ganger kan det ta halve natta å hente det vi
trenger, men det er ingen annen løsning enn å vente
på naturens gang.
Jeg spør om hun tror på en framtid uten dopingkontroller. En framtid der verdier og holdninger kan
rydde opp alene.
Hun rister rolig på hodet.
– Helt ærlig, så tror jeg ikke det, svarer hun.
– Jeg tror drivkraften til å vinne, prestisjen og pengene, alltid vil friste noen til å jukse. Kontrollene vil
alltid være et nødvendig verktøy i dopingkampen.
Svaret fryser seg fast i den kalde, klare novemberlufta. Det første snøfallet har lagt et rent laken over
omgivelsene, men fra bilradioen meldes det om milde
temperaturer og møkkavær.
Anne Katrine ser opp mot den mørke himmelen
som tegner seg som et bilde på toppidretten. Tusenvis
av små og store stjerner. Men også sorte hull vi ikke
vet noe om.
– Det er bra at vi nå fokuserer enda mer på forebygging, sier hun.
Snart er prøvene levert. Snart er dopingjegeren
på vei hjem mot Vestfold. Det vil være natta før hun
parkerer hjemme i oppkjørselen og sjekker postkassa
etter nye brev, nye oppdrag fra Antidoping Norge.
– For vi kan ikke bare teste og kontrollere.
Vi må jobbe i andre enden også. Påvirke unge
idrettsutøverne før det handler om de gjeveste
gullmedaljene. Vi må inn i skolene, inn i klubbene.
Bruke alle mulige arenaer til å plante vår idé. At den
eneste virkelige vinneren er den som presterer på
lovlig vis. Også når du ikke når helt til topps. n

Anne Katrine jobber på
frivillig basis for å bidra
til en renere idrett.
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n Frode Estil skulle jublet
for flere olympiske gull,
men det eneste gullet han
fikk, kom med postmannen.

KONGEN
som aldri ble kronet
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alt lake city, februar 2002.
Dagens jaktstart er over, og
spanske Johann Mühlegg står
igjen som den store vinneren.
Den dramatiske spurten om
sølvmedaljen har endt i en historisk deling mellom nordmennene
Thomas Alsgaard og Frode Estil.
Nå sitter de og venter på premieutdelingen og sin velfortjente
hyllest etter fire års slit, fire års trening.
Frode er fornøyd. OL-medaljen er ikke ventet. At
fotofinishen med Thomas også endte med sølv til
begge, bidrar til det gode humøret. Han smiler og ler
sammen med gullvinneren Johann Mühlegg.
Den andre nordmannen er ikke like pratsom.
«Jeg skjønner ikke at du gidder å snakke med ham
en gang,» mumler Thomas Alsgaard.
En hel verden har sett Mühlegg fosse inn til gull,
totalt overlegen, som en løypemaskin på flybensin.
Få dager senere blir Mühlegg diskvalifisert fra de
olympiske leker for dopingbruk.

FAKTA
De første dopingtestene under et OL
ble gjort i Grenoble
i 1968. Dagens
regelverk åpner for at
prøver kan tas fram
og re-testes inntil åtte
år etter at prøvene
ble tatt.

– Mühlegg gikk jo så fort at det rett og slett var
komisk, ler Frode Estil.
Frode Estil er blitt omtalt som «Norges uheldigste
Vi sitter på et kontor på Meråker Kurbad. Utenfor
skiløper». Seks ganger ble det sølv i VM og OL. I fem av
ligger landskapet som en nyoppredd seng. Kalenderen tilfellene ble gullvinnerne senere tatt i doping.
på veggen viser at det snart har gått tolv år siden
de dramatiske dagene i Salt Lake City. Men først to
Er det noen som kan forestille seg hvordan det ville
år etter den nevnte premieutdelingen skulle Frode
sett ut i tv-stua hvis Alsgaard og Estil hadde spurtet
Estil og Thomas Alsgaard få tilsendt gullmedaljene de
om gullet? Hvilken posisjon den duellen ville hatt i
hadde blitt snytt for. De kom verken med jubel eller
norsk skihistorie? Hva det ville betydd for Frode Estils
nasjonalsang. De kom med postmannen.
markedsverdi og videre karriere?
– OL i Salt Lake City var veldig spesielt. For min
– Det hadde nok vært et mer kjent øyeblikk enn det
del var mesterskapet en kjempeopptur. Jeg hadde
er i dag, sier Frode sindig.
vært forkjølt og ute av form i hele januar og halve
Skihelten fra Lierne snakker ikke i topper og krappe
februar. Men overrasket stort ved å åpne med sølv på
svinger. Han er som det bølgende landskapet rundt
femtenkilometeren, og overgikk meg sjøl ved å spurte
oss. Med jevne stigninger og slakke utforkjøringer.
inn til sølv sammen med Thomas på jaktstarten. Jeg
– Jeg tapte nok helt sikkert ganske store summer
var egentlig superfornøyd. Men så kom den Mühleggøkonomisk på at jeg ikke gikk i mål som gullmedaljesaken.
På mesterskapets siste dag vinner den tysk-spanske vinner den gangen, men det primære for meg var opplevelsen der og da. Jeg føler definitivt at han frarøvet
løypemaskinen også femmila, men den etterfølgende
meg den råe følelsen det ville vært å vite der og da at
dopingkontrollen avslører spor av darbepoetin i
jeg var olympisk mester. Den tanken har
blodet. En lang prosess følger, også i
streifet meg. Men jeg har det jo bra, jeg
rettsapparatet. Både Alsgaard, Estil og
«Når jeg fikk
kan ikke klage.
Kristen Skjeldal må ned til den intergullet etter to år,
nasjonale domstolen for idrettssaker i
Lausanne for å vitne.
var det med et Frode Estil er ikke kjent for å klage.
Han er mest kjent for å krumme nakken,
skuldertrekk» kaste stavene foran seg og klatre opp de
– Det var i seg sjøl en ganske selsom
lange, seige motbakkene til bærer hans
opplevelse, innrømmer Frode.
navn. Estil-bakker.
– Du blir jo veldig lei hele saken. Og når jeg fikk den
Som 16-åring flyttet han 30 mil hjemmefra for å
gullmedaljen nesten to år i ettertid, var det med et
begynne på skigymnaset i Meråker.
skuldertrekk. Den viktigste følelsen du har er jo når
– Det var nok et valg jeg tok fordi jeg hadde lyst til
du krysser målstreken. Så det gullet har på en måte
å se hvor god jeg kunne bli på ski. Det var ikke mange
ikke samme hedersplass som VM-gullet fra Oberstsom dreiv med ski der jeg kom fra. Og jeg var vel
dorf tre år etterpå.
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slett ikke blant de beste det første året, men så kom
som faller til bakken gjemmes mer av høstens slit. Jeg
framgangen gradvis. Det siste året kjempet jeg helt i
spør Frode om hans beste minne. Han svarer VM i
toppen av Norgescupen i min klasse. Da konkurrerte
Oberstdorf 2005.
jeg blant annet med Thomas Alsgaard, som hele tiden
– Der var jeg i utrolig god form, gikk tre gode løp,
var et hakk foran, men det forspranget ble mindre og
sier han. – Og på det siste løpet, femmila, fikk jeg oppmindre i løpet av juniorårene.
leve å krysse målstreken først og få gullet. Det hadde
Frode skyndte seg langsomt, men gledet seg også
jo vært veldig nære i mange mesterskap, med sølv og
over de små målene som ble nådd underveis.
bronse og til og med dette postordregullet. Så det å
– Min idrettslige drøm gikk vel så mye på fotball
vite at gullet var mitt da jeg gikk i mål, uten at det var
som ski, forteller han.
noen diskusjon, det var veldig herlig.
– Jeg skulle gjerne ha vært fotballproff i England
Han har fortsatt ikke nevnt de andre medaljene han
også. Jeg var lidenskapelig opptatt av det. Nå var vel
gikk glipp av. Alle sølvmedaljene som burde vært gull
kanskje skitalentet større, men jeg var ikke den som
hvis alle skiløpere trente rent og ærlig.
drømte om å bli den nye Oddvar Brå,
– Doping var vel hele tida en snakkis,
eller Dæhlie og Ulvang etter det igjen.
sier
han.
«At finnene ble
Det var nesten urealistisk for meg, for
– Det var små mistanker, rykter om
avslørt var et høye blodverdier. Vi fleipa litt rundt
det var så veldig langt opp. Det ble på
en måte en naturlig prosess. Plutselig
kjempesjokk for det, det var en del galgenhumor. Men
innså jeg at jeg kunne bli så god, men da
vi visste ingenting. Media var den
oss alle»
var jeg flere og tjue år. Da begynte jeg å
viktigste informasjonskilden for oss når
tro at jeg kunne oppnå mer. Da begynte
det var dopingsaker under oppseiling.
jeg å sette meg mål om å kvalifisere meg for mesterAt finnene ble avslørt i 2001 var et kjempesjokk for
skap, gå VM og OL for Norge.
oss alle. De var jo helter i Norge, både Kirvisniemi og
Myllylä. Det norske folk hadde fått et varmt og godt
Ute fortsetter snøen å falle. Det er tiden på året da
forhold til dem. Så det var et utrolig slag i mellomgulnaturen velger å skjule sin spor. For hvert snøfnugg
vet for alle. Og samtidig ekstra skuffende for oss
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FAKTA
Det er WADA, World
Anti-Doping Agency,
som fastsetter det
internasjonale antidopingregelverket,
også dopinglisten.

– Hele grunnidéen med
idrett bortfaller hvis du
jukser, sier Frode.

utøvere som opplevde at de hadde spilt et dobbeltspill
og bevisst juksa i mange konkurranser. Det synes jeg
nesten var det verste.
Frode mistet litt av motivasjonen. Ble nedstemt
og lei seg av alle avsløringene.
– Hele grunnidéen med idrett faller bort når du
opplever at du ikke konkurrerer på like vilkår. I tillegg
ble det mye negativ medieoppmerksomhet til sporten,
stadige påminnelser om Lahti-skandalen og Salt Lake
City. Så selv om du vant, var det fortsatt fokus på doping. Det var litt slitsomt.
Samtidig var det en lettelse at de som ikke
konkurrerte på ærlig vis, ble luket ut. Antagelsen og
mistanken hadde de jo hatt lenge.
– Det var en befrielse å oppdage at antidopingarbeidet hadde kommet så langt at de klarte å ta
jukserne, sier han.
– Følte du deg mistenkeliggjort selv?
– Både finnene og Mühlegg prøvde jo å vri mistanken over på det norske laget og hele langrennsirkuset.
Og i ettertid er jeg blitt konfrontert med meningsmålinger der nesten halvparten av den norske
befolkningen tror at norske idrettshelter var dopet
på 90-tallet. Det er veldig sårende. Jeg som har vært i
idretten sjøl, vet at det ikke er tilfelle.

– Men kan du forstå at mistanken også rammet dere?
– Jeg kan forstå at spørsmålet ble reist. Finnene
ble jo ofte slått av oss selv om de dopet seg. Og Bjørn
banket dem uansett. Men husk at vi hadde et stort
forsprang, spesielt på smørebiten. I dag virker det
forspranget større enn noensinne på grunn av våre
enorme økonomiske ressurser. Det er mulig å spissformulere det som økonomisk doping.
I dag tenker Frode lite på alle sølvløpene som
kunne vært gull. Det er i hvert fall det han sier når
folk spør og mikrofonen er på.
– Innimellom møter jeg folk som snakker om det.
Men det er ikke sånn at jeg våkner natt til onsdag og
irriterer meg over sånne ting. Gullmedaljen fra Salt
Lake City ligger nederest i en skuff. Planen er å rigge
opp en ordentlig premiesamling, men det får vente.
Det er først her vi kommer inn på det. Alle de andre
løpene som ligner på Mühlegg-skandalen. I to mesterskap sto han igjen som sølvvinner bak estlenderen
Andrus Verpaluu, i VM 2001 og OL 2002. Verpaluu
skulle flere år senere bli dopingtatt for bruk av veksthormoner.
I Torino-OL 2006 gikk Frode Estil kanskje karrierens beste løp da han brakk både staver og ski på
startstreken, tapte nesten et minutt, men tok igjen ww
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FRODE ESTIL
Frode er fortsatt ofte
på ski i løypene rundt
Meråker. Med 26 topper
over 1000 meter er det
nok å boltre seg på.

FAKTA
NIFs lov kap. 12 er i
samsvar med World
Anti-Doping Code.
I Norge er det NIFs
domsutvalg/appellutvalg som dømmer i
dopingsaker.
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feltet og spurtet inn til sølv på tremila. Kun slått av
Evgeniy Dementiev. Også russeren skulle senere
avsløres som juksemaker.
– Jeg har vel tenkt at jeg kanskje skulle hatt et gull
der også. Men fem sølv som burde vært gull? Det
høres mye ut, sier Frode spørrende.
– VM-stafetten i 2001 og nevnte Mûhlegg i 2002?
– Ja, da stemmer det nok.
– Hva tenker du om det?
Frode vrir seg litt før han svarer.
– Det er ikke bevis for at Verpaluu eller Dementiev
var dopet da de vant medaljene, sier han diplomatisk.
– Men jeg tror nok dopingen har vært der hele
veien. Det har vært et kappløp mellom de som jukser
og kontrollørene. Noen unnslipper, andre blir tatt.
Mitt inntrykk er at det jobbes veldig bra, det er blitt
vanskeligere å jukse. Derfor er jeg optimistisk på
idrettens vegne. Det er flott at de som jukser blir tatt.
Ut på livstid, tap av premiepenger. Frode er ikke
fremmed for forslaget.
– Jeg synes straffene burde vært strengere enn de
Frode Estil kunne vært en bitter mann der han sitter
er i dag. Det vil selvfølgelig være noen tvilstilfeller,
med alle sølvmedaljene, men er på ingen måte det.
men utøvere som blir tatt for reinspikka juks, synes
Noen av de fineste øyeblikkene har han fortsatt
jeg bør stenges ute på livstid og gjerne fratas både
med ski på beina. Turene på vårparten. Når det er
medaljer og premiepenger. Det tror jeg hadde virket
skareføre og han kan skøyte overalt i fjellet. Når han
enda mer avskrekkende.
spiser kilometer på kilometer og fortsatt kan føle seg
– Føler du deg snytt?
nesten uovervinnelig.
– Karrieren var der og da. Det har kommet opp en
– Da har mange av treningsturene vel så mye mendel ting i ettertid som har fått meg til å tenke, men
ing som når jeg kjempet om en gullmedalje og kastet
jeg sitter ikke her som en bitter mann. Jeg er veldig
meg over målstreken, sier Frode Estil.
fornøyd med det jeg oppnådde. Det har vært noen
fantastisk fine øyeblikk. Om jeg så har tapt en og anDet er her vi skrur av mikrofonen. Og det virker
nen medalje eller tapt en del penger på gullbonuser,
som om vi skrur av noe i Frode også.
så lever jeg for så vidt greit med det. Men av og til
Han slipper ut et tungt pust og senker skuldrene.
streifer tanken meg, ja.
– Intervjuet har vel gått rimelig greit? Litt anspent
Det er så langt Frode Estil vil gå. I stedet for å
og krampaktig ble det kanskje? Litt for diplomatisk?
snakke om tapte medaljer ønsker han å rette blikket
Dere hadde nok ønsket dere en mer spisset versjon,
framover. Skryte av det viktige antidopingarbeidet.
men jeg er faktisk ikke bitter selv om jeg kanskje har
Bygge videre på de gode holdningene.
grunn til å være det etter alle sølvmedaljene. Og jeg må
– Mitt budskap til unge skiløpere er egentlig veldig
jo svare det som er riktig for meg, som jeg føler det.
enkelt. Det er bare hardt arbeid som når fram. Jeg
– Det er bare det vi ønsker, sier jeg.
prøver å oppmuntre dem til å gjøre så godt de kan
Frode blir sittende å tenke. Han smiler
absolutt hele tida. Enten det er på
av det indre bildet som tegner seg.
skolebenken eller i treningsøkta. Hele
«I jakten på
– Hadde dette vært amerikansk tv,
tiden gjøre sitt aller beste. Og det
suksess må du sant, så kunne jeg sittet her som en
høres jo såre enkelt ut, men jeg ser
veldig mange eksempler på at det er
vurdere hva du kjempebitter mann med tårer i øynene.
They took everything away from me! Ting
vanskelig nok for mange.
er villig til»
kunne sett annerledes ut med noen gull
– Hvor viktig er verdivalgene?
tidlig i karrieren. For jeg har jo verken
– En skal ikke være villig til å gjøre
navnet, hytta eller formuen til Dæhlie. Eller Ulvang.
hva som helst for å vinne. Det er viktig å ha med seg,
Jeg har gjeld og et hus å betale på.
svarer han.
Han smiler. Et hus med Grete og tre fine barn. En
– I jakten på suksess må du vurdere hva du er villig
givende jobb på kurbadet. Skispor utenfor døra. En
til, om du vil gå inn i et høydehus. For min del var det
sportsbutikk nede i Meråker.
viktig å ha et reflektert forhold til det å prestere. Ikke
– Jeg kunne faktisk ikke hatt det bedre, sier Frode
være hensynsløs i kampen om medaljer. Det er ikke så
Estil. n
artig å vinne fordi du taklet en russer i siste sving.
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n Morten Heierdal bygde opp
kroppen med anabole steroider.
Nå må han bygge opp hele livet
sitt igjen.

Den lange veien

TILBAKE

SE vidEo på rEnidrEtt.no
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FAKTA
Bruk av anabole
steroider kan gi bivirkninger som hjerteog karsykdommer,
alvorlige leverskader,
vekstforstyrrelser og
skader på sener.
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ØRKE SKYER SPENNER
muskler over Østensjøvannet i Oslo, bygger seg opp i
vest, blå og truende.
På en sti langs vannet går
Morten Heierdal og datteren
Emilie. De er her ofte. Alltid
med en pose i lomma. Smuler
og kjeks til fuglene.
Emilie finner sin plass helt
ytterst på steinene, og har ikke engang fått åpnet posen før de første prakteksemplarene kommer padlende.
Grågjess og stokkender, sivhøner og toppdykkere.
Emilie stråler av glede, smiler og ler. Morten smiler
tilbake og setter seg på huk inntil henne. Det var
tanken på slike øyeblikk som fikk han til å stoppe opp
og tenke. Kutte ut all skiten, dopet og kokainet. Det
verker i lårene når han sitter der, en påminnelse om
alle sprøytene, alle stikkene gjennom mange år.
Samtidig begynner det å regne. Dråpene treffer
vannspeilet. Ringene vokser seg større.

Jobben på vedlageret er noe av det viktigste for Morten
Heierdal når han nå bygger opp livet sitt igjen.

ganske høy, men veldig tynn. Som alle andre ville jeg
se bra ut for jentene, og samtidig møtte jeg motgang i
overgangen fra junior- til seniorfotball. Alt ble veldig
tungt. Jeg hadde en kamerat som drev med kickboksing, og sammen bestemte vi oss for å starte på et
helsestudio, for å bli større og sterkere.
I starten så de raskt resultater. Morten og kameraten fikk skryt av de mer etablerte gutta på senteret,
og hadde ingen planer om å begynne med ulovlige
midler. Men da utviklingen flatet ut, var det nok av
andre som visste veien til raskere fremgang.
– Vi var unge og naive, lystne på livet, og samtidig
så vi hvor populære de største gutta var hos jentene,
anerkjennelsen de fikk hos kameratene. Vi så opp til
denne gjengen, og tenkte aldri på eventuelle baksider
eller skadevirkninger.
Fortsatt beskriver Morten den første tiden som «en
vanvittig kongefølelse». Advarslene ble overskygget av
beundringen. Skrekkhistoriene ble overdøvet av gode
tilbakemeldinger.

– Det jeg sliter mest med er at jeg må sone for det
jeg har gjort, sier Morten Heierdal stille.
– Jeg må i fengsel fordi jeg var så innmari dum at
jeg fylte kroppen med ulovlige midler som gjorde meg
til en annen. Jeg utførte handlinger som jeg ellers ikke
ville ha gjort. Jeg utøvde vold mot uskyldige mennesker. Og det må jeg stå for den dag i dag.
Vi sitter i leiligheten hans på Langhus. På plassen
utenfor den gule blokka er den røde kassebilen fortsatt varm etter en lang arbeidsdag. Nye favner med
ved er levert til finere adresser på vestkanten. Om en
time skal han hente Emilie på skolen, og sammen skal
de lage middag før de har avtalt å dra ned til Østensjøvannet for å mate fuglene.
I den elektroniske ramma på hylla roterer bilder fra
bursdager og hverdager, fra minnerike ferieturer og
ikke fullt så minnerike Vålerenga-kamper. I akvariet
svømmer skilpadden Turtnek. På bordet står en kopp
– Familie og venner fikk naturligvis mistanke etmed «Verdens beste pappa», og på veggen henger en
ter hvert som jeg vokste, fortsetter Morten.
helt spesiell kjendishilsen til hjemmets minste, sendt
– Men det betydde ingenting. Jeg følte meg helt
fra andre siden av jordkloden. «Jeg vet at pappa har
sjef, som en verdensmester. Ingen kunne ta meg, jeg
snakket om deg og tenkt på deg hele tiden. Robinsonvar ikke redd for noe.
hilsen fra Christer Falck».
Han husker ikke når det glapp, når
– Ting går veldig bra nå, sier Morten.
«Jeg utøvde
han mistet kontrollen. Han så ikke per– Jeg har en bra jobb som jeg trives
vold og må i
sonlighetsforandringene komme, hvormed, jeg har datteren min og gode
venner, jeg har leilighet og ny kjæreste.
fengsel for det dan de ekte vennene trakk seg unna.
anabole steroidene forandrer
Det skjer mye positivt i livet mitt, men
jeg har gjort» deg,– De
forsterker de negative sidene. Er du
samtidig opplever jeg at fortiden stadig
litt sjalu fra før, blir du plutselig sykelig
innhenter meg. Jeg har påført folk rundt
sjalu. Har du litt temperament, blir du eksplosiv, sier
meg så mye vondt at jeg må leve med det resten av
Morten.
livet.
Han rister på hodet av minnene.
– Det er vondt å tenke på hvordan Emilie, familien
Morten vokste opp på Furuset, spilte fotball og var
min og vennene mine – de ekte folka – har måttet lide.
en lovende keeper, men ikke av de største i gata.
Ikke minst alle kjærestene som jeg har prøvd å leve ww
– Jeg var én av gutta som var litt liten på skolen,
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bare forverret seg, og til slutt hatet jeg meg selv, følte
meg som et monster.

Morten våknet da han la opp en stripe med kokain på
arbeidsplassen. Han gikk rett til sjefen med problemet.

med i disse åra. Jeg oppførte meg irrasjonelt og pinlig
og selv politisk og moralsk endret jeg mening. Jeg ble
ekstrem i alle ytringer, synspunkter og tanker. Jeg ble
hard og krass og sta. Og oppfører du deg fiendtlig mot
verden, får du igjen med samme mynt.

En mandag morgen står han på arbeidsplassen og
stirrer ned på nøkkelen til sitt eget hjem. Rillene er
fylt med hvitt pulver. Ubevisst har han lagt opp en
stripe med kokain, midt i arbeidstida.
– Det var bunnen, det var vendepunktet. Jeg hadde
alltid trodd at jeg klarte å skille mitt seriøse og mitt
utagerende liv, men der og da gikk det opp et lys for
meg. Tankene løp gjennom hodet mitt. Hvor er jeg?
Hva gjør jeg? Plutselig innså jeg at alt var i ferd med å
rakne. At jeg kunne miste alt.
Morten går rett inn til sjefen og legger kokainposene på bordet. «Her er problemet mitt, sier han.
Om du synes jeg har vært en tulling den siste tida, så
vet hvorfor. Om du må sparke meg, så gjør du det.»
– Det var den eneste muligheten jeg så. Innrømme
alt. Jeg stoppet ikke da vi fikk Emilie, og bruddet med
mammaen hennes må jeg også ta på min kappe. Det
var min voldsomhet, min sjalusi, som gjorde at det
ikke gikk. Det er ikke enkelt å leve med en sånn mann.
Han lar ordene henge litt. Innrømmelsene er fortsatt vonde. Og mye av det som skjedde, kan han aldri
gjøre godt igjen.
– Det er vondt å tenke på at jeg ikke var der for
Emilie den første tida. Jeg sto i som verst med
anabole steroider akkurat da. Jeg var egoistisk, kald
og urimelig. Og jeg snappet på henne også faktisk. Jeg
innrømmer det.
Han slipper ut et tung pust, svelger unna.
– Det er utrolig vondt å tenke på.

Det første Emilie gjør når hun kommer inn døra,
Noe av det Morten er mest flau over i dag, er alle
er å hilse på Turtnek. De har kjent hverandre hele
de utagerende situasjonene, alle gangene han snappet
livet. I det samme akvariet har Emilie og pappa hunmot tilfeldige og uskyldige mennesker.
drevis av småfisker. På kjøkkenet har de drivhus med
En trist kveld i Oslo vil forfølge ham livet ut.
egen belysning, solsikker som skal vokse seg store.
Sammen med kjæresten står Morten i kø for å
Emilie tar oss med på full omvisning, forteller og
komme inn på et utested. Ut av ingenting, en bagatell, forklarer. Så klatrer hun opp på skammelen for å
begynner de å krangle. Når dørvakten kommer for å
skjære opp kjøtt sammen med pappa. Minutter senere
megle, slipper Morten ut hele sitt raseri og sinne.
bærer hun inn et brett med hjemmelagd pizza og
– Han kom bare for å roe oss ned, men jeg angrep
deiser ned i sofaen, tett inntil faren.
den dørvakta, slo ham ned, ga ham juling.
– Emilie er god til å lage mat, roser Morten.
– Angrer du?
Men når hun løper avgårde igjen forteller han også
– Det er klart jeg angrer, sier Morten.
at arrene er der, både mentalt og fysisk.
– Angret du da?
– De musklene jeg hadde for å tøffe
«Jeg angrep
Han lar spørsmålet synke litt. Slipper
meg for kompiser og jenter, er ikke like
den dørvakta, harde og muskuløse lenger. Samtiblikket ut av vinduet, over tretoppene,
slo ham ned og dig har jeg fått problemer med lår og
mot den mørke himmelen som er i ferd
med å bygge seg opp der borte i vest.
stoppet ikke» andre steder hvor det har samlet seg
– Jeg har gjort mange ting jeg ikke er
puss. Nålene er stukket på samme sted
stolt av, sier han endelig. – Og selv om
mange ganger. Det sprakk opp til slutt,
jeg lot det skje, merket jeg etter hvert at noe var galt,
musklene er deformert, rett og slett ødelagt. Jeg har
at jeg ikke hadde det så bra likevel. Gradvis forsvant
arr for resten av livet.
både beundringen fra andre og den indre kongefølelEt problem for menn som boler er at testosteron
sen. Men i stedet for å slutte med bolet, startet jeg
gjøres om til østrogen i kroppen. Prosessen starter
med andre ting. Jeg begynte med kokain. Situasjonen
allerede ved første gangs bruk og blir bare verre. ww
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FAKTA
Kviser, tap av hodehår og utvikling av
bryster på menn
og mindre testikler
er andre mulige bivirkninger ved bruk av
anabole steroider.
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FAKTA
I idretten ble anabole
steroider først brukt
av sovjetiske utøvere
i 1950-åra. Gjennom
60-, 70- og 80-årene
ble de hyppig brukt i
en rekke styrkekrevende idretter.
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Morten tar av seg t-skjorta og peker.
– Jeg begynte å utvikle kvinnebryster, sier han.
– Jeg turte ikke å gå til fastlegen og havnet til slutt
på et litt ymse kirurgsted i Oslo, og fikk jobben gjort.
Operasjonen er ubehagelig. Morten ser legen skjære
med skalpellen, hører den gummiaktige lyden, blir
svimmel og kvalm. Når han kommer hjem, blir det
bare verre.
– Jeg får en blødning i det ene brystet, det eser
opp. Utpå søndagen er det stort som en tennisball,
hvis ikke større. Jeg går i dusjen. Det sprenger rundt
operasjonssåret, og når jeg klemmer på det, sprekker
det ytterste stinget.
Ut av såret renner størknet blod i klumper. Det
klasker ned på badegulvet. Morten blir så dårlig at
han svimer av, slår hodet i gulvet og havner på legevakta med hjernerystelse.
– Kjertlene er fortsatt vonde og ømme. Bare det
å gi noen en klem, gjør vondt i brystene. Og samtidig
er jeg usikker på hva det vil føre til av komplikasjoner
senere.
– Hva tenker du når du ser deg i speilet?
– I starten var det vanskelig, innrømmer han.
– Men nå prøver jeg å snu det til en bra ting. Jeg
håper at mine arr og min historie kan få andre til å
forstå at de risikerer å ødelegge livet sitt.
Hver eneste dag ser Morten Heierdal høyst levende
speilbilder av seg selv på gata.
– Dop er blitt et hverdagslig problem, og mye
handler om kroppsidealer, om å se bra ut på stranda.
Jeg gjenkjenner stadig flere ungdommer som kunne
vært meg selv for sju-åtte år siden. Jeg ser det på
størrelsen, blodårene, oppførselen. Og når jeg tenker
hva de skal gjennom i tida som kommer, blir jeg bare
lei meg. Det gjør meg trist. Alle skadene er en dyr
pris å betale for å være han kule, populære typen som
20-åring. Og innerst inne vet jeg at de ikke er så tøffe,
at de sliter med sitt.

Datteren har vært, og er fortsatt, Mortens viktigste
motivasjon for å legge den vonde fortiden bak seg.

hvor mye jeg kan utvikle i jobben, eller om jeg kan
bestille meg en ferie. Hele livet mitt står på vent til
rettssaken er ferdig, sånn jeg kan få soningstiden min,
sone den ferdig. Jeg skal gladelig gjøre opp for meg.

Vi går bort til Emilie som fortsatt mater fuglene.
Hun ler barnets frie latter når de små gjessene dukker
under vannflaten og kommer opp for å riste av seg
vannet igjen. Morten setter seg på huk ved siden av,
hjelper til. Og når posen er tømt, går vi tilbake mot
bilene.
Morten og Emilie løper om kapp, dytter hverandre.
Vi setter oss i bilen og kjører den korte veien ned til
De siste hundre meterne danser hun foran oss igjen.
Østensjøvannet. Emilie hopper ut av den røde kasseDet er en regndans i rosa gummistøvler.
vogna og danser bortover grusveien der joggere og
– Dette er ingen selvfølge, sier
syklister jager forbi, med propper i ørene
Morten
stille.
og sorte sportsbriller, blinde for den
«Jeg skal
– Jeg innser at mammaen til Emilie
vakre sivhøna som bryter vannspeilet i
gladelig gjøre kunne kuttet all kontakt, kjørt et løp
myk landing, døve for blåmeisens sang.
for å ta fra meg foreldreretten. Jeg er
Morten har blikket festet på Emilie.
opp for meg,
– For meg nå er det viktig å fortsette
ta straffa mi» heldig som får denne andre sjansen, og
jeg håper å være den pappaen Emiden sunne utviklingen, understreker han.
lie ser opp til, som hun beundrer og
– Jeg vil bli ferdig med straffa og bruke
respekterer. Den ærlige pappaen, den rolige pappaen.
erfaringene mine positivt. Jeg skal kjempe med nebb
og klør. Komme meg helt ut av den dype skiten jeg har Den pappaen som er til stede, både fysisk og psykisk.
Han strever for å finne de siste ordene. Og når de
vært i.
til slutt kommer, er de like innholdsrike og kronglete
Han gløtter opp mot de svulmende skyene som har
som hans eget liv.
tårnet seg opp. Det buldrer i det fjerne.
– Det er ingenting jeg ville gjort annerledes for den
– Det eneste som står i veien nå, er soningen. Jeg
jenta, enn å bare gi alt. n
vet fortsatt ikke om jeg kan flytte sammen med noen,
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n Hun håpet at sønnen skulle
slutte med doping. Nå håper
hun mest av alt at han vil tilgi
henne og komme hjem igjen.

SØNNEN

som forsvant
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E STORE BØLGENE slår inn
over den endeløse stranden,
glefsende og buldrende, som
om havet vil gå til angrep på
det langstrakte landet innenfor. Gang på gang krummer
bølgene nakken og hogger
til. River med seg det de kan,
kraftfullt og aggressivt.
– Jeg håper av hele mitt
hjerte at han skal komme hjem, sier hun og løfter
hodet mot vindkastene.
De små sandkornene pisker mot huden og øynene.
Hun drar en hånd over ansiktet, tørker unna de salte
tårene.
Han fortalte at han satte den første sprøyta med
anabole steroider i låret. Den stille og rolige gutten
som fram til konfirmasjonen hadde vært som gutter
skal være. Snill, blid og grei. Flink på skolen. Fotball
på fritida.
I løpet av noen måneder forandret alt seg. Han ble
vanskelig å få opp om morgenen, ville ikke på skolen,
sluttet på fotballen og ble unormalt opptatt av egen
kropp, eget utseende. Alt for å bli større og sterkere.
– Det var forferdelig, helt grusomt. Å høre sitt eget
barn sette sprøyter for å bli stor. En gutt som var redd
for legen. En gutt som aldri likte å kle av seg da han
var liten. Nå gikk han i singlet og skrudde opp speil på
rommet sitt.
I barndomshjemmet henger fortsatt de fargerike barnetegningene av Spiderman og smilende
skolebilder. Tredjemann i en søskenflokk. Glad i dyr,
glad i mamma. Med grensesetting som hos alle andre.
Strekene og fargeleggingen forteller om en gutt som
aldri gjorde noe halvveis, alltid ga 100 prosent. På skolen, på fritiden og hjemme.

FAKTA
Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre,
oppbevare, sende
eller overdra dopingmidler. Regjeringen
har nå foreslått at
også erverv, besittelse og bruk skal
kriminaliseres.

Det er dager da hun ikke har lyst til å stå opp, men også
dager da hun bruker egne erfaringer for å hjelpe andre.

– Vi satte en mal den sommeren han var 16, med
klare retningslinjer og avtaler om innetider. Samtidig
begynte vi å se de fysiske endringene. Fra å være en
normal gutt, med normal guttekropp, begynte han
å trene intenst på overkropp, fikk et enormt matforbruk og kunne fare opp for de minste ting.
Hun sitter oppe og venter om kveldene. Gløtter på
klokka når den passerer avtaletiden. Griper telefonen
når den endelig ringer. Hører på forklaringen. Om
mopeden som har stoppa. Jeg har stor bil og kommer
og henter deg, svarer hun.

Men til slutt er ingenting stort nok bortsett fra
løgnene. Hun vet at hun gjør noe galt når hun begynner å rote i tingene hans, men ser ingen løsning.
Magen vrir seg når hun finner de første tablettene i
– Skillet kom da han skulle finne identiteten sin,
toalettvesken, men går rett ut for å konfrontere ham.
finne sin rolle fra barneskolen til ungdomsskolen,
– Da kjørte han knyttneven rett forbi ansiktet mitt,
forteller hun.
rett inn i veggen. «Det er greit, men jeg er fortsatt
– Han gjorde det bra på skolen og var flink i sport,
mammaen din,» sa jeg. «Det er fortsatt jeg som
men det ble på en måte aldri godt nok for ham. Han
bestemmer, og dette får du ikke lov til.»
ble stadig mer frustrert, aldri fornøyd med det han
I månedene som følger finner hun løse
utførte, selv om han hadde gjort en
dusjhoder, vanlige piper, sølvpapir og
kjempeinnsats, selv om han hadde den
«Han kjørte
piller i ulike farger. Renser rommet hans,
beste karakteren.
er overalt. Forteller at det er hennes hus
Og frustrasjonen vokste. Gradvis sov
knyttneven
med hennes regler. I gode øyeblikk lover
han mindre. Gradvis ble han mer
forbi ansiktet, han bot og bedring. Men problemene
ytterliggående i meningene sine. Det
inn i veggen» bare eskalerer.
gikk rykter om alkohol og hasj. En dag
– Innerst inne tror jeg at han ønsket å
fikk han juling for én av ytringene.
slutte, men han klarte det ikke, sier hun.
– Etter dette endret han seg, mener hun.
– Kurene var så effektive, og bildet i speilet ble aldri
Sammen med barnefaren klarte hun å få ham
stort nok. Etter hver kur kom en kraftig nedtur og alt
gjennom første del av videregående. Men atferdshandlet om å komme seg oppå igjen.
endringene ble tydeligere, utfordringene større. De
søkte hjelp hos skolen og miljøarbeidere. De forsøkte
Nå er jeg ferdig, mamma, sier han en kveld de har ww
med trusler, belønninger, alt.
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løfter henne ut av stolen. Mens dusjstrålene trommer
mot badegulvet, roter hun i lommene hans og finner
en ampull.
– Det var dråpen, en stor sorg, forklarer hun nå i
ettertid.
Hun er frustrert og fortvilet. Tenker ikke, bare gjør.
Går inn på rommet hans, viser hva hun har funnet.
«Denne fant jeg, denne tar jeg, du hadde lovt å
slutte og nå går jeg til politiet,» sier hun.
Det ender i et basketak. De ramler ut i trappa. Han
vil ha det som er sitt. Hun tviholder på ampullen.
Nede fra stua kommer stefar og søsken løpende til.
«Det er mamma du holder!» roper de.

Et funn av en ampull førte til et basketak i trappa. Det
hele endte med at sønnen flyktet og politiet kom.

Han slipper henne og stikker av. Han roper at
noen andre vil komme for å ta dem. De vet ikke hva de
skal gjøre. De ringer politiet.
– Tre menn kommer den natta, forteller hun stille.
De sier at de skal ta seg en runde. I mellomtiden
kommer sønnen hjem igjen. De vil at han skal sette
seg ned, prate litt. Men oppførselen er aggressiv,
atferden truende. Når politiet returnerer, vurderer de
ham som ustabil og velger å ta ham med seg.
Hun svelger tungt ved minnet.
– Det er grusomt å se sin egen sønn få på seg håndjern og bli lagt ut i en politibil. Det er et mareritt for
alle familier som opplever det. Jeg kommer aldri til å
glemme, og det gjør fortsatt vondt å fortelle om det.
Vi så ham bli fraktet vekk den natta.
Når blålysene fra politibilen forsvinner bak rekkehusene i nabolaget, skal det gå tre måneder før hun
ser ham igjen.

snakket ut. En kveld han angrer, en kveld han har
– Det går ikke an å forklare hvordan det er å vitne
hjertebank og verker i hele kroppen. Men han er ikke
mot sin egen sønn, min egen lillegutt. Og jeg forstår
ferdig. Anabole steroider koster penger, store penger,
at han ble veldig sint på oss, at han ikke likte det vi
og han begynner å selge. Hun finner tusenlapper og
gjorde. Men jeg kunne ikke tenke på meg selv oppi alt
konfronterer ham igjen.
dette. Jeg måtte erkjenne at jeg ikke klarte å ta meg
Han eksploderer nok en gang. For andre gang truer
av mitt eget barn. Vi måtte gjøre det som var best for
han henne.
ham, gi ham en ny sjanse.
– Jeg kjente det jo, innrømmer hun.
Sammen med barnefaren går hun rettens vei for å
– Jeg kjente som mor at han mente det han sa.
sende ham vekk fra miljøet, til en fosterfamilie og en
Men han la aldri hånd på meg. Et par ganger dyttet
ny start på nytt sted. To dager før julaften i 2010 ser
han meg ut i gangen, og jeg forstår det,
de hverandre for foreløpig siste gang.
jeg provoserte han, jeg gikk i tingene
– Vi hadde ikke sett hverandre på tre
hans. Men jeg var bare redd, jeg fryktet «Det er grusomt måneder da vi møttes i nemnda. Det
at han skulle dø som følge av alt han
å se sin sønn få var godt å se ham igjen, men samtidig
dyttet i kroppen sin. Og som mor
på seg håndjern» helt grusomt å sitte der. Jeg fatter fortgjorde jeg bare alt jeg kunne, jeg nektet
satt ikke hvordan jeg kom meg gjennom
å akseptere det han holdt på med.
de dagene. Du går mange runder med
deg sjøl, som mor og far, etter en slik erfaring. Kunne
Den påfølgende sommeren bærer nytt bud om håp.
vi gjort noe annerledes? Kunne samfunnet gjort noe
Han er med faren på sommerferie, kommer blid og
annerledes? Personlig klandrer jeg ingen andre enn de
fornøyd tilbake, får seg jobb og det meste virker greit.
som mener at alt er som det burde. At det skal være
Men under overflaten ulmer det. Utover høsten lukker straffbart å selge og kjøpe, men ikke bruke, anabole
han seg, er tydelig stresset.
steroider. Hvis sønnen din vil ødelegge seg, så er det
En kveld kommer han sent hjem, løper opp trappa,
faktisk lov. I Sverige er det straffbart, men i Norge er
ww
hiver av seg tøyet og hopper i dusjen. Det er jaget som
det fritt vilt. I Norge, av alle land.
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FAKTA
De ﬂeste anabole
androgene steroider
(AAS) er syntetiske
derivater av det
mannlige kjønnshormonet testosteron.
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EN MAMMAS HÅP

FAKTA
Angst, humørsvingninger, irritabilitet
og økt bruk av vold
er relativt vanlige
psykiske bivirkninger
ved bruk av anabole
steroider.
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De siste årene har hun skrevet brev, snakket
med stortingspolitikere. Fortalt om sine opplevelser
i foredrag og intervjuer. Et engasjement sønnen er
gjort kjent med.
– Jeg gjør det for å hjelpe, poengterer hun.
– Jeg føler at jeg som mor har en plikt til å opplyse
om hvor fort det kan skje. Jenter bruker efedrin for
å bli tynne nok, gutter boler seg – og senskadene er
enorme. Mitt mål er også at det skal komme en lovendring, og jo flere vi er, jo større sjanse har vi.
Rundt seg, i jobben og samfunnet, ser hun holdninger
og idealer som bidrar til den triste utviklingen.
– Ungene vokser opp med med syltynne Barbiedukker og Ken med sixpack. De går på karneval i
Supermann-drakter med påsydde muskler. I reklame
og på tv er det kropp overalt. For ungdommen er det
like lett å få tak i anabole steroider som alkohol. Det
er mer lønnsomt å selge enn narkotika.
Hun rister på hodet og slipper ut et tungt pust.
– Han har fått en ny start nå. Med to flotte fosterforeldre gjør han det bra på skolen, trener rent og har
alle muligheter til å klare seg, forteller hun.
Hun så ham sist på et kjøpesenter. Gutten ble
myndig. Papirer skulle underskrives. Hun møtte ham
aldri ansikt til ansikt. Han ville ikke. Gjemte seg bak
et hjørne.
Alt hun fikk var et stjålent speilbilde.
– Jeg hadde så lyst til å løpe rundt hjørnet, kaste
meg om halsen hans, gi ham en stor klem. Men
sjansen var der bare et kort øyeblikk, jeg turte ikke,
og det ville jo vært mine behov, ikke hans. Samtidig
fryktet jeg den sannsynlige avvisningen.
Bilder fra ferieturer, den lille gutten i sandkassa,
den første dinosauren, kakelysene på femårsdagen. De
gode minnene gjør henne fortsatt varm om hjertet.
– Men plutselig er jeg valgt vekk som mor, fordi han
er sint. Og det må jeg bare akseptere. Fordi jeg selv
tok et valg. Vi klarte det ikke alene. Vi hadde mistet
ham for godt hvis han hadde blitt værende her. Jeg
tror ikke han hadde levd i dag hvis vi ikke hadde tatt
det valget.

– Vi ga ham liv for 18 år siden, og en ny mulighet nå.
Vi håper at han innser at det var til hans eget beste.

spør om hun blir skuffet, hun svarer nei.
– Skrivingen gjør mest godt, sier hun.
– For jeg vet at han er der, og jeg vet at han får
brevene. Jeg håper at han leser dem, og skulle ønske
at alt kan bli som før, men det er nok naivt. Jeg tror
at valgene vi tok koster oss mye. Det kan koste oss
kontakten i mange, mange år. Og det er vondt. Hver
eneste dag. Men spesielt vondt på 17. mai, julaften,
bursdager. Du savner et barn. Men han lever jo, og det
er det som holder meg oppe.
Vi klatrer over sanddynene, ute ved stranden der
bølgene fortsatt buldrer mot land. Hun slipper løs
hunden og kaster en tennisball langt foran seg. Oppmerksomt følger hun den løpende hunden, jakten og
leken. Så ser hun ned.
– Det er dager da jeg ikke har lyst til å stå opp,
forteller hun og sparker i den våte sanden.
Hun løfter hodet igjen, møter oss med blikket.
– Men livet går jo videre. Jeg kan gråte, men jeg må
også kunne le. Jeg kan vente, men kan ikke true fram
noe som helst. Det er en sårhet som er vanskelig å
fatte. Jeg bærer smerten i en kommode. Jeg kan åpne
skuffen og ta fram alt sammen, men jeg må også legge
det bort og gå på jobben. Jeg forsøker å tenke på de
som har det verre, som har mistet barnet sitt helt,
som bare har en grav å gå til.

Fortsatt har sønnen kontakt med én av brødrene.
Som mor er hun redd for at også den forbindelsen skal I flere minutter sier vi ikke noe som helst. Lar bare
bølgene rase og gjør som sivet. Bøyer av og reiser oss
brytes.
igjen når stormen stilner.
– Det har vært noen tøffe opplev– Tror du han kommer hjem? spør jeg
elser, sier hun.
«Jeg håper av
endelig. Vi er på vei tilbake mot bilen
– Han bodde på ulike kollektiv før
han fikk tildelt en fosterfamilie. Det er
hele mitt hjerte nå. Vi har vinden i ryggen og bølgene
mye jeg skulle ønske at han var skånt
at han tilgir oss» bak– oss.
Jeg håper jo det, sier hun stille.
for, men vi kunne ikke skåne ham for
– Jeg håper av hele mitt hjerte at han
det. Både far og jeg forsøker å ringe.
skal komme hjem, at han vil tilgi oss og innse at alt
Jeg skriver brev en gang i måneden, om ting som
skjer, om tiden vi hadde sammen før bolet. Jeg sender var til hans eget beste. Vi ga ham liv for 18 år siden,
bilder og små pakker. Lillesøster tegner til ham. Det er og en ny mulighet nå. Om det tar fem eller ti år, vet
jeg ikke. Men den dagen han vil hjem igjen, skal jeg
den kontakten vi har.
være der for ham. n
Jeg spør om hun får svar, hun rister på hodet. Jeg
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n Mads Kaggestad tok nesten
knekken på seg selv for å
komme først i mål, men hadde
ikke en sjanse. De andre jukset.

DEN SISTE
ble vinneren til slutt
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MADS KAGGESTAD

Mads presset seg hardt.
– Det siste året jeg syklet
var jeg nok undervektig
og hadde et lite spiseproblem, sier han.
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Å

RET ER 2006. Mads Kaggestad
står midt i sin egen guttedrøm.
Ut av mørke vinduer ser han
folkehavet som følger bussen
fram til startområdet. Ropende
menn og hylende kvinner. TVteam og fotografer. Alltid på jakt
etter de beste. Landis, Hamilton, Armstrong, Contador.
Mads har drømt om dette.
Hver eneste dag, hver eneste treningstime. Opp de
bratteste bakkene i all slags vær. Han gikk fortsatt på
barneskolen da han begynte å trene hardt, spise riktig
og legge seg tidlig.
Nå er han er. Nå skal det sykles. Og han vet at det
bare blir vondt. Han vet at han ikke har en sjanse.
– Da jeg var ung og reiste ut i profflivet, hadde jeg
stor tillit til dopingarbeidet, at det ble jobbet hardt
mot de som juksa. Jeg hadde hørt en del historier,
men ignorerte dem. For jeg hadde mine drømmer og
trodde. Jeg trodde jeg kunne tette gapet ved å trene
hardt og ærlig. Å dope seg var et skjellsord, sier Mads.
Vi sitter i en nyinnredet leilighet på Røa utenfor
Oslo. Langs veggene står fortsatt pappesker. Familien
Kaggestad har nettopp flyttet inn. Marita dro akkurat
på treningssenteret med lille Liam. Storesøster Nathalia er i barnehagen. Ved kjøkkenbordet serverer Mads
presskaffe og sykkelgrut.
– Første gang jeg for alvor forsto at idretten min
hadde et problem, var på en treningssamling med
Bjørgvin Sykkelklubb. Jeg snakket om hvor gode noen
av sykkelstjernene var, men Bo André Namtvedt, én
av de første syklistene i Norge til å fronte dopingproblematikken, sa: «Mads, jeg beklager å si det, men de er
dopa. Det er det som gjør at de sykler så fort. Jeg tror ikke
på de gutta der i det hele tatt.»
Rundt bordet satt tidligere sykkelproffer som også
hadde sett og hørt. De sa ingenting. De var bare stille.
– Jeg var ung, første års senior, og da begynte jeg å
gruble.

FAKTA
Bloddoping ble forbudt i 1985. EPO kom
på dopinglisten i 1989,
men den første testen
som kunne avsløre
EPO kom i 2000.

Mads var bare 12 år da han begynte å trene hardt og
spise riktig. Lite visste han om snarveiene andre tok.

Drømmebyttet til Crédit Agricole året etter. I fem år
syklet Mads for ett av verdens beste sykkellag. Fem år
som holdt på å knekke ham fullstendig.
– Veldig mange hadde trua på meg, blant annet
fordi jeg trente så bra, gikk 100 prosent inn for det.
Så jeg dro ut i proffverden med en veldig selvtillit.
Dessverre snudde det. Jeg fikk beina fort på bakken
da jeg begynte å konkurrere med de beste. Og når jeg
tenker tilbake, ser jeg bare for meg halen på feltet og
jeg er én av de bakerste. Det var et utrolig slit bare å
henge med.

I dag vet vi hvorfor. Fra midten av 90-tallet fram
til Festina-skandalen i 1998 var doping et økende
problem i internasjonal proffsykling. En lovendring i
Frankrike fikk enkelte lag til å rydde opp, men gradvis
økte problemet igjen. Syklistene fant nye metoder for
å dope seg, farten ble større, det var få som bremset.
– Det verste minnet har jeg fra et ritt i Italia. Vi
kom dit fulle av håp, men det var bare umulig, vi
hadde ikke sjans i havet. Det gikk så fort. Mange av
disse rytterne i front har senere vært i et negativt lys
for doping. Men den følelsen av å slite så mye bare
for å sitte i feltet, den var tøff. For hvert år klarte jeg
å presse meg stadig mer, så jeg hang med lengre, men
det å ikke kunne kjempe om toppresultatene, det var
Foran oss på bordet ligger Aftenposten med siste
ikke lett.
nytt fra idrettens skyggeside. I løpet av
Mads brukte mye tid på å gruble over
høsten har Mads Kaggestad blitt den
«Sannsynligvis hva han kunne gjøre. Trene mer? Trene
alle vil snakke med. Sykkelstjernene er
revet ned. Én etter én har de knekt som
trente jeg meg annerledes? Bli enda lettere?
– Når alt kom til alt, var jeg nok ikke
tynne eiker. Senest i går sto Mads på
ihjel for å tette god nok. Men det som jeg mener ødela
TV2-sporten og fortalte at han ikke er
det store gapet» for meg var at veien opp til de beste var
overrasket.
så lang, sier Mads.
– Alle stusser over hvordan jeg
– Sannsynligvis trente jeg meg i hjel,
reagerer, sier Mads. – For det er bare ved et skulderfordi det var et gap som skulle dekkes som var altfor
trekk, jeg blir aldri overrasket. Jeg visste at alt dette
stort. Og med de holdningene jeg hadde så tenkte
ville komme til overflaten, all urettferdighet gjør som
jeg at, ok, da må jeg trene enda hardere, spise enda
regel det.
sunnere, gå ned enda mer i vekt. Totalbelastningen
Et eller annet sted i flyttelasset ligger minnene fra
en imponerende amatørkarriere. Triumfen i Ringerike ble for stor, og det siste året jeg syklet var jeg nok også
undervektig, jeg fikk et lite spiseproblem.
Grand Prix. Proffkontrakten med Team Krone i 2002.
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Gapet ble bare større. Mens Armstrong, Contador,
Hamilton og Landis sto på seierspaller omgitt av
blomster og pene jenter, satt Mads på rommet sitt
med hodet i hendene. I gangene hørte han latteren. I
mediene leste han kommentarene.
– Heldigvis hadde jeg veldig god støtte fra Thor
Hushovd, familien min og vennene mine, som
selvfølgelig var glad i meg uansett, forklarer Mads.
– Men jeg følte meg noen ganger litt mobba i
miljøet, blant annet av konkurrenter. Og det var tøft å
konfrontere ledelsen med at jeg ikke lyktes, dag etter
dag. Men det var også et generelt problem i laget. Det
var mange som sleit.
Stadig oftere ble den åpenbare dopingbruken et
samtaletema inne på rommene. Men sjefen i Crédit
Agricole var krystallklar. Hver sesong samlet han
rytterne og fortalte at juks var uakseptabelt. Om de
andre vant 40 eller 50 løp, spilte ingen rolle. Han ville
heller at laget vant 15 løp på ærlig vis. Verken arbeidsplasser eller omdømme skulle settes på spill.
– For meg var det helt perfekt, sier Mads, som
hadde med seg de samme holdningene hjemmefra.
– Men ikke alle likte det standpunktet.
En dag Mads sitter på hotellsenga
etter nok et mislykket ritt,
kommer romkameraten inn
døra, slår den hardt igjen.
Tydelig oppgitt og frustrert.
«Vi må bytte lag, Mads,»
sier han plutselig.

FAKTA
Det finnes ﬂere former for bloddoping:
Bloddoping med eget
blod, fremmed blod
og doping ved hjelp av
preparater som EPO
og CERA.
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«Legen her gir oss ikke det vi trenger.»
Mads vet ikke hva han skal si. Hans egen fransk
er ikke god nok til å uttrykke seg som han ønsker, få
fram nyansene. I stedet blir han sittende som tilhører.
Og det er ikke til å misforstå.
– Året etter syklet han for et annet lag og
fikk gode resultater. Senere ble han tatt i doping, forteller Mads.
Historien er ikke enestående.
– En annen jeg bodde på rom sammen
med, var også forbannet fordi vi ikke fikk
noe. Han ville ha valget. «I det forrige laget
jeg var i, kunne vi i hvert fall velge. Trene
reint, få litt eller full pakke.»
Mads rister oppgitt på hodet.
– Hva visste du selv?
– Der og da visste jeg ingenting, det var
bare rykter. Vi som stolte på hverandre
brukte mye energi på å snakke om doping.
Hvem som var dopa, hvilke metoder de
brukte, hvorfor de slapp unna og hva
som var vitsen med å konkurrere
med dem. I morgen. Neste uke.
Det ble et negativt fokus som
heller ikke var spesielt sunt.
Mads husker også samtalene
på startstreken og underveis.
De kameratslige høflighetsfrasene med stjernene Tyler
Hamilton og Floyd Landis. Om

vær og vind, byene de passerte, den flotte arkitekturen, de imponerende fjellene.
– Av en eller annen grunn fikk jeg god kontakt. De
var sympatiske og hyggelige, og jeg har tenkt at de
kanskje hadde en slags sympati for meg, fordi jeg sleit,
jeg vet ikke.
Mads trykker en ny ladning med presskaffe gjennom filteret. Gruten blir liggende igjen i bunnen. Den
rene kaffen stiger til toppen av kannen. Jeg spør om
han noen gang vurderte det selv. Å dope seg.
– Vi pratet mye om doping, starter han.
– Men å sette i gang alt det der, gå til det skrittet,
oppsøke en person med dopingmidler og så ta denne
ballen videre… Aldri i livet. For oss føltes det som et
kjempestort steg og et svik mot alt det vi hadde stått
for i alle år. Og ikke minst mot familie og venner. Å
komme hjem som en doper ville vært et karaktermord, etter min mening, som jeg ikke unner noen.
– Hva tenker du om dem som valgte det?
– De er tapere i mine øyne. Noen jeg snakket
med, sa: «Jammen Mads, de holdningene dine… Hvis
andre jukser, er det lett at du gjør det selv også.» Men
til syvende og sist er det du som velger å sette den
sprøyta i armen. Det er du som velger å organisere
det, bruke store summer på å jukse.
Når Mads nå har kommet til hektene igjen,
fått bearbeidet de vonde følelsene og

latteren i gangen har stilnet, er han blitt enda tryggere på hvem som var den sterke.
– Jeg har tenkt en del på det, sier han.
– Det krever styrke å stille på startstreken når du
vet at i dag så kan jeg faktisk ikke hevde meg, jeg er
kjempesliten, jeg vet at jeg kommer til å falle av. De
som jukser, orker jo ikke tanken på det. De tør ikke å
stille til start uten å vite at de kan kjempe i toppen.
Det var mange løp hvor jeg visste at jeg ikke hadde en
sjans, og det krever ryggrad å stille opp da, etter min
mening. Det krever faktisk mot.
Vi setter oss i bilen og kjører opp til Maridalen.
Mads er her ofte. Både alene og sammen med andre.
Ved siden av jobben i TV2 motiverer han nå ansatte i
næringslivet til en bedre helse, sunnere livsstil.
Det er høst. Skogen rundt Maridalsvannet har tatt
på seg den gule ledertrøya og speiler seg stolt i det

ww

«Det krever styrke å stille på startstreken når du vet
at du ikke kan hevde deg. Det krever faktisk mot.
De som jukser, orker ikke tanken på det»
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– Fortsett å drømme.
Stol på at resten blir
ivaretatt, er Mads´ råd.
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FAKTA
Blodprofiler er et
relativt nytt og
viktig virkemiddel i
kampen mot doping.
Individuelle profiler
kan avsløre bruk av
doping uavhengig av
medikament eller
metode.

klare vannet. Vi går opp til ruinene av Margareta– Det er jo ironisk, sier han. – Du kommer inn på
kirken. Et lite skilt forteller om velforeningen som
venteværelset til en av disse jukselegene, og så møter
kjemper for å ta vare på den gamle bygningen. Gjendu én av dine tøffeste konkurrenter. Jeg må nesten le.
reise den, stein for stein.
Det er jo så dumt.
– Dere må ikke fremstille meg som et offer, ber
Mads Kaggestad, og understreker at han er glad for alt Mads setter seg på sykkelen. Tråkker opp den
han fikk med seg. Erfaringene, vennene, opplevelsene. lange, seige bakken for fotografen. Det blir noen
Han ville ikke vært dem foruten.
runder opp og ned. Det drypper fra panna når han tar
Mads vant aldri et løp som proff, men ga heller aldri av seg hjelmen og setter seg ned igjen.
opp. Han ga seg fordi Crédit Agricole en dag kalte
– Er det fortsatt moro?
ham inn til en prat og sa at det var slutt, han fikk ikke
– Fortsatt moro, bekrefter han.
fornyet kontrakten. Og selv da nektet
– For meg er det beste med sykkelMads å dra hjem. Han fortsatte å banke
sporten bare å være ute i naturen. På
«Når du jukser, sykkelen i fart. Med vinden i ansikpå dører. Til og med hos Bjarne Riis.
lyver og bedrar, tet. Sol og varme på kroppen. Det er
Men det var nei overalt.
– Heldigvis vant jeg noen løp da jeg
også disse øyeblikkene jeg sitter igjen
så får du til
kom hjem. Jeg fikk vist folk at jeg ikke
med som de beste minnene, det aller
slutt svi»
var så dårlig likevel, sier Mads og setter
flotteste. Bare time etter time, uten
opp et lite smil.
bekymringer.
Langs veien strener mosjonister forbi på sykler og
Vi blir sittende å snakke om idrettens opprinnelige
rulleski. Slik er det i Maridalen hver eneste kveld. De
misjon. Sunnhet i kropp og sjel. Hoppbakken som
kunne like gjerne blåmerket den smale riksveien. De
stikker opp der borte ved Grefsenkollen. Ungene som
siste åra har sykkelsporten opplevd tidenes interessevokser så fort. Sykkelsporten som skal gjenreises som
oppsving her i landet. Alle vil de vite hva Mads tror.
kirken bak oss.
– Noen hevder at så mye som 90 prosent dopet seg,
– Det ryddes opp i mange miljøer nå, sier Mads.
men det tror jeg ingenting på, svarer han.
– Sykkelsporten har virkelig tatt tak. De stygge tal– Jeg kunne godt brukt det tallet som unnskyldning lene er på vei ned. Jeg håper å se generasjoner nå som
for manglende resultater, det gjør jeg ikke. Jeg tror
kommer opp med helt andre holdninger. Jeg håper
det er et fantasitall. Men la oss si at 20-30 prosent
at de får en bekymringsfri satsing hvor de vet at de
var dopet, så er det fortsatt vanvittig mange, og helt
konkurrerer på rimelig like vilkår. Og at de som jobber
uakseptabelt.
bra, også lykkes.
Han tror ikke dopingen forsvinner. Rikdom og
Over 30.000 kilometer i året. Mellom 80 og 100
berømmelse vil alltid lokke de svake til snarveier.
ritt. Mange av dem med en løypeprofil som kunne
– Men jeg tror vi kan begrense det, sier han.
sage et voksent menneske i to.
– Så jeg er positiv og har troen på framtiden.
– Det var ritt hvor jeg tenkte: Hva er vitsen med å
sende oss opp disse fjellene? Noen av de ekstra kneikene
Før han pakker ned sykkelen og kjører hjem til
var helt vanvittige. Men totalbelastningen var vi nok
familien, spør jeg hvilket råd han vil gi unge utøvere
trent for. Jeg hadde trent hardt siden jeg var 12 år
som bærer den samme drømmen som han selv hadde.
gammel og var absolutt rustet for det. Men jeg klarte
– Jeg har bare ett råd, sier Mads og ser oss i øynene.
ikke å henge med Vinokourov og Armstrong, der
– Fortsett å drømme, fortsett å tro. Tren hardt og
hadde jeg bare ikke sjans.
ærlig. Ta med deg de gode holdningene uansett hvor
– Hva tror du om Armstrong?
du kommer, og stol på at resten blir ivaretatt.
– Det er ingen i sykkelmiljøet som tror at Lance
Selv fikk han ikke den sjansen. Men for hver sykkelArmstrong var rein, og dessverre er det blitt en
stjerne som innrømmer eller avsløres, blir Mads en
stor skandale. For meg var Armstrong lenge en stor
større vinner. Da VG intervjuet Tyler Hamilton etter
inspirasjonskilde. Jeg trodde faktisk på ham, men så
tilståelsene, og praten var over, spurte den angrende
begynte historiene å komme, og da sluttet jeg å tro.
sykkelstjernen om VG-teamet kjente denne Mads som
Det er trist, og særlig nå som han blir dratt så ned av
han hadde snakket med i starten av løpene.
sin egen dumhet og grådighet. Men det er egentlig
VG-teamet nikket bekreftende.
bare fortjent. Når du jukser, lyver og bedrar, så får du
«Please tell him I´m sorry,» sa Tyler Hamilton.
til slutt svi. Det må bli lærdommen av det.
– Var det organisert i lag eller syklistens eget valg?
– Jeg prøvde så hardt jeg kunne, og det er egentlig
– Slik jeg har forstått det, ble det flere og flere
det viktigste, sier Mads Kaggestad.
enkeltutøvere som tok ansvar for sin egen doping,
– Jeg trente beinhardt, og er utrolig glad for at jeg
og så var det noen sentrale leger rundt i Europa som
ikke jukset. For det er ikke resultater som betyr noe
sørget for å dope en hel haug med syklister.
til slutt. Det viktige er å kunne gå gjennom livet med
Han rister på hodet igjen.
rak rygg. n
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Verdier i tekst og bilder
Da vi satte i gang planleggingen av holdningskampanjen «Ærlig talt» senhøsten 2011, ante vi ikke
hvor aktuell dopingproblematikken kom til å bli det
kommende året.
Antidoping Norge hadde nettopp lagt fram en helt
ny strategiplan. En plan som flagget ambisjonen om
ren idrett, men også et dopingfritt samfunn.
– Vi skal være en drivkraft i idrettens forebyggende
antidopingarbeid, men også forebygge doping som
helse- og samfunnsproblem, sa kommunikasjonsleder Halvor H. Byfuglien på vårt første møte.
Verdiene lyste mot oss på skjermen. Uavhengig.
Kunnskapsrik. Offensiv. Samarbeidende.
– Et verdensledende kontrollprogram er ett av
løftene vi skal innfri, fortsatte han. – Vi skal påvirke
utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet.
Vi skal søke kunnskap som beskytter rene idrettsutøvere. Vi skal se etter de smidige løsningene.
– Hvordan ser folk på dere i dag? spurte jeg.
Han trakk på det, tenkte før han svarte.
– Mange har nok et positivt syn på det vi utfører,
men vi har også en jobb å gjøre for at utøvere, ledere,
politikere og andre skal se den egentlige nytten i det
vi foretar oss. Vi er ikke der for å ta folk. Vi er der for å
sørge for like konkurransevilkår, skape en ren idrett.
– Det er akkurat som utrykningspolitiet, sa jeg.
– UP står ikke langs veien for å ta folk som kjører
for fort, men for å trygge trafikken, redde liv. De har
også klart å formidle oppgaven i tekst og bilder. Du
har sett bilbeltekampanjen langs veien? De får fram
budskapet. Noen er glad i deg, noen venter på deg.
De neste ukene jobbet vi ut konseptet «Ærlig talt».
Seks historier ble valgt ut. Noen fra toppidretten,

andre fra bredden og samfunnet forøvrig. Den verdisterke vinneren. Den snytte utøveren. Den angrende
synderen. Den idealistiske arbeideren. Den pårørende.
Den altoppofrende.
Sammen med fotograf Morten Rakke har jeg reist
landet rundt for å hente hjem de seks historiene.
Gode historier, sterke historier, som både portretterer
den enkelte, toppidretten og samtiden vi lever i.
Min egen oppgave har vært å fortelle historier som
bidrar til ettertanke, refleksjon og større forståelse.
For Morten handlet det om å fange de samme historiene i bilder; både stille og levende.
Etter avsløringene i norsk og internasjonal idrett
det siste året, er det færre som stiller spørsmål ved
antidopingarbeidets nytte. Telefonene har ringt oftere
hos Antidoping Norge på Ullevaal. Kommentatorer i
media roper etter flere kontroller, bedre testmetoder
og hardere straffer. Det er viktig og bra. Men la oss
ikke glemme det som skjer utenfor idretten – og
arbeidet i andre enden.
«Regler kan alltid omgås,» sier Eirik Verås Larsen.
«Jobb med gode holdninger,» ber Mads Kaggestad.
I to setninger oppsummerer de essensen i denne
kampanjen. I fotball ser vi nå fem dommere i Mesterligakamper, men det er ikke nok til å stoppe filmingen
og holdingen. Jukset kan bare stoppes hvis utøverne
selv blir sine egne dommere. Den jobben starter når
spillerne er små. Den jobben startes av trenere og
ledere i titusenvis av idrettslag.
Verdiene tar den
neste generasjonen
med seg ut på banen,
ut på gata. n

TOM ERIK ANDERSEN | NYE LINJER
«Som tekstforfatter har jeg vært med på å velge ut og fortelle de seks ulike
historiene. Vi valgte oss mennesker som på forskjellig måte er berørt av doping,
både i idretten og utenfor. Jeg håper at tekstene ikke bare snakker til hodet, men
også til magen og hjertet. At holdningskampanjen kan bidra til en ny kultur.»

MORTEN RAKKE | RAKKE MULTIMEDIA
«Som fotograf har jeg forsøkt å formidle det ærlige budskapet som ligger i hver
historie. Det stilrene uttrykket i sort/hvitt ble valgt for å ta vare på det dokumentariske og la historiene komme tydelig fram. Det samme gjaldt for filmene.
Jeg håper at arbeidet bidrar til endringer og økte ressurser til et viktig tema.»
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«Jukset kan
bare stoppes
hvis utøverne
selv blir sine
egne dommere»

Stiftelsen Antidoping Norge

n Etablert av Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet
i 2003. Anders har vært daglig
leder siden oppstarten.
n Driver et omfattende antidopingarbeid i norsk idrett, med
2500-3000 prøver og ca 200
forebyggende aktiviteter årlig.
n 15 sentralt ansatte. På timebasis er 60-80 personer til
enhver tilknyttet som kontrollpersonell og foredragsholdere.
n En pådriver internasjonalt,
samarbeidsavtaler med bl.a. Kina
og Russland.
n En uavhengig påtalenemnd
avgjør om en sak tas videre til
NIFs domsutvalg.
n Arbeidet innen idretten
ﬁnansieres med spillemidler
(23,6 mill kr for 2013).
n Driver et stadig større arbeid
mot ungdomsmiljøer utenfor den
organiserte idretten, med annen
ekstern ﬁnansiering.
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«I jakten på suksess må du vurdere hva du er villig til.
Ikke være hensynsløs i kampen om medaljer»
FRODE ESTIL | VERDENSMESTER OG OLYMPISK MESTER

Dette magasinet inngår i holdningskampanjen «Ærlig talt», som også består av kortfilmer, brosjyrer, bannere og foredrag.
Ønsker du å benytte noe av dette i ditt nærmiljø, ta kontakt på post@antidoping.no eller les mer på renidrett.no
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