
Friggs fremti
-De avoss som harvært
med en stundvil huske at
at i 6oårene hadde vi fire
store klubber i Oslo. Vil
Frigg igien kunne hevde
seg, spør ftiggentusiast
Odd Gunnar Skagestad
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ÆffituMffiffi
Det er vanskelig å la være å bli re
vet med når man leser Erling Fos-
sens faste spalte om<Friggog
såno. Ikke først og flemst på
grunn av hans halsbrekkende,
heseblesende, markskrikerske og
høyst uortodokse språkføring
{som litterær stilskaper erFossen
så anmassende at dethalve kun-
ne vært noh soru; de sier i Øst-
fold).

*fu;Ust sorn fo{gner de fos-
senske epistler r,ned slike gri-
pende og smittende vibrasjoner,
er det uforfalskede engasjemen-
tet og den:sprudlende entusias-
men. Han skriver pinadø med en
innlevelse og en utstråling som
vitner om en uforløyet lqi ærlig-
het til Frigg, og om et brennende
ønske om at klubben i hans hjer-
te-d,en.sovende$empe-atter '
må innta sin retlrnessige plass
som Tigerstadens fotball-ikon
numl.nerl., l

Deiler et ønske som det ikke er
vanskellgå rstå. AtFriggnåi
en drøy mannsalder har slitt
nede i de lavere divis.joner, er av
disse meningsløshetene som
både norskfotball ogbyen vår
burdg ]dare seg &ruten" Selvsagt
burcle Frigg høre hjemme i top
pen! De avoss somharfulgtmed
en stund, vil huske at i arene
r96a68 hadcle Oslo fire idubber -
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Fossen og Frigg '" herfra,til \iirkeligheten?
tyn, Frigg, Skeid ogVålerengen-i
det som dengang het Hovedseri-
en {det nåværende naYnet (Tippe
ligaen> er så håpløst at ikke en-
gang sportssjournalistene år seg
tit å bruke det, i stedet har de
funnet på det nesten like krøkke
te <Eliteseriep). Siden serien på
6otalletbare omfattet ro klub-
ber, varOsloinne med hele4o
prosent, - og det føItes egentlig
helt naturlig. Like naturlig som
at Frigg var en av De Fire Store.
Glory dalo,,folkens! Blant under-
tegnedes størS'te fotballopple
velser minnesjeg fortsatt de to
førstecUpSnalene i rgi65 mellom
Frigg og Steid (den tredj€ finalen
errirneUgvis glemt).

Ilagens uirkelighet er dessrr'erre
en annert. r96oårene kommer
ikke tilbake, men det er lov å tro
og håpe at klubbens fiemtid i
norsk toppfotball vil bestå av mer
enn store ord i enbreikjefta avis-
spalte. Der ervi nå- og det er her-
fraveienmå gås opp og frem til
en ny og festligere virkelighet.

Allhonnør til Fossen og andre
ildsjeler som gjør en innsats for å
fi den sovende$empe påbena
rgjen! Og for all del, det står all
respekt av det engasjementet og
den,entusias$en som renner
ovet i verbale overdådigheter i
Låkalavi$ens faste spalte-,Men er

det nol? For at en klubb skål
kunne hevde seg i toppen i norsk
fotball idag, behøver den pen{€r :
masse peng€r. Det betyr at den
må skaffe seg en (minst 6n!)sølk-
rik onkel, og ha et grovkalibret
sugerørinn i statlige ogkommu-
natre kasser, SelV ddt er vanligyis
ikke tilstrekkelig (hadde så vært
tilfelie, ille VlFhayært uslåeli.
ge.,.), men det synes langt på vei å
være en nødvendig forutsetning"

Flgg har satset bredt og godt
påå være en inlduderende klubb
for ba'rn og unge fra hele den in-
dle by, Men hvis de skal lykkes i å'
føre klubben til topps, må det
også satses på tiltak som kan ska-
pe det finansielle grunnlaget
som kan giøre noe slikt mulig.
llva med å oppmuntre veltremid-
lede Osloborgere {i}ke,alie har
dratt til Kypros !) og fete firnraer
med, markeriqgbehovpå sarp'
fr:nnsansvars-arenaen til å $å
sfinmen om å:danne et slagkrai
tig ko:rsertiurnlsom kan satse
langsiktig på oppgaven med å få
Frigg o.pp i toppen- og bli def
Fossen & Co. har sikkert allerede
tenkt tanken.' De bør i!<l<e la det
bli med det!

Odd Gunnar $kag*stad
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