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EN BRANNFAKKEL

FOR FRED?

De zg. olympiske sommerleker i Beijing 8.-24.

Odd Gunnar Skagestad

august zoo8 ble en idrettsfest uten sidesrykke
og en gigantisk pn-forestilling for de kinesiske

ogwns@broødpark.no

arrangØrer. Opptakten hadde ikke vært fullt så
idyllisk. I tillegg til kritiske appeller fra mennes-

DE MODERNE
oLyMprsKEleker representefer en

kerettighetsfor$empere, hadde den negative

ideologi - <olympismen>- med karakter av en

mediaoppmerksomheten omkring den olym-

nyhedensk, verdslig verdensreligion. De olym-

piske fakkektøfetten satt det forestående arran-

piske symbolene er blant verdens sterkeste

gementet i et ubehagelig søkeiys.

merkevarer, og forlener roc med en enorm

W z Nyhetskanalensreportasje om opptØye-

makt, både på det ideologiske og det materielle

ne som ledsaget åkkelstafettens ferd gjennom

plan. Ilden og fakkelstafett-ritualene står såle-

Paris 7. april zoo8, ble innledet med en høy-

des fremfor alt som symbol for makt, samtidig

stemt forkynnelse: <Denne ilden skal symboli

som de er et middel til maktutøvelse. Også i så

sere internasjonal fredlr. Dagen etter kunne

måte reflekterer olympismen arven fra den na-

Døgbladetsitere den franske sportsminister Ber-

zistiske ideologi og dens maktspråk.

nard Laporte, som mente å vite at <[d]en olympiske ilden er et symbol på fred, respekt og soli-
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dariteb. I en nyhetsmelding fra BBC News

bundet med vold, fuig, død og ødeleggelse.

9. april ble det kunngjort at fakkelen ble hilst
velkommen til ur (som et symbol på den

I den greske mytologi var ilden gudenes eien-

sportsånd som forener folkene verden over i

var forbeholdt dem. <Syndefalleo inntraff da

fredelig kappestrid>. Hvoretter professor i

Promethevs stjal ilden fra gudene for å gi den til

idrettsetikk, Sigmund Loland uttalte: <F'akkel-

menneskene. Dette likte gudene dårlig. Straf-

stafettennærmer seg en parodi. Det som skjer

fen ble hard, blant annet sendteZevs den u$'se-

nå, er stikk motsatt intensjonen med ilden>

lige skikkelsen Pandora til jorden for å plage

(Dagsavisen,zoo8).

menneskene.Når menneskeneførst hadde fått

Fire tilfeldige eksempler som målbærer den

dom, og representerre et maktmonopol som

fatt i ilden, ble det til at de beholdt den. Men

tilnærmet universelle virkelighetsoppfatning:

som avbikt for det inntrufiee, og som utuykk

Et sinnbilde hvor den olympiske iid - og fakkelstafetten i særdeleshet * tillegges metafrsiske

for anerkjennelseav gudenes rettmessigeeier-

egenskaperhvor edel sportsånd, internasjonal

flere av helligdommene og altrene til gudenes

forbrødring og fremfor alt fred er de ypperste
symbolverdier.

ære. I Olympia, hvor antikkens idrettsleker ble
holdt (likeledes til gudenes ære), brant det en

En vakker tanke, som ble krenket ved de

permanent flamme ved alteret hvor man dyr-

protestdemonstrasjonene og opptØyene som

skap til dette maktmiddelet, ble det tent ild ved

ket Hestia, arne-ildensgudinne.

hadde omskapt fakkelstafetten til et uverdig

Hvorvidt denne alter-ilden ble tillagt noen

skuespill? Vel heller en illusjon hvor oppkon-

særskilt berydning i de ritualene som inngikk i

struerte myter fikk et betimelig møte med vir-

oldtidens olympiske leker, skal ikke siessikkert.

keligheten. Her handlet det om en nådeløsstrid

Derimot kan man med stor sikkerhet fastslåat

om eierskapettil maktens symboler, densritua-

noen fakkelstafett fant ikke sted.

ler, dramaturgi, scenografi og liturgi. Den som

Uansett kan uttrykket nden olympiske> ild

tror at ol-fakkelen er et symbol på fred og har-

knapt benyttes med referanse til antikkens

moni mellom nasjonene- et symbol som der-

olympiske leker. Heller ikke var det tale om

for må skjermes fra politikkens brutale makt-

noen olympiskild da de moderne olympiske le-

spill - kan med fordel bli fortalt at det olympis-

ker, på initiativ av Pierre de Coubertin, kom i

ke fakkel-skuespillet ble innstiftet og regissert

gang i Athen i t9g5. or-flammen dukket først

av Adolf Hider (Aastorp, zoa4;McSmith, zoo8;

opp i 1928,da en arkitekt hadde lansert ideen

Strømsheim, zoo8).Det er et skuespillsom for-

om en ild som skulle brenne i den tiden or i

midler en symbolikk i tråd med nazi-regimets

Amsterdam varte (Aastorp, zoo4;Strømsheim,

propagandafor Det tredje rikes makt og for de

zoo8).Ideen slo an, ogilden har vært et fast inn-

nasjonalsosialistiskeverdier og ideologi.

slagved alle senereol-arrangementer. Nest etter de fem olympiske ringer er ol-flammen det

OL-flammenshistoie

sterkeste visuelle utrykk

Sidentidenesmorgen har menneskehetenvært

olympiske bevegelsesmakt.

for den moderne

fascinert av ilden. Blant anrikkens greske filoso-

Sammen med de øwige seremonielle inn-

fer ble ilden ansett som ett av de fire elementer,

slagene - taler, flaggheising, avsynging av den

og ble forbundet med renhet. Men fremfor alt

olympiske hymne, avleggelseav den olympiske

ble ilden forbundet med makt.I forlengelse av

ed - skaper or,-flammen et eksaltert drama,

makt-egenskapen skulle ilden dessuten bli for-

hvor flammen er det element som tilfører dra-
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maet dets følelse av metafirsisk tilhørighet,

fried Eifrig, som ble jublet frem av hundretuse-

transcendens,magi og mystikk. Derfor er også

ner av tilskuere da han tente to flammer plas-

ritualene omkring flammen -hvem som tenner

sert på et seremonielt alter omkranset av nazt-

den, lwordan det gjøres,lwor flammen kommer

flagg. Eifrig overlot deretter fakkelen til en

fra og hvordan den fraktes og føres frem til ild-

annen løper - Fritz Schilgen (utvalgt på grunn
av sitt særligflotte ariskeutseende)- som tente

stedet - så nærsagt utrolig viktige.

flammen på selvehovedalteret,omgitt av enda
Fakkektafettens
hist oie
Ideen bak fakkelstafetten ble unnfanget av rys-

flere naziflagg.
Til tross for forestillingens mørke politiske

keren Carl Diem (Aastorp, zoo4; The Olyrrcpic

overtoner ble fakkelstafetten en ubetinget suk-

flame ønd torchrelay, zott: 6; The Times, 196z).'
Som generalsekretærfor de r r. olympiske som-

sessfor arrangørene,tiljublet av en verden som
villig lot seg imponere av kroppskulturens este-

merleker i Berlin r ry6 var Diem ansvarligfor

tikk og forføre av dens metafysikk, udødelig-

organiseringen og gjennomføringen av lekene.

gjort i fuefenstahlsfilm <Olympia>.

Inspirasjonen til stafetten skal han - sammen

Fakkelstafett-konseptet var så vellykket at

med den tyske olympiske komitEs formann

det skulle bli et fast innslag i alle senere olym-

Theodor Lewald - ha fått under et besøk i Hel-

piske leker. At det dreiet segom et nazi-påfunn,

las i forbindelse med Den internasjonaleolym-

unnfanget og utklekket

piske komit6s kongressi rg34. Her uwiklet de

tegn, har ikke synteså bekymre Den internasjo-

ideen og visjonen om et spektakulærtskuespill

nale olympiske komitd (roc) eller lekenesnasjo-

som gjennom opphøyet kroppskultur på sym-

nale arrangører. Diems nære vennskap med

bolrungtvis ville forlene det nye Tyskland med

rocs mangeårige president Avery Brundage kan

antikkens heroiske myter. Med utgangspunkt i

ha vært en medvirkende faktor i så måte, men

fiksjonen om det antikke Hellas som en arisk

var neppe avgjørende:Fakkelstafettenssuksess

forløper til Det tredje rike, {iemstod stafett-

hadde gitt konseptet en ustoppelig egendyna-

konseptet som en hyldest til ariske idealer og til

mikk. Upåvirket av utfallet av den annen ver-

nazi-regimet.

denskrig, skulle fakkelstafetten bli en tradisjon

under hakekorsets

Hitler godkjente planene, tok selv sryrin-

som siden har vært fulgt, opprettholdt og be-

gen, og lot propagandaminister Goebbels og

voktet med den nidkjærhet og ærefrykt som

sin favoritt-filmskaper Leni Riefenstahl ta seg

hører innarbeidedereligiøseritualer til.

av iscenesettelsen.

De samme prosedyrene for tenning av den

Den 3o. j:uni ry36 ble den første fakkelflammen tent ved hlelp av et sol-speil i Hera-

olympiske ild i Olympia har vært fulgt uendret

tempelets ruiner i Olympia, av r5 særskilt inn-

olympiske vinterleker, som fant sted henholds-

viede <vestalinnep under oppsyn av en
()?persteprestinne>. Fakkelen ble så båret tii

vis i Oslo i rg5z, i Cortina i ry56 og i Squaw
Valley i r96o. For Cortina-lekeneble ilden tent i

Athen for en høytidelig signingsseremoni,

Roma, mens den for Oslos og Squaw Valleys

hvoretter den ble ført de grSz kilometrene til

vedkommende ble tent i <skisportensvugge)

Berlin av et stafettlag bestående av 333r unge

Morgedal, nærmere bestemt på ildstedet i hu-

presumptivt <arisk-utseenden løpere. Slutt-

set hvor skipion6ren Sondre Norheim hadde

etappen ble fullført av den z6 fu gamle Sieg-

hatt sitt hjem.

siden 1936, med tre unntak: De 5., 7. og 8.
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Olympismen- ideologi,religtonssubstitutt og

smådd. I mØtet med søkerlandenekan Ioc dik-

verdensmakt

tere betingelsene- og Prisen.
Ioc beskyldesjevnlig for å være en udemo-

I zoag fikk Ioc observatørstatusi FN, og verdensorganisasjonensgeneralsekretærBan Kimoon kalte Iocs president Jacques Rogge
nKirg of the World>. Enkelte mente at dette
var et i overkant beundrende og verbalt bomskudd (Valderhaug, zoro). Men var det egent-

kratisk institusjon, et lukket oligarki, et geriatrisk gubbevelde, en korrupsjonens høyborg.
Samt for å være gjennom-kommersialisert og
hyklersk. I den grad det har tjent den olympis-

lig det?

ke bevegelsesinteresser, har institusjonen fia
tid til annen søkt å gi inntrykk av å være lydhør

Ollwpismen som ideologi er beskrevet i Det
olympiske charter (Olynpic Cltarter,zoro: rr).

overfor strømninger i tiden og foreta en forsiktig modernisering. Men makt er ikke noe man

Den olympiske bevegelseskarakter av ideologl
er blitt srudert av bl.a. professoreneArne Mar-

uten videre skusler bort, og man tukler ikke
med en vellykket oppskrift. Kombinasjonen

tin Klausen og Sigmund Loland, som begge
fremhever hvordan de olympiske leker er ut-

Zevs ogMammon har vist seg å være en uslåelig vinner, og i år zor r fremstår olympismen og

trykk for en ideologi - olynpismen - hvor kjernen beskrives med uttrykkene nhurtigere, høy-

dens yppersteprester/konserndirektØrer som
mektigereenn noensinne.

altius, fottius, (Loland,
ere, sterkere> - <<crtius,
ry94; Forskning,rgg4; Klausen mfl., r995)Men olympismen er mer enn en ideologi'
Med lanseringen av de moderne olympiske leker gikk startskuddet for fremveksten av en
verdslig verdensreligion, med dyrkelsen av
menneskekroppensytelser som credo (Skagestad, 2ooo: ro4-ro5). Det ble en dyrkelse komplett med tilbedelse av idoler, og utsryrt med
symboler, retorikk, ritualer og dogmer med tiihørende moralbud. Olympismen kunne tilby,
om ikke evig frelse, så iallfall resirkul6rbare doser av karisma, ekstaseog katharsis-Og på toppen av det hele: Et ypperstepresteskap- av kritiske kommentatorer benevnt <Ringenes her-

Lillehammer'94 : D efinisjonsmaktens tnumf
At den olympiske ildi ry5zble tent i Morgedal,
var en handling som målbar pietetsfull sansfor
rotekte norsk kulturarv og tilhørende verdier.
Men det som føltes riktig og greit i r9sz, skulle
vise segproblematisk i r9q+.
Forberedelsenefrem mot Lillehammer-ol
hadde vært en krevende øvelse for lekenes organisasjonskomit6Looc, men på nyåret 1994
var alt klart for det som skulle bli tidenes folkefest. Alt var klart, bortsett fta Fakkelstafetten'
Stafetten som skulle bringe den olympiske ild
fra Morgedal til stampeslettapå Lillehammer.
Da roc kom under vær med de norske pla-

verdier (Simson ogJennings, 1992).

nene, kom tommelen ned - denslags kunne
man nok ikke ha noe av.Iocs holdning vakte be-

De olympiske verdier omfatter ogsåpolitisk
makt og pengemakt. Det er en makt som får

styrtelse: Morgedals-ilden hadde jo vært bra
nok i i95z og i 196o,hva var problemet? Dette

statsledere til å valfarte til Iocs konferanser og
stille seg på gangen for å smigre og smiske, tig-

måtte bero på en misforståelse,klart at vi måtte
kunne bruke vår egen velprøvde og tradisjons-

ge, bønnfalle og tilby milliardsummer i mer eller mindre tilslørte bestikkelser i håp om at de-

rike Morgedalsflamme!

reD - som forvaltere av de sanne olympiske

res land skal få æren av å arrangere lekene - for
så å måtte reise skuffet hiem etter å ha blitt for-

Sakenble gienstand for stor oppmerksomhet i pressen,og utløste hektisk virksomhet fra
Loocs side. Kreative løsningsforslagble larisert'
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Kunne man ikke enes om et kompromiss - for

Den <norske, åkkelstafetten med Morge-

eksempel ved å bruke begge flammene? To fak-

dalsflammen ble riktignok en realitet. Gjennom

kelstafetter kunne mØtes underveis, og de to

et logistisk samarbeidmed Posfverket- og frivil-

flammene forenes i en felles fakkel i en stilfull

lig innsats fra tusener av lokale <ildsjeler>- sør-

og verdig seremoni. Den konsoliderte flamme

get Looc for at over Tooo nfakkel-løpere,brakte

kunne dermed på magisk og mystiskvis ta opp

usondre Norheims ild, fra Morgedal til Lille-

i seg de beste metai.siske srømninger - aura,

hammer. Totalt antok stafeften etter hvert ka-

karma, feng shui og whatnot - fra de to arne-

rakter av en <nasjonaldugna6 hvor markerin-

steder Olympia og Morgedal, hvoretter den i

ger av lokal identitet i kombinasjon med et na-

triumf kunne føres frem til den olympiske are-

sjonalt og internasjonalt inkluderende budskap

na på Lilleharrfmer. Forslaget i dets mest finur-

om mangfold, samhørighet, fellesskap,fred m.v.

lige varianter ble gjenstand for en selsom pres-

s).nteså gå opp i en høyere enhet med ol-dimen-

sedebatt, hvor kvasiteologiske argumenter led-

sjonen som fellesnevner. Mot denne bakgrun-

sagetav esoteriskebesvergelserog erotiske me-

nen måtte Morgedals-fakkelensankomst til or-

taforer kom til uttrykk fra eilers avbalanserte

byen Lillehammer bii et antiklimaks. Her måtte

talspersoner.

fakkelen parkeres og gå i dvale på Beitostølen i

Ioc hadde ingen sansfor Loocs argumentasjon. Å h den hellige olympiske flamme - det

påvente av depåfølgende Paralympics,hvor den
fikk lov til å komme til sin rett.3

rene solproduktet fra Heras tempel - besudles

Den <rene>ol-flammen tiibakela - uten for-

av underlødig vare fra et sotete ildsted i enZevs-

styrrende episoder- strekningen fra Olympia til

forlatt avkrok, var en utålelig, ja, simpelthen en

Lillehammer, hvor den under Iocs auspisier og

blasfemisk tanke. Dessuten var dette en prin-

fulle kontroll ble overlatt Kongeriket Norges

sippsak, og derfor ikke noe forhandlingstema.

kronprins, som fikk æren av å foreta tenningen

Som det står å lese i Det olympiske charter (ar-

av selvesteDen Olympiske Ild på den olympiske

tikkel r3): <TheO$npic fl.ameis tltefl"amewltich is

arenas prangende hovedalter. Regien og sere-

kindledin Olympia,under theouthoity of theIOC>.
Beskjeden fra roc var klar: Uten flamme fia

moniellet var perfekt. De ry. olympiske vinterleker ble den folkefesten og braksuksessensom

Olympia, ingen vinterleker på Lillehammer.'

mange av oss fortsatt minnes. toc-president An-

For en utenforstående måtte saken fortone

tonio Samaranchkunne ubesværetkoscepå seg

seg som ansatsentil en opprivende kjetterstrid

noen velvillige avskjedsord: <BestGameseverlr.

over hvordan Den Rerte Læreslirurgiske arv og

Definisjonsmaktens triumf var komplett.

tarv skulle ivaretas. I realiteten dreiet det seg
om definisjonsmakt og materiell makt. Bak det

Tilbake tilfremtiden: Londonneste

olympiske paradigmet - bak de kvasireligiøse

Samaranchble stundom kritisert for sin <fascis-

besvergelser og de juridiske spissfindigheteq

tiske> fortid som minister i Franco-regimets

bak alle honnørordene - lå forståelsen av mak-

Spania. Akkurat dåt burde vel neppe holdes

tens anatomi og dynamikk. Her stod det om å

mot ham i vurderingen av hans rolle i roc. Ei

forsvare selve maktmonopolet. En devaluering

heller har forfatteren av disselinjer noe ønske

av or-flammen og dens mystikkville beqy en til-

om eller noen grunn til å stemple loc som en

svarende devaluering av flammens unike sym-

g.ng nazister.

bolverdi og en ditto svekkelse av dens eieres
maktposisjon.

Det er likevel påfallende i hvilken grad den
moderne olympiske bevegelsehar bibeholdi -

NYTT NORSKTTDSSKRTFT
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tildels i forsterket form - sitt umiskjennelige

nær kom i skade for å bruke en simpel sigarett-

nasjonalsosialistiskearvegods. Dette gjelder

lighter tilå få fyr på den igien. En slikhelligbrø-

fremfor alt estetikken,slik den ble perfeksjonert

de vil selvsagt devaluere fakkelens magiske

i forbindelse med Berlin-or.i ry36. Men estetikken er jo ikke kun et ferniss.Den tjener ogsåtil

kraft hinsides ethvert håp om olympisk frelse
og forsoning, og skal ikke få skje igien - måtte

å målbære de idealer, verdier og tankegods som

Zevs forbyde!

bevegelsen står for. Blant dette tankegods står

Ogfred må vi uansett få lov til å håpe på -

mottoet <hurtigere, høyere, sterkere>som ut-

med eller uten tenning av olympisk glød med

trykk for den samme forøkt for svakhetsom vi
kjenner igjen i nazismen.a

gnistrende flammer, ulmende ild ogbrennende
fakler.

Denne artikkelen foregir ikke å gi noen
dlptpløyende analyse av de ideologiske og ver-

Noter

dimessige berøringsfeltene mellom nasjonal-

r

sosialismen og den olympiske bevegelse.Unek-

kelstafettens historie i Arne Martin Klausen

telig finnes det elementer i nazismen (rasisme,

En olympiskouverture(Klaunnfl. Fakleelstafetten:

krigsforherligelse, folkemord) som knapt kan
anses som kjerneverdier i <olympismenu.Til-

sen mfl., rygil, hvor forfatterne i stedet (s. rz)
med den tyske idrettshistoriker Arnd Kruger

svarendeer decelementer i olympismen (inter-

som kilde peker på Goebbels' propaganda-

nasjonal forbrødring, fredelig kappestrid, werr-

ministerium under ledelseav ministerialrat Hae-

kulturell forståelse) som har hatt trange kår i
nazismen. Det mest iøynefallende fellestrekk er

gert, som dem som stod bak id6en. At Goebbels - under Hitlers overordnedeledelse* kom

bruken av estetikken som middel til å projisere

til å spille hovedrollen i selve gjennomføringen

makt. I så måte har fakkel-skuespillet en uovertruffen formidlingsstyrke - en magisk makt-

av prosjektet, er uansett vel dokumentertz I foreliggende artikkel har jeg med hensikt

markør som bidrar til å samle, engasjere og

fremstilt denne saken - og dens substans- som

trollbinde en hel verden hver gang når olympis-

et mellomværende mellom Looc og roc. I de

ke leker går av stabelen.

mange viderverdigheter og selsomme utspill,

Sommeren 2orz er vi igang igien, nå med

Diems navri er ikke nevnt i omtalen av fak-

krumspring og kontakter som preget sakens

London som vertsby for de 3o. olympiske som-

forløp, var det riktignok ikke primært Ioc, men

merleker. Ganske sikkert atter en gang med

den greske olympiske komit6 som fremstod

fakkelstafett. Trolig blir det ingen gjentagelse

som Loocs moq)art. roc spilte her tilsynelaten-

av den fiollete farsen fra Lillehammer'94, nep-

de en relativt tilbaketrukket rolle. Dette var

pe heller noen reprisepå slike demonstrasjoner

uwilsomt et taktisk veloverveiet valg, som Ioc

og opptØyer som sarte sitt preg på forspillet til

kunne tillate seg i og med at den greske olym-

Beijing'o8. Det som er sikkert, er ac stafetten

piske komit6 frontet IOCs sak og sørget for at

vil bli supplert ll:'ed en føIgefakkel- en reserve-

saken fikk et utfall som fullt ut ivaretok tocs in-

flamme med samme sakrale opphav ogfølgelig

teresser.

av samme renhet som originalen. Den vil man

I

kunne benytte til å gjenantenne selvehovedfak-

Paralympics ikke fikk lov av loc til å kalle seg

kelen. dersom denne skulle slukne underveis.

Para-Olympics (<Para-Olympic Games>). Ei

Slikt har hendt før; det skjedde på vei til lekene

heller fikk Paralympics lov til å benytte de fem

i Montreal i t976, da en ubetenksom funksjo-

olympiske ringer, men måtte i stedet nøye s'eg

Til historien hører med at nyskapningen
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