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Vårt felles jubelbrøl | Jan Arild Snoen
Trolig pisker den massive mediedekningen av OL opp ekstra interesse, men
den er der i utgangspunktet.
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Maiken Caspersen Falla omringet av norske journalister etter OL-sølv på langrennssprinten.
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I disse dager har vi alle fulgt vinter-OL i Sør-Korea, direkte, i opptak og i
feiringer etterpå – på TV, radio, trykte og online medier. Eller nei – det er
langt fra sant, men et inntrykk vi lett kan få gjennom den massive
mediedekningen.
Selv de viktigste øvelsene er det kanskje en fjerdedel av befolkningen som får
med seg på direkten. Mange er faktisk totalt uinteressert.

Likevel er det ingen tvil om at nordmenn er uvanlig sterkt opptatt av
olympiske leker. Trolig pisker den massive mediedekningen, der norske
triumfer står helt sentralt, opp ekstra interesse, men den er der i
utgangspunktet. Vi kan slå fast at det ikke er nødvendig at begivenhetene går
direkte på lisensfinansierte NRK for å beholde interessen.
Mens du sov: Aksel Lund Svindal flyttet grensene for hva som er
mulig for en nordmann

Kleine intervjuer
Medienes oppbygging av spenningen på forhånd – vi må bli litt kjent med
deltagerne, føle at de er «våre», og den felles feiringen etterpå blir en viktig
del av ritualet. Oppsummeringene på kvelden har riktignok vesentlig
dårligere seertall enn for fire år siden.
Og da TV Norge forsøkte å bringe inn ironisk distanse gjennom mange
(kleine) humorinnslag, ble det bråk. Seerne ville heller ha de kleine
intervjuene med bestefar og ungdomsskolelæren og den instruerte, men
sikkert ektefølte jubelen, igjen og igjen.

Hvorfor er norske seire viktige?
Det skapes et inntrykk av at dette ikke bare er underholdning, men at OL er
veldig viktig – for Norge, for alle nordmenn. Men jeg sliter med å finne en
god forklaring på hvorfor norske seire er viktige for andre enn deltagerne
selv, deres venner og familie.
Vind. Vær. Uinteresserte tilskuere. Konflikten med Nord-Korea:
Alt dette må ha vært på IOCs bord da Pyeongchang likevel fikk
OL.
Mange nordmenn går på ski. Men det er bare drøye 1200 aktive skøyteløpere
her i landet, og få driver med hopp.
Hvorfor skal det gi oss felles identitet og følelse av seier at en
bergenser svært få ville kjent igjen på gaten for en uke siden tok
gull på 500 meter?

Toppidretten er råtten
At noen landsmenns idrettsprestasjoner skulle vise at det er «typisk norsk å
være god», som Gro uttalte i oppkjøringen til Lillehammer-rusen, er bare tull.
Men vi føler kanskje at vi eier en del i seieren.
Denne nasjonalismen fremstår som ganske uskyldig – fredelig kappestrid.
Men den er harmløs mest fordi Norge er lite og avmektig, ikke fordi den
kanaliseres gjennom sport.
Store mesterskap brukes til å bygge nasjonal prestisje. Korrupsjonen i
prosessen for å få arrangere mange av dem har vært åpenbar, bruken av
doping for å vinne det samme. Toppidretten er rett og slett temmelig råtten.

Blir vinteridrett en nisjeaktivitet også i Norge?
Gjennom doping og «oppkjøp» av vinnerkandidater fra andre land toppet
Russland medaljestatistikken i sitt eget OL i 2014. Samme dag som
avslutningsseremonien, ga Putin klarsignal til invasjon i Ukraina, iverksatt
fire dager etterpå.
Mediemangfoldsutvalget undersøkelse viser at interessen for sport er mindre
blant de unge. Kanskje vil det å følge vinteridrett på TV om en generasjon
eller to bli en nisjeaktivitet for spesielt interesserte, slik det er i de aller fleste
andre land. Ville det gjøre oss mindre norske?

Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

Høyrepopulister får
mer respekt enn de
fortjener

Det er en
misforståelse at
norsk politisk debatt
må være anstendig.
Det må den ikke.

Demokratiet blir
forsvarsløst hvis
følelsene får
bestemme

Les Bjørn Stærks kronikk.

Hans Rustad svarer Bjørn Stærk.

Pressen elsker
Davids kamp mot
Goliat. Unntaket er
når Goliat er pressen
selv.

Skyldes dårlige
studenter
studiereformen?

Les Anki Gerhardsens kommentar.

Professor Tor Egil Førland spør.

Studerer ikke
studentene lenger?
Dramatisk fall i kvalitet på
universitetene, skriver Torbjørn L.
Knutsen og Bernt Hagtvet.

Hadde jeg dødd av
undervekt, hadde det
hverken vært
helsevesenets eller
min mors feil

Kvinner med dødt
barn i magen får
ordne opp selv

Fra arkivet: Vi som
går fort på ski
Jeg er en middelaldrende mann (47)
som går fort på langrennsski. Det
gjør at jeg regelmessig utsettes for
hets og negative karakteristikker i
mediene.

Les Linnéa Myhres innlegg.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook
og Twitter.
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4 kommentarer
Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Innlegg blir løpende moderert. Les mer her.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

POPULÆRE

Olav Eilifsen
for 1 måned siden

Vettug kommentar, selv for oss som nyter hvert spenningsøyeblikk under OL. Men det er jo
nettopp det det er: God underholdning uten annen betydning enn at det gir spenning i øyeblikket.
Toppidrett er ikke (som en annen kommentator her skriver) verken rasisme eller nazisme, men
det er direkte usunt for utøverne selv og i realiteten helt uviktig for alle oss andre. Og i alle fall
ikke egnet til nasjonsbygging, slik en del av mediene synes å mene i disse dager. Dessuten blir
internasjonal (og nasjo... Vis mer
Svar

Anbefal

jorgen.lund
for 1 måned siden (redigert)

Mange takk til Snoen for å bringe dette fram, og det midt under selve jubelbrølet. Det som får
dette korrupte, kommersielle og menneskeødeleggende sirkuset til å fortsette, er åpenbart den
rytmen som gjør at øyeblikk av innsikt og kritikk gang på gang forsvinner inn i den neste rusen
og neste jubelbrøl. At situasjonen i virkeligheten er både patetisk og på bristepunktet, blir da fullt
og helt glemt. Det som dopingjournalisten Hajo Seppelt og flere med ham påpekte før OL, ved å
peke på tvilsomme... Vis mer
Svar

Anbefal
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