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OL på Kadettangen

PYNTET MED PORTAL: Denne staselige portalen var det første publikum ﬁkk øye på når de kom for å oppleve OL-hockey på
«Olympia-Tangen». Foto: FOTO: BUDSTIKKAS ARKIV

Av Stig Solheim

08. februar 2014, kl. 10:02



Artikkelen er over 5 år gammel

Nå som alles øyne er rettet mot Sotsji, må vi jo minne om den gang
Kadettangen var OL-arena i ishockey.
DEL

Det var under vinter-OL i Oslo i 1952 det skjedde. 36 kamper skulle



avvikles, og for å få kabalen til å gå opp, fordelte Norges Idrettsforbund



Stadion OG: Kadettangen i Sandvika.

dem på nybygde Jordal Amﬁ i Oslo, Marienlyst i Drammen, Lillestrøm

Hele ﬁre lokale helter var med på Norges lag. Per «Peddal» Dahl og Ragnar
Rygel fra Mode, Bjørn Gulbransen og Arne Berg fra Stabæk.

Utmerket bane
Større idrettsbegivenhet hadde knapt inntruffet i Asker og Bærum, og slik
skildret Idrettslaget Mode, nå kjent som Bærum Sportsklubb, det hele i sin
50-årsjubileumsberetning:
«Ved utmerket hjelp fra idrettsutvalget og kommunen i sin alminnelighet,
ble banen satt i førsteklasses stand, med tribuner til 3000 tilskuere,
kringkastingsbokser, godt lys m.v.»

Olympia-Tangen
Budstikkas redaksjonssekretær og siden redaktør Herstrøm, døpte
prompte Kadettangen om til «Olympia-Tangen», et begrep han brukte som
vignett til sin egen faste spalte «Vi titter innom Olympia-Tangen», signert
«Speed».
I tillegg hadde lokalavisen selvfølgelig fyldige reportasjer fra hver
kamp.Tore Edvardsen fra Sandvika var 13 år i 1952 og ﬁkk med seg
samtlige OL-kamper på Kadettangen.

Gutta kom inn gratis
– Det var stor stas kan du skjønne. Det sto lang kø ned mot porten, men
skal jeg være ærlig betalte jeg ingen ting sjøl. Jeg kjente dem som satt i
billettluka, og de syntes det var greit at vi gutta ﬁkk komme inn gratis.
Så brukte han de få kronene han hadde i pølsebua isteden.
– Varm buljong og pølse i brød, det var hele tilbudet. Hadde du ikke råd til
pølsa, ﬁkk du brødet gratis og dyppa det i buljongen.

Tok ut tennene
Det aller sterkeste minnet han har er fra USA-kampen.
– Jeg satt sånn at jeg så rett ned på den amerikanske spillerboksen. Derfor
så jeg at mange av dem tok ut tennene sine og la dem på vantet hver gang
de skulle innpå!
Mange av dem tok ut tennene sine når de skulle innpå.

Banen lå forresten andre veien den gangen, og noen av tribunene som ble
bygd til OL står her fortsatt, borte i svingen der, peker han.

Pucker og pelser
Den gang som nå var det internasjonale krav til en olympisk arena. Modes
mann Erling Luytkis hadde en ønskeliste som var lengre enn lang: Pelser
fra det militære, ulltepper, tranportable klokker, massasjebenker og ti
canadiske pucker til hver kamp.
Dessuten måtte det ordnes med telefonforbindelser og bygges
pressetribuner, organiseres biltransport til internasjonale gjester, skaffes
tolker, og, ikke minst; Mengder av rykende varm te med citronskiver!

9000 tilskuere
Følgende kamper ble spilt i Sandvika: USA-Tyskland, Norge-Sveits og
Tsjekkoslovakia-Finland». Til sammen var over 9.000 tilskuere til stede de
tre dagene.
3.200 betalende på Norges-Sveits var ny rekord, men ellers ble kampen,
om sant skal sies, ingen stor suksess for de norske Isbjørnene. Sveitserne
var raskere på skøyter, og de var taktisk langt bedre enn nordmennene, og
kampen endte 7–2 til Sveits.

Fantomredninger av "Peddal"
Men to av «våre karer» bidro sterkt til at tapet ikke ble enda større.
«Før Per Dahl ﬁkk sukk for seg lå det ﬁre pucker bak ham, men senere
scoret Ragnar Rygel de norske målene, og «Peddal» vartet opp med ﬂere
fantomredninger», rapporterte Herstrøm.
Ifølge Modes rapportør var stemningen under alle kampene aldeles
upåklagelig. Brennende fakler ﬂankerte nedkjøringen til Kadettangen, der
publikum gikk gjennom en gedigen nybygd portal kronet med de
olympiske ringer, mens nye lyskastere sørget for bokstavelig talt strålende
spilleforhold på banen.

Takknemlig arrangør
«Ja, det hele var et eventyr som utvilsom vil skaffe ishockeyen mange
tilhengere. For Mode var det også en glede å se den hjelpsomhet som
medlemmene utviste. Vi skaffet oss ry for gode arrangementer.
Det kan hende vi også i fremtiden kan komme med på samme måte. Det er
utrolig hva sånne ting frisker opp i idrettslivet og vi i Norges Idrettsforbund
er takknemlige for at vi ﬁkk sjansen».

Absolutt jumbo
Da alt var over sto selvfølgelig Canada øverst på pallen igjen. Med syv seire,
en uavgjort, 15 poeng, 71 mål og bare ett baklengs, sikret de seg sitt sjette
OL-gull. På andre plass kom USA med 13 poeng, 6 seire, 1 uavgjort og et
tap, 43 mål og 21 baklengs, mens Tre kronor kapret bronsen, også med
seks seire, men to tap og 48–19 i målforskjell.
Med OL-arrangøren gikk det ikke like bra. Norge tapte alle sine 8 kamper,
scoret 15 mål, slapp inn 46 og endte på 0 poeng.
Snipp, snapp, snute.
stig.solheim@budstikka.no
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hockeyhistorie
Har vært fast OL-gren siden 1920.
Fra 1920 til 1968 var OL også verdensmesterskap.
Fra og med OL 1972 arrangeres det eget VM.
Kvinnehockey kom første gang på OL-programmet i Nagano i 1998.
Norges Ishockeyforbund (NIHF) ble opprettet i 1934.
Norge har aldri tatt medaljer i VM eller OL.
Første landskamp: VM 1937 i Storbritannia.
Etter moderat suksess i begynnelsen sakket Norge akterut.
Fra midten av 1960-tallet havnet Norge permanent i B-VM.
Spilte det meste av 1970- og 1980-tallet i B-VM, med korte opphold i C-VM.
Vant B-gruppen på hjemmebane i 1989 og rykket opp til A-VM.
Etter nedrykk i 2001 ble det nytt opprykk i 2005.
Kvaliﬁserte seg til OL i 2010, for første gang siden 1994.
Kvaliﬁserte seg til kvartﬁnalespill i VM i Canada i 2008 og VM i Slovakia i 2011.
Kvaliﬁserte seg til OL 2010, for første gang siden 1994.
Er kvaliﬁsert for årets OL i Sotsji.
Tre av spillerne er lokale - Anders Bastiansen, Fredrik Lystad Jacobsen og Henrik
Ødegaard.

Kort om Kadettangen
Idrettsanlegg og badestrand i Sandvika.
Het opprinnelig Sandvikstangen.
1869-96: Sommerleir og øvelsesplass for Krigsskolen.
1910: Ble og er fortsatt hovedarena for Bærum Sportsklubb (tidligere Grane og
Mode)
1916: Kjøpt av Bærum kommune.
1940-45: Beslaglagt av tyskerne til militære formål.
1952: OL-arena for ishockey.
1950-og 60-tallet: Arena for ﬂere store speedwaystevner.
1980-og 90-tallet: Arena for Bærumsmessen.

USA MOT TYSKLAND: To og et halvt tusen tilskuere overvar kampen som USA vant 8–2. Bare syv år etter okkupasjonen takket de
tyske spillerne både publikum og arrangørene for den gode mottagelsen de ﬁkk på Kadettangen.. Foto: FOTO: BUDSTIKKAS
ARKIV


FOLKEFEST PÅ TANGEN: Mer enn 9.000 var innom de tre OLkampene på Kadettangen, 3.200 av dem da Norge spilte mot
Sveits. Foto: FOTO: BUDSTIKKAS ARKIV


SISTE SKANSE: I Per «Peddal» Dahl (til
venstre) hadde det norske OL-laget en
bunnsolid sisteskanse. Foto: FOTO:
BUDSTIKKAS ARKIV

KLARE TIL KAMP: Det norske OL-laget fotografert 25. februar 1952. Fire av spillerne er fra Bærums-klubber: Bjørn Gulbransen
og Arne Berg fra Stabæk og Ragnar Rygel og Per «Peddal» Dahl fra Mode. «Peddal» sitter i keeperutstyr midt i første rad. Foto:
FOTO: NTB/SCANPIX

KNEPENT TAP: Fra kampen USA-Norge, som USA vant 3–2. Per Dahl vokter målet med ﬁre andre norske Isbjørner til hjelp. Foto:
FOTO: BUDSTIKKAS ARKIV

FAST SPALTE: Så lenge OL varte hadde Budstikkas Herstrøm sin faste spalte under tittelen «Vi titter innom Olympia-Tangen».
Foto: FOTO: FAKSIMILE FRA BUDSTIKKA

HYGGELIG GJENSYN: Tore Edvardsen studerer fotograﬁer fra OL-kampene på Kadettangen. Foto: FOTO: TRINE JØDAL
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