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Jar Idrettslag ble stiftet 2. februar 1934. Ett år før laget fylte 80 år, sto et 

idrettshallkompleks klar der klubben alltid har holdt til, i Storengveien nederst på Jar i 

Bærum. Her finnes én hall for ishockey/kunstløp og én for curling. Åpningen av denne 

dobbelthallen betød at klubben står foran en periode med større muligheter enn 

noensinne, etter flere tiår hvor prestasjonene har vært opp og ned. 

Idrettslaget har gjennomgått store forandringer. 

Sportene som ble tatt opp på programmet ved 

stiftelsen i 1934 var bandy, fotball, skihopp og 

langrenn. I tillegg begynte friidretten før krigen. 

Pussig nok dyrkes ingen av disse fem opprinnelige 

idrettene lenger i Jar Idrettslag. To idretter som imidlertid kom inn rundt krigen, og som laget 

besto av i størsteparten av sin historie, er håndball os ishockey. Håndball kom også inn før 

krigen, og ishockey spredte seg raskt på Østlandet i forbindelse med OL i Oslo i 1952. 

Det er friidretten i Jar denne artikkelen skal handle om. 

 



Friidretten hadde så vidt blitt introdusert da krigen kom i 1940, 

og fikk et stort oppsving de første etterkrigsårene. Så lenge 

denne edle idretten ble drevet i Jar IL kunne klubben skilte 

med flere utøvere med et visst talent og potensial. De hevda 

seg i kretsmesterskap og landsskolestevner. Jeg skal i denne 

artikkelen fortelle ganske detaljert om hele friidrettshistorien i 

klubben, en gjennomgang som bygger på klubbavisa, 

lokalavisa, lokalhistorie og ikke minst intervjuer av gjenlevende 

utøvere. I tillegg vil jeg besvare et hovedspørsmål: 

Hvorfor forsvant friidretten igjen såpass kort tid etter at den 

ble introdusert, og det etter at sporten tilsynelatende hadde 

gått ganske bra? 

Det manglet nemlig ikke på håp og vyer i klubben i 

førkrigsårene og de første etterkrigsårene. Hva kunne vel ikke 

Jar-gutta og -jentene få til av trening og idrettslige resultater, 

ble det fabulert om. I tillegg til å analysere klubbens spesifikke 

forutsetninger – geografisk beliggenhet samt økonomiske, 

administrative, idrettslige og personalmessige ressurser – vil 

jeg sette Jar IL inn i en samfunnsmessig og idrettskulturell 

kontekst: Hvorfor ble Jar IL og spesielt friidretten der et blaff i 

den vekstperioden som idretts-Norge ellers opplevde etter 

andre verdenskrig? 

Stedet og klubben 

Jar ble bygget ut som strøk i forbindelse med utbyggingen av 

Bærumsbanen på tidlig 1920-tall. Harald Løvenskiold, som 

eide Jar gård i tillegg til mye annet land i distriktet, så 

muligheten for å utparsellere tomter til bygging av eneboliger. 

Etter at kommunen først hadde sagt nei til å kjøpe området 

begynte privat tomtesalg i 1923.
1
 Mange lot seg lokke, og 

dannet til sammen et middelklassesamfunn her vest for 

Lysakerelva. Jar stasjon åpna i 1924, og bød på 

pendlermulighet til hovedstaden. Det ble også bygd boliger 

nord for stasjonen, på Grav og Voll. 

Dette var en tredje fase i utbyggingen av Østre Bærum til et av 

landets med befolkede områder. Den første fasen fant sted da 

Drammenbanen kom i 1872, og det ble bygd boliger langs 

stasjonene Lysaker og Høvik – fra 1884 også Stabekk. I en 

andre fase, nærmere 1910, fortsatte utbyggingen på steder 

der man kunne nå toget i rimelig gangavstand.
2
 Jar IL trakk til 

seg medlemmer fra både Jar, Grav, Voll og Malurtåsen.
3
 

Bærums befolkning steg fra 5 012 i 1865 via 11 050 i 1910 til 

26 800 i 1930.
4
 

 

                                                 

1 Bonden, Karl (1974). Jar Vel 1924–1974, s. 8 

2 Her var det forskjellige definisjoner av rimelig. Middelklassen så seg ut 

Malurtåsen ganske rett nord for Lysaker, som ble bygd ut fra 1911. 

Arbeidere så seg ut Haslum (Tschudimarka) og Nadderud (Typografbyen), 

hvor gangavstanden til togstasjonene på et lite utbygd veinett må ha vært 

nærmere én time. 

3 Etter den fjerde utbyggingen av Østre Bærum – i forbindelse med 

forlengelsen av Røabanen på 1940- og 1950-tallet – begynte Grav og Voll 

å sogne hitover og ble uaktuelle nedslagsområder for Jar IL lengre sør. 

4 Registreringssentral for historiske data: Hjemmehørende folkemengde 

Akershus 1801–1960 (opprinnelig trykt i NOS XII 108. Folketelling 1960. 

Hefte I. Tabell 12) 

http://www.rhd.uit.no/dok/nos02.html
http://www.rhd.uit.no/dok/nos02.html


En slags basis for Jar Idrettslag var to mer uformelle 

gutteklubber som fantes i distriktet, Freidig og Rapp. 

Medlemmene her skal ha gått sammen om et formelt 

idrettslag. Stiftelsesdatoen var altså 2. februar 1934, med 

Sverre Holm som første formann og Kristian Fredrik Schye som 

første sekretær. I 1939 fikk man satt i gang medlemsbladet 

Jar-Idrett med en annen av klubbstifterne, Knut Skaar, som 

redaktør. Jar-Idrett er den viktigste kilden til klubblivet i denne 

perioden, både til hvordan laget presterte sportslig og til 

hvordan klubbens medlemmer så på idrettstilværelsen 

generelt.
5
 

Bladet holdt det gående til 1941, da det ble stans på grunn av 

krigen og idrettsstreiken. Etter krigen kunne klubben og 

medlemsbladet returnere, men det gikk dessverre inn for 

andre gang etter årgangen 1948. Klubben generelt sleit 

tilsvarende med sine idrettslige aktiviteter, og etter at året 

1950 var omme, var det "meget mørkt til 53/54", het det i en 

25-årsberetning.
6
 Friidrett ble i hvert fall en saga blott, og 

naboklubber som Stabæk IF tok over aktiviteten. Trening og 

stevner på Jarbanen, som klubben med dugnadsinnsats hadde 

fått satt i en viss stand, tok slutt. 

Friidrettens begynnelse før krigen 

Friidretten ble altså så vidt tatt opp på programmet før andre 

verdenskrig. I så måte fulgte Jar IL etter naboklubber som 

                                                 

5 Jar-Idrett 1/1959 s. 2 

6 Jar-Idrett 1/1959 s. 2 

Stabæk IF og Frem-31, og disse ble Jars lokale konkurrenter – 

både i friidrett, fotball og andre greiner. 

Friidretten var ganske godt utbredt i Norge den gangen, og 

særlig sto den sterkt i skolen. Som så mange andre idretter 

hadde den begynt i byene, men i verket Norsk idretts historie 

framholder Stein Tønnesson at de idrettene som "slo rot på 

landsbygda" var "de som foregikk i naturen og stilte små krav 

til anlegg: ski, fotball, friidrett og skyting".
7
 I og for seg skulle 

det ikke mye utstyr til for å bli god i friidrett – men ble folk 

faktisk gode og interesserte også der det manglet anlegg? 

Det er ikke så mye kildestoff til friidretten i Jar-Idretts første 

«periode» – før klubbavisa gikk inn i 1941. Etter krigen fikk Jar-

Idrett imidlertid en ny start og her dukka det opp en oversikt 

over de daværende klubbrekordene. Her framgår det at 

klubbens første ordentlige stevne ble holdt 28. september 

1940 på egen bane. Nevnte sekretær i klubben, Kristian Fredrik 

Schye, var blant dem kunne smykke seg med klubbrekord 

herfra, nærmere bestemt på 80 meter med tida 10,1 

sekunder.
8
 

Dette var ingen dårlig prestasjon. Kun fem måneder tidligere 

tilbrakte Schye tre dager på sykehus etter å ha blitt skutt ned i 

jagerfly og nødlandet ved Toppås. Schye var sersjant i 

Jagevingen som var stasjonert ved Fornebu. 9. april 1940 lettet 

han to ganger etter alarmer om tysk angrep, rundt 06.00 og 

                                                 

7 Tønnesson, bind 2 av Norsk idretts historie, s. 128 

8 Jar-Idrett 2/1945 s. 5 



07.00. Schye (for anledninga med et passende etternavn) kom 

til slutt i luftkamp og maktet å senke en Messerschmitt, men 

ble under den siste flyvningen selv truffet av det seinere flyver-

esset Helmut Lent. Etter at Norges landstyrker var satt ut av 

spill sommeren 1940 ble Jagevingen og Schye satt på bakken. 

Etter et kort mellomspill som klubbrekordsetter i Jar-friidretten 

forlot han seinere landet og tjenestegjorde som alliert pilot.
9
 

Videre fra stevnet i september 1940 kan det nevnes at Ragnar 

Nilsen satte klubbrekord i høyde med 1,60. Lars Førland 

oppnådde samme høyde i klassen under 16 år.
10

 1,60 i en slik 

alder må sies å være et godt resultat, oppnådd på Jarbanen 

som egentlig hadde lite med en friidrettsbane å gjøre. 

Standarden på banen kommer jeg tilbake til. 

Førland hadde også klubbrekord på 60 meter en stund med 

8,2.
11

 Dessverre kunne en innskriver i Jar-Idrett konstatere at 

Lars Frøland forlot klubben. Sammen med Tormod Frøland og 

Knut Ranheim, som også hadde evner innen friidrett, gikk han 

over grensa til daværende Aker kommune – og meldte seg inn 

i Bestum IF som hadde bedre tilbud innen lagidrett. 

Innskriveren spurte seg om disse hadde nok solidaritet med 

Jar-miljøet.
12

 Spørsmålet er om det var et stort nok miljø. 

                                                 

9 Schye overlevde krigen og ble overlege i Drammen. Guhnfeldt, Cato (1990). 

Fornebu 9. april. Oslo: Wings forlag, s. 21-22, 71-74, 77, 103-106, 309, 317-

316, 319, 327; Studentene fra 1937 s. 474 

10 Jar-Idrett 2/1945 s. 5 

11 Jar-Idrett 2/1945 s. 8-10 

12 Jar-Idrett 3/1945 s. 8 

Ellers var brødrene Willy og Roald Andersen svært sentrale i 

friidretten i Jar. I 1940 hoppa Roald Andersen 5,26 i lengde, 

mens Willy deltok i fem øvelser og satte like mange 

klubbrekorder. Lengderekorden på 5,86 lot seg høre av en 

fersk utøver, det samme gjorde 37 meter i diskos og 12,29 i 

kule (juniorvekt).
13

 Willy Andersen satte i det hele tatt en 

standard i kastøvelsene, og fordi "han var sterk og kastet 

langt", så barn på stedet opp til ham.
14

 Ellers kunne man lese i 

Jar-Idrett i 1939 at en Yngvar Ellingsen hadde meldt seg inn, 

"hans mål til sommeren er å støte 14 meter i kule" og nærme 

seg Willy Andersen.
15

 Man fikk aldri høre noe særlig mer om 

Ellingsen. 

Roald Andersen var ikke bare aktiv utøver. Etter krigen ble han 

også formann i klubbens nyopprettede junioravdeling. 

"Junioravdelingen er de som senere skal overta plassene både 

i Jar I.L.s styre og på de forskjellige lag", derfor måtte man gi 

"juniorene" oppmerksomhet og tillit, het det. Roald Andersen 

styrte også en håndskrevet avis som junioravdelinga holdt seg 

med i ei tid, og han bidro med stoff til Jar-Idrett.
16

 Willy 

Andersen bidro også jevnlig til klubb-bladet, blant annet med 

et slags idrettsfilosofisk manifest i 1940. Dette skal jeg straks 

gå nærmere inn på. 

                                                 

13 Jar-Idrett 2/1945 s. 5 

14 "Jar, min barndoms idrettslag". Svein Wiel Jørgensen, Asker og Bærums 

Budstikke 3.2.1999 s. 17 

15 Jar-Idrett 2/1939 s. 6 

16 Jar-Idrett 2/1945 s. 5 



En annen som bidro til klubb-bladet, som vi skal se nedenfor, 

var Edgar Birkeland. Han og broren Fredrik var dyktige 

idrettsfolk. De var fra Lillengveien på Jar, men begynte med 

friidrett før Jar IL fikk dette på programmet og hadde da valgt 

Stabæk IF (stifta 1912) som sin klubb. Edgar tok en NM-bronse 

på 1000 meter stafett i 1936 mens Fredrik tok en junior-NM-

bronse på 400 meter i 1946. Brødreduoen ble imidlertid også 

med i Jar IL – på håndballaget.
17

 Her fikk Fredrik Birkeland på 

et tidspunkt skussmål som "den karen som spiller mest riktig 

håndball" på laget.
18

 

Idrettsfilosofiske betraktninger i Jar IL 

 "Det jeg særlig føler trang til er å få ungdommen på Jar mere 

interessert for fri-idretten som etter min oppfatning er den 

mest tilfredsstillende form for sport", skreiv Willy Andersen. 

Det var "svært vanskelig å drive fri-idrett uten en kyndig 

leder", innrømmet han, "men en kan også nå langt ved å sette 

seg inn i de treningsforskrifter som er tilgjengelige". Jar IL var 

også et langt bedre sted å gjøre dette på, enn de tidligere 

gutteklubbene. 

Han var negativ til konkurransefokusert idrett og dyrkelse av 

enerne, i ei tid da slike hensyn var i ferd med å ta over i 

idretten generelt. "Gutter under 16 år skulle overhodet bare 

'leke' idrett. De skal først og framst arbeide på en jevn 

utvikling og lære seg fri-idrettens teknikk", mente Andersen. 

                                                 

17 Intervju med Fredrik Birkeland 6.10.2012; diverse statistikk 

18 Jar-Idrett 2/1945 s. 2-3 

Bedreiv man sunn og kultivert idrett kunne "sporten [...] bli den 

store fredsformidler og en makt som er i stand til å fjerne slike 

misforhold som gjør en verdenskrig mulig".
19

 

Willy Andersen fortsatte i 1941, da han svingte seg opp til nye 

retoriske høyder: "Det skal meget mere til enn alminnelig 

hurtighet, styrke og dyktighet til for å slå en rekord. Utenom 

de moralske egenskaper i form av mot, utholdenhet og 

tålmodighet, settes det veldige krav til de åndelige egenskaper 

og til karakterstyrken". Selv om det var for få trenere, kunne 

man lese "idrettslitteratur, studere treningsskisser og 

aksjonsfotografier som ofte kan gi en god hjelp ved studiumet 

av den tekniske side ved øvelsen en driver med". 

Andersen ønsket å etterstrebe den teknisk gode idretten. En 

beundring for forskning og vitenskap kom tydelig fram. I 

omtalen av høydehopp ga det seg utslag i en uttalelse som nå 

framstår som kuriøs: "I ingen annen øvelse er teknikkens 

triumf så tydelig som i høydehopp, hvor en nå har 

uteksperimentert seg fram til en ny metode som må sies å 

nærme seg det fullkomne".
20

 

Det ble seinere funnet opp nye stilarter som stilte 

førkrigsrekordene fullstendig i skyggen, så Andersen tok 

ganske feil, men poenget her er hvordan han prøvde å oppdra 

leserne av Jar-Idrett til å flokke seg til "den sunne idretten". 

Man skulle også kunne komme seg opp og fram med 

                                                 

19 Jar-Idrett 3/1940 s. 6 

20 Jar-Idrett 2/1941 s. 1-2 



egeninnsats og uten alt for mye drahjelp, mente Andersen. Jeg 

skal komme tilbake til at de færreste på Jar, dessverre for 

Andersen, hadde tilbøyelighet til å bli gode i slik solo-idrett. 

Enkelte frontfigurer prøvde likevel iherdig å appellere til hvilke 

beundringsverdige egenskaper som krevdes i de forskjellige 

sportene. Før krigen var dette relativt vanlig stoff i klubbavisa. 

Det har nok med å gjøre at klubben var i en utprøvingsfase 

hva gjaldt idretter, og forskjellige skribenter prøvde å lokke 

folk til nettopp sin favoritt-idrettsgrein. 

Av sommeridrettene var fotball i og for seg godt likt, men slo 

ikke ordentlig igjennom. Jar IL ble først medlem av NFF i 

1945,
21

 og fikk aldri noe godt lag. Fotballen dominerte ikke 

klubben, og folk fra andre idretter hadde derfor et spillerom 

og et ønske om å spre "propaganda" (datidas uttrykk for 

reklame) for sin idrett. 

De friidrettsinteresserte argumenterte gjerne med denne 

sportens positive fortrinn i forhold til andre, som vi så Willy 

Andersen gjorde ovenfor. Edgar Birkeland tok et mer negativt 

perspektiv da han som 25-åring i 1941 kommenterte fotballen 

som alternativt tilbud til friidrett: 

Dessverre er det nettop fri-idretten som arbeider under de 

vanskeligste forhold i klubben. Heldigvis er det ikke her, som 

så mange andre steder, fotballen som er skyld i dette. 

Hovedskylden kan tilskrives selve idrettsplassen som 

                                                 

21 Jar-Idrett 3/1945 s. 13 

umuliggjør enhver fri-idrettstrening, og dessuten den 

manglende interesse blandt guttene, fordi de ikke er kommet i 

berøring med denne form for idrett. For fri-idrettens videre 

utvikling på Jar, ville det være å håpe at fotballdilla aldri måtte 

få tak i guttene. Håndball og fri-idrett derimot, er helt 

førsteklasses kombinasjoner for dem som som [sic] ikke har 

tenkt å spesialisere seg. Interessen for fotball og fri-idrett er 

imidlertid så vidt forskjellige fenomener, at de aldri vil kunne 

forenes.
22

 

Fra håndballfolkets side het det mer lokkende: "En gutt som 

driver med fri-idrett eller fotball behøver ikke være nervøs for 

å spille på et håndballlag [sic], det er ingen 'rå' idrett".
23

 Etter 

krigen, nærmere bestemt i begynnelsen av 1947, prøvde Willy 

Andersen og Erling Magnussen seg med tilsvarende følere, 

som var mer positivt stemte enn Birkeland: "Det er å håpe at 

det til sommeren vil bli et intimt og fruktbringende samarbeid 

med fotball- og håndballgruppa, så vi unngår irritasjoner og 

gnidninger mellom avdelingene". De henviste til 

innendørstrening på Stabekk middelskole som de mente 

burde være felles. Disse treningene kunne de også anbefale til 

"alle fri-idrettsgutter. Gymnastikken der bør inngå som et 

viktig ledd, samtidig som kondisjonstreningen pågår".
24

 

Når det gjelder organisert trening ble de forskjellige 

sommeridrettene gitt likeverdig behandling. Det forteller en 

treningsplan som sto i Jar-Idrett 1/1946. Klubben tilbød 
                                                 

22 Jar-Idrett 1/1941 s. 2-3 

23 Jar-Idrett 1/1940 s. 1 

24 Jar-Idrett 1/1947 s. 11 



forskjellig trening på Jarbanen fem dager i uka, for junior til 

klokka 19 og senior etter klokka 19. Mandag var det satt av 

plass til herrehåndball og friidrett. Tirsdag: damehåndball og 

fotball. Onsdag: friidrett. Torsdag: håndball, begge kjønn. 

Fredag: fotball. Lørdag: "Står ledig for eventuelle festlige 

arrangement, bortleie eller spesialtrening foran et større 

stevne eller kamp".
25

 Det var altså satt av to treningskvelder til 

hver av idrettene håndball, fotball og friidrett. Om vinteren ble 

bandy spilt på banen, med skihopp i bakkene ved siden av. 

Aktivitet på Jarbanen 

Tilblivelsen av stadion – Jarbanen på folkemunne, eller Jar 

Idrettsplass som den egentlig het – skal vi ikke utbrodere for 

mye her. Banen ble anlagt over en fireårsperiode 1933–1937, 

på den "krattbevokste hengemyra" under de to 

skihoppbakkene som hadde vært brukbare i noen år. Dette er 

tilfredsstillende behandlet i Boken om Jar.26
 

Banedekket var ikke spesielt godt likt, verken av klubbens 

egne eller av tilreisende utøvere. I Jar-Idrett ble banen 

gjentatte ganger kalt for en parkeringsplass, blant annet etter 

et klubbmesterskap i 1945: "Resultatene var stort sett bra når 

en tar i betraktning det elendige og lite egnede banedekket 

[...] Det er i det hele tatt meget som burde gjøres for å få Jar 

Idrettsplass til å ligne en stadion og ikke en 

                                                 

25 Jar-Idrett 1/1946 s. 12 

26 Boken om Jar, s. 122-123 

bilparkeringsplass".
27

 En annen artikkel fortalte: "Ja, det er jo 

ikke noe rart i at flere medlemmer tenker på å melde seg inn i 

andre foreninger som har baner, hvor det går an å dyrke sine 

idrettsinteresser uten å bli helt ødelagt". Kanskje en 

dugnadsgjeng kunne fylle opp "de verste gropene"?
28

 

 

 

Jarbakken fotografert rundt 1938. 

                                                 

27 Jar-Idrett 2/1945 s. 8 

28 Jar-Idrett 1/1945 s. ? 



 

Vitsemaker med humor på idrettsplassens bekostning. Jar-Idrett 3-45 

 

Flere tidligere utøvere har bekreftet dette i intervjuer. Svein 

Wiel Jørgensen husker tilbake på stedet som "den fæle 

plassen". Tore Grouff husker banen som uten 

"bekvemmeligheter av noe slag", og uten noen egentlige 

"klubbforhold". Oddvar Modum understreker at de hadde en 

"veldig dårlig bane", Rolf Haugerud kalte det en "meget 

primitiv idrettsbane".
29

 

 

                                                 

29 Intervju med Svein Wiel Jørgensen 31.7.2011; Tore Grouff 17.8.2012; 

Oddvar Modum 17.8.2012; Rolf Haugerud 13.7.2014 

I Jar-Idretts spalter rett etter krigen finner vi riktignok 

forhåpninger om at Jarbanen "i nær framtid kan bli en god 

konkurransedyktig bane". I 1945 ble det fabulert om at banen 

skulle få klubbhus, rundbaner, et bedre banedekke i stedet for 

"det elendige og lite egnede banedekket", med mer. 

Andre skreiv derimot om at Jarmyra kunne bli det nye, store 

innen anlegg – "Bærums mest moderne og beste bane".
30

 En 

skribent fablet for moro skyld om et EM i friidrett på Jarmyra,
31

 

i lys av at mesterskapet skulle holdes i Oslo i 1946. 

"En kan trygt si at det er banespørsmålet, som mer enn noe 

annet spørsmål i alle år har opptatt medlemmene av Jar I. L.", 

skreiv Gunnar Brunvoll i 1946. Han var da blitt med i en komité 

som "skulle arbeide med spørsmålet Jar-Myra". Den seinere 

operasangeren refererte at utredningen hadde fått både støtte 

og motstand. Noen hadde funnet det "latterlig i det hele tatt å 

forsøke", andre syntes at Jarmyra vel var en fin "framtidsdrøm" 

men ikke noe å satse på der og da. Det ble likevel enighet om 

ikke å utbedre Jarbanen for mye, slik at ressurser kunne 

kanaliseres mot Jarmyra. Ikke minst gjaldt dette penger som 

klubben ville søke fra kommunen. I et forsøk på å appellere til 

kommunen ble det sagt at "myra som den nå lå der, var 

skjemmende for hele distriktet".
32

 

                                                 

30 Jar-Idrett 2/1945 s. 8, 3/1945 s. 11 – og flere oppslag om Jarmyra utover 

1946 og 1947 

31 Jar-Idrett 3/1945 s. 15-16 

32 Jar-Idrett 2/1946 s. 4 



Bilde av Jarbanen mot speiderhuset, med fyllmasse klar til å spres 

utover. Asker og Bærums Budstikke 2.8.1950 

 

Et stadion på Nadderud var også foreslått, men i Jar-miljøet ble 

ikke dette sett på som noe særlig tess. En Ragnar Eriksen ble 

referert fra general-forsamlinga i 1945: "Med hensyn til idretten i 

Bærum, har Bærum kommune fått tinget tomt til et idrettsanlegg 

oppe ved Nadderud. Stedet er valgt fordi det ligger noenlunde 

midt i kommunen. Men den ligger absolutt ikke sentralt til der 

den ligger langt bort i hottiheita. Det beste kommunen kan gjøre 

er å stykke ut hele stedet til beboelsestomter, for det er det 

mangel på".33 

                                                 

33 Jar-Idrett 3/1945 s. 3 

De fleste i Jar IL viste seg å være lite framsynte i sine 

spådommer. Friområdet Jarmyra som egentlig ligger på 

Ringstabekk gårds grunn fikk aldri en dominerende 

boligbygging, og kunne en stund etter krigen tas i bruk som 

hjemmebane av Øvrevoll Ballklubb. Noe EM har det dog aldri 

vært der. Nadderud stadion ble nemlig en realitet på 1960-

tallet, og ble en storstue for bandy, fotball og friidrett på 

høyeste nasjonale nivå. 

I mellomtida måtte man altså nøye seg med Jarbanen. I 

påvente av Jarmyra skulle man i det minste forsøke å få en 100 

meters løpebane, et bedre dekke og en poppelhekk ut mot 

Storengveien.
34

 Det lite tiltalende dekket ble noe mykere og 

bedre etter en dugnad i 1946 med altmuligmann og 

klubbavis-redaktør Knut Skaar i spissen, og også seinere 

prøvde man seg med et løft på dugnad. "Så vel estetisk som 

idrettslig og hygienisk sett lider idrettsanlegget på Jar av 

vesentlige mangler", het det – så behovet ble fortsatt sett på 

som betydelig. Jar IL besto dog "vesentlig av mindreårige", ble 

det skrevet i 1950, og derfor måtte man søke ekstern hjelp i 

vellene på Jar og Malurtaasen samt hos de lokale speiderne. 

Man skaffa anleggsmaskiner til å utvide banen til 100 meters 

lengde, det ble sørga for musikk til arbeidet, og dugnadene 

ble en mini-føljetong i Budstikka.
35

 

                                                 

34 Jar-Idrett 2/1946 s. 4. Trepunktsforslaget var lagt fram av en komité 

bestående av Carl Olsen, Knut Skaar, Willy Andersen og Gunnar Brunvoll. 

35 Boken om Jar, s. 124 og 126; Asker og Bærums Budstikke 7.6.1950 s. 6, 

14.6.1950 s. 6, 2.8.1950 s. 2 



Gunnar Brunvolls ord i 1946 – han var en av forkjemperne for 

Jarmyra – understreker betydningen av et godt anlegg: "Alt vil 

ligge til rette for en storklubb. Vi vil ikke lenger ha en dårlig 

bane å skylde på".
36

 

Frisk tone og ny giv i friidretten 

Friske salver som den Ragnar Eriksen kom med om Nadderud, 

var vanlig stoff i Jar-Idrett. Man vek ikke tilbake for å servere 

offentlig og forholdsvis negativ kritikk av enkeltpersoner. Når 

det gjaldt det sportslige, finner vi blant annet en kritikk av 

håndballaget, person for person i 1945, hvor det heter talende 

om en av spillerne: "La det være sagt med en gang: Du har 

tapt deg. I 1940 var du en sikker A-lagsspiller, nå spiller du 

slett [...] du er blitt altfor tung og 'sein'. [...] det er synd at du 

heller vil kjøre bil enn trene".
37

 Hvordan falt den friske 

debattonen ut for friidrettens del? 

I Boken om Jar er det trukket fram en historie om skribenten 

Reformisten, som i 1945 leverte en knallhard kritikk mot 

administratorer i klubben. Freden hadde ikke vart lenge i 

Norge, og idrettsstreiken hadde ikke vært oppheva i mange 

måneder, før pseudonymet ønsket utskiftninger i klubben. "Av 

de kara som leder idretten på Jar ennå, er det faktisk bare to 

som gjør sine saker bra. Knut Skaar og Willy Andersen, 

henholdsvis i håndballavdelingen og friidrettsavdelingen", 

mente han. Etter hard kritikk av navngitte personer fortsatte 

                                                 

36 Jar-Idrett 2/1946 s. 4 

37 Jar-Idrett 2/1945 s. 2-3 

Reformisten: "Ved siden av Skaar er det som sagt bare Willy 

Andersen som gjør sine saker bra. Hans måte å lede friidretten 

på er falt ut til alles tilfredsstillelse. Man kan allerede nå (en 

uke etter klubbmesterskapet i friidrett) se resultater av hans 

arbeid".
38

 

Fra idrettslagets generalforsamling 1945 ble det referert at 

artikkelen hadde "vakt stor forargelse, og formannen mente 

den hadde skadet laget meget". To velgjørere hadde visstnok 

trukket pengestøtte til klubben.
39

 Willy Andersen harselerte 

seinere med Reformisten i et kåseri.
40

 Men vi bør jo merke oss 

at Reformisten var fornøyd med friidrettens administrasjon. 

Og bedre skulle det bli, kunne klubbavisa også fortelle: Den 

"kjente friidrettsmann Erling Magnussen" meldte seg inn i Jar 

IL i 1945. Han skulle "gjenoppta treningen etter en del års 

fravær fra idretten", het det. Etter sigende hadde han oppnådd 

"utmerkede plaseringer i stevner og mesterskap i kretsen for 

en del år tilbake".
41

 Dette er det vanskelig å underbygge med 

fakta, men Magnussen hadde lokal tilhørighet. Han var i sin tid 

visstnok "den dominerende" i gutteklubben Freidig, en av de 

to gutteklubbene som danna grunnlaget for Jar IL.
42

 

 

                                                 

38 Jar-Idrett 2/1945 s. 6-7, gjengitt i Boken om Jar, 1999, s. 125 

39 Jar-Idrett 3/1945 s. 2 

40 Jar-Idrett 3/1945 s. 15-16 

41 Jar-Idrett 3/1945 s. 6 

42 Jar-Idrett 1/1959 s. 2 



Erling Magnussen og Willy Andersen kunne før 1946-sesongen 

opplyse om at bestemannspremier i friidrett var innstifta. De 

skulle deles ut på slutten av sesongen. En for beste resultat i 

hopp, en for løp, en for kast og en for allround (3 øvelser, en 

fra hver gruppe). Nå skulle man markere at klubben var i 

framgang.
43

 Edgar Birkeland hadde for øvrig foreslått dette 

allerede i 1941, men da gikk jo sesongen ad undas på grunn 

av krigen.
44

 

Det er grunn til å tro at de aller fleste i Jar IL slutta opp om 

idrettsstreiken, altså parolen om å boikotte 

idrettsarrangementer etter at NS-regimet tok kontroll over 

dem seinhøstes 1940. Noen gjorde som Kristian Fredrik Schye 

og deltok i væpnede styrker; Gunnar Brunvoll ble også flyger. 

Fredrik Birkeland var blant dem som tok opp våpen i Milorg, 

og har fortalt om et hemmelig illegalt stevne ved navn 

"Jøssinglekene" på Bislett stadion.
45

 Det er også fortalt om 

illegale terrengløp i Bærum, med mer.
46

 Jar Idrettslag fikk en 

kommissarisk leder, NS-medlem Arne Brantenberg,
47

 men det 

er ikke på nåværende tidspunkt dokumentert noen faktisk 

friidretts-aktivitet i NS-perioden. 

 

                                                 

43 Jar-Idrett 3/1945 s. 12, 1/1946 s. 4 

44 Jar-Idrett 1/1941 s. 2-3 

45 Intervju med Fredrik Birkeland 6.10.2012 

46 Ihle-Hansen, Arvid (1943). Det gjelder aa samle i flokk, kopi av minnealbum 

om idretten i jøssingtiden, Bærum bibliotek 

47 Asker og Bærums Budstikke 9.3.1942 s. 2 

Prestasjonene etter krigen 

Optimismen foran 1946-sesongen hadde en konkret 

foranledning. Fredshøsten ble det holdt klubbmesterskap i 

friidrett med ei rekke klubbrekorder. For gutter under 16 år 

satte Tore Grouff ny klubbrekord med 7,9 på 60 meter. Han 

hoppa også brukbart i lengde med 5,12 – ellers var det ingen 

lengdehopp i nærheten av klubbrekordene. "Tilløpet til banen 

var kriminelt og får ta skylden for at de fleste hoppet en fot 

eller mer kortere enn ventet", het det i referatet.
48

 Roald 

Andersen forbedra seg imidlertid på Kadettangen i august, til 

ny klubbrekord med 5,98 meter.
49

 

De over 16 år løp 80 meter i klubbmesterskapet. Gunnar 

Brunvoll vant med 10,2 sekunder, foran Roald og Willy 

Andersen på samme tid.
50

 Gunnar Brunvoll ble for øvrig 

klubbformann i 1946.
51

 Han hadde politisk tilhørighet i 

arbeiderbevegelsen, og var ellers en spennende personlighet 

som etter krigen dreiv eget konsert- og impresariobyrå. I 1950 

stiftet han Norsk Operaselskap med broren Jonas Brunvoll jr. 

Selskapet organiserte omreisende operaer og balletter, som en 

forløper for Den Norske Opera.
52

 

 

                                                 

48 Jar-Idrett 2/1945 s. 8-10 

49 Jar-Idrett 2/1947 s. 23 

50 Jar-Idrett 2/1945 s. 8-10 

51 Jar-Idrett 1/1959 s. 2 

52 "Gunnar Brunvoll", av Bjørn Simensen i Norsk biografisk leksikon; Brunvoll, 

Grete (2009). Jonas. Motstandsmann og operapioner. Oslo: Kolofon 
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80 meter-distansen ble arrangert av den enkle grunn at 

Jarbanen ikke ennå var lang nok til 100-meter-løp. Et par år 

seinere prøvde Jar å arrangere rundbaneløp som for eksempel 

400 meter, en matematisk utfordring ettersom Jarbanen var 

225 meter i omkrets.
53

 Spyd kunne de ikke kaste, da 

banedekket var for hardt.
 
I diskos ble det derimot oppnådd 

brukbare resultater i klubbmesterskapet. Roald Andersen satte 

klubbrekord med seniordiskos med 33,36 meter, og bak kom 

Willy Andersen med 32,55 og alpinttalentet Bjarne Solheim 

med 29,29. Dette er ikke veldig lange diskoskast, men helt grei 

breddeidrett. Gunnar Løvig med 30,55 var eneste over 30 

meter med juniordiskosen. 

I høydehopp har vi nevnt Ragnar Nilsen som 

klubbrekordholder fra førkrigstida, og han vant også 

klubbmesterskapet i 1945, om enn på et litt dårligere resultat. 

Det skyldtes dels de vanskelige baneforholdene, dels det litt 

merkelige "at en hoppet i tussmurket", refererte klubbavisa. 

"Dagens overraskelse", het det videre, kom da 2,02 meter høye 

Kjell Werenskiold "slo mange spreke karer ved å skritte over 

1,46 i full uniform".
54

 

Werenskiold var etterkommer av de kjente malerne på 

Lysaker.
55

 Under krigen var han med i «Barlindgjengen» på Jar 

som ble et sabotasje- og aksjonslag i Milorg. Sabotasje-

                                                 

53 Asker og Bærums Budstikke 15.9.1947 s. 4 

54 Jar-Idrett 2/1945 s. 8-10 

55 "Gamle bilder, nye historier", Eira Kjernlie, Asker og Bærums Budstikke 

12.9.2003 s. 24-25 

aksjonene ble som oftest ledet av Per Røed fra Løvenskiolds 

vei 1. En av de kjente aksjonene fant sted da et lag bestående 

av Rolv Enge, Kjell Werenskiold, Kjell Moursund og Kåre 

Thoresen gikk til aksjon mot bensinfat ved Bygdø skole.
56

 Alle 

disse personene deltok i forskjellige idretter i Jar etter krigen, 

blant annet på håndballaget.
57

 Kåre Thoresen hadde 

klubbrekorden i kulestøt fra før krigen, men mista den nå til 

Willy Andersen.
58

 

I september 1945 ble det holdt klubbmesterskap i terrengløp. 

Her vant Andersen-brødrene foran Rolv Enge. I tillegg 

arrangerte klubben en fredsmarsj "på Jar idrettsplass 

(bilholdeplass)" – merk sarkasmen – med hele 350 deltakere.
59

 

I vintersesongen fikk så klubben nok en ny rekord, 2,75 meter i 

lengde uten tilløp av Roald Andersen.
60

 

Summa summarum øynet skribentene i Jar-Idrett flust av 

talenter i klubben. Særlig var det de litt perifere deltakere i 

klubbmesterskapet som fikk velmente råd om en videre 

friidrettskarriere. Gjerne var det folk litt lenger ned på listene 

som ble antatt å ha potensial. Hvis bare treningsmulighetene, 

utstyret og instruksjonen hadde vært bedre, og motivasjonen 

                                                 

56 Øyen, Odd (2007, 2. utg.). Milorg D13 i kamp. Fra det hemmelige militære 

motstandsarbeidet i Oslo og omegn 1940–1945. Oslo: Orion, s. 104-106. Se 
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Røeds egen beretning. Oslo: Mortensen 

57 Jar-Idrett 2/1945 s. 2-3 

58 Jar-Idrett 2/1945 s. 8-10 

59 Jar-Idrett 2/1945 s. 11 

60 Jar-Idrett 1/1946 s. 7. Hoppet ble oppnådd på Nordstrand 29.3.1946. 



hadde vært større, het det – da kunne de virkelig store 

resultatene oppnås. Slik var den optimistiske tonen.
61

 

Kort tid etter klubbmesterskapet skreiv også Erling Magnussen 

også noen ord om den kommende sesongen, og ønsket å slå 

et slag for stafettløping på våren 1946. Magnussen nevnte 

hele atten navn som "bør legge seg i trening med henblikk på 

dette". Han kom med forskjellige ideer om 

konkurransedeltakelse og treningsmuligheter, og la til: "Kunne 

vi få arrangert oss med bad etter treningen på Jar skole, ville 

det være svinaktig bra".
62

 Klubbavisas forsøk på å øke 

utøvernes motivasjon var absolutt på sin plass, i en 

oppbygningsfase etter krigen, og ble blandet med betydelige 

innslag av ønsketenkning. 

Det var nok slutten på diktaturet og idrettsstreiken som 

gjenspeilet seg både i deltakelsen og i ønskedrømmene. "Etter 

krigen nærmest eksploderte idrettsaktivitetene på Jar, slik de 

gjorde de fleste andre steder i Norge", heter det i Boken om 

Jar.63
 Mange prøvde seg nok i klubbmesterskapet i friidrett 

siden de hadde lyst til å drive åpen idrett igjen. Tendensen 

understrekes også av Stein Tønnesson i Norsk idretts historie. 

Idretten generelt opplevde betydelig medlemsøkning de siste 

årene av 1940-tallet, og friidretten var blant de sportene som 

det gikk bra med. Selv om salget av sportsutstyr var rasjonert 

og man måtte søke om tillatelse til kjøp, og selv om mange 

                                                 

61 Jar-Idrett 2/1945 s. 8-10 

62 Jar-Idrett 3/1945 s. 12 

63 Boken om Jar, s. 124 

idrettsanlegg var svært skadd etter krigsårene, var folk på den 

annen side svært innstilt på konkurranseidrett etter fire års 

idrettsstreik under krigen. Ei rekke personer kom inn i 

idrettslagene "under den seiersrus som frigjøringa førte med 

seg", skriver Tønnesson.
64

 

Flesteparten spesialiserte seg likevel aldri i friidrett på den 

måten Magnussen og andre drømte om. Ja, det spørs om ikke 

Magnussen var en utpreget drømmer av type.
65

 Her må vi ikke 

forveksle ønsketenkning med virkelighet i kilder som Jar-Idrett. 

Jentene 

En annen ting man i høyeste grad ønsket seg, men heller aldri 

helt fikk i Jar-friidretten, var deltakelse fra damene. Hvor var 

de? 

Allerede i 1939 spurte en skribent: "Er det ingen som er 'gem' 

for dameavdeling? Det er flere spreke (ja, til å løpe 60 m og 

100 m. altså) damer her på Jar. Begynner vi med håndball så 

kommer de nok snart".
66

  Det skjedde lite. Etter krigen var 

håndballen i full gang, men friidrettsjentene lot vente på seg. 

Erling Magnussen viste til flere konkrete navn som "engang 

gjorde seg så fordelaktig bemerket i friidrett på skolestevnene. 

Hvorfor ikke friske opp litt igjen?".
67

 Seinere fortalte 
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klubbavisa: "Man har flere ganger sett at Jar-Idrett har etterlyst 

våre friidrettskvinner, og hvorfor ikke? [...] Friidrettsavdelingen 

i Jar har veldige planer og er kommet utmerket godt i gang 

allerede".
68

 Planene ble så utsatt enda ett år. "Friidretten 

kommer muligens til våren", het det nemlig høsten 1946, vel å 

merke hvis dameavdelinga ville ha dette på programmet.
69

 

Samtidig ble det trykt en spennende, litt kryptisk melding: "én 

ting skal dere legge dere på hjertet: Vi har innen laget en 

meget talentfull idrettskvinne! Hun må under absolutt faglig 

instruksjon – på Bislet. Løp, høyde og eventuelt sprang må 

innøves på Bislet. La henne representere Jar Idrettslag ved de 

største stevner for damer, etter et par måneders veiledning 

kan hun hamle opp med de beste".
70

 Det var nok Unni Sæther, 

som på samme tid spilte håndball i klubben. 

Unni Sæther var født i 1932, var allsidig og dyktig i mange 

øvelser. Som en av få i Jar-friidretten var hun fra Malurtåsen, 

dit familien hadde flytta fra Blommenholm-området etter 

krigen.
71

 Under arbeidet med denne artikkelen er det sporet 

opp resultater fra 1946, da hun dominerte skole-

friidrettskampen mellom Valler og Stabekk.
72

 I nasjonale 

friidrettsstatistikker finner vi henne i 1947-sesongen. Hun var 

ikke best i noe ennå, men hadde resultater som 8,3 på 60 
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meter, 1,33 i høyde, 4,35 i lengde og 2,34 i stille lengde. Dette 

altså som femtenåring. Resultatene var bra etter datidas 

standard. Hun representerte da Høvik IF,
73

 hvor hun rakk å 

sette et par klubbrekorder.
74

 

Tidlig i 1948 skreiv Jar-Idrett: "Vår gode håndball- og fri-

idrettsjente, Unni Sæther, er atter tilbake hos oss etter 1 års 

fravær". Det framgår ikke helt hva dette "atter" betyr; det var 

ikke tidligere blitt skrevet at hun var fraværende. Skribenten 

håpte imidlertid at "hun fortsetter framgangen fra i fjor".
75

 

Samtidig het det som så mange ganger før for 

dameavdelingas del: "Fri-idretten er heller ikke i utvikling. Det 

er opplagt at det er flere som kunne gjøre seg, men interessen 

er ikke så stor ennå at det er noen idé å sette i gang en egen 

gruppe. Men hvis det er noen som ønsker det, vil de selvsagt 

bli meldt på til stevner så ofte de har lyst".
76

 Og, kanskje på 

grunn av manglende friidrettsgruppe for kvinner, deltok Unni 

Sæther ikke for Jar denne sesongen slik klubbavisa antydet. 

Hun gikk fra Høvik til Tyrving, Sandvika-klubben som hadde et 

utmerket stafettlag for kvinner.
77

 I 1948 var Sæther best i sin 

årsklasse i Norge på 60, 100 og 200 meter, i høyde, lengde, 

stille lengde og trekamp. I kule og diskos var hun "bare" nest 
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best.
78

  

Hun tok ti NM-gull mellom 1948 og 1954, to av disse i stafett. 

Av internasjonale resultater oppnådde hun en sterk sjetteplass 

i femkamp i Europamesterskapet i 1950 – fortsatt som 

tenåring. Deretter var hun stort sett skadet, og fikk på ingen 

måte den oppfølging som utøvere får i dag. Kvinnefriidrett 

hadde fortsatt ikke full støtte i Norge. En kan bare gjette seg til 

hvordan oppfølgingen og prestasjonene hadde vært hvis hun 

var ung i dag.
79

 Sæther var dessverre ikke frisk under arbeidet 

med denne artikkelen, og døde i september 2012. 

"Aldri før slik bredde og kvalitet" 

Om enn et kjempetalent som Unni Sæther glapp for Jar IL på 

grunn av ikke-eksisterende bredde og tilbud på damesida, 

fortsatte en god trend på guttesida. Stafettsesongen 1946, 

som Magnussen forsøkte å oppildne til, ble ganske bra. Jar IL 

klarte å stille lag med greie prestasjoner i Østkantstafetten, 

Grinistafetten, Bøkeskogstafetten – og Holmenkollstafetten. 

Det vil gå for langt å nevne alle deltakerne (navnene finnes i 

Jar-Idrett nr. 2/1946). I tillegg ble et juniorlag på 4 x 100 meter 

stafett nummer fire i kretsmesterskapet på Stabækbanen, som 

den gang hadde rundbaner – "en tung 340 meter lang bane 

med krappe svinger".
80
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I kretsmesterskapet ble det også medaljer på brødrene 

Andersen i lengde. Hadde de prøvd seg i tresteg, hadde de 

fått brynt seg mot Stabæks Arve Opsahl.
81

 Han spilte mest 

håndball, men ble seinere landskjent som revyartist og "Egon 

Olsen". 

Med de baneforholdene Jar IL hadde, var som sagt 

kastøvelsene lettest å drive med, og flere begynte å bli gode. I 

klubbmesterskapet i 1946 hadde Willy Andersen blant annet 

34,92 i diskos og 11,00 i kule – to forbedringer fra 1945 – samt 

ny klubbrekord på 80 meter med 9,7 sekunder Han var allsidig 

og tok bronse i kretsmesterskapet i femkamp, og i to 

pokalkamper satte han klubbrekorder på 100 meter med 12,2 

og så 11,9 samt i diskos med 38,13 meter. 

Nyinnmeldte Frithjof Eliassen med fortid i arbeideridretten var 

derimot den som vant klubbmesterskapene både i kule og 

diskos, i førstnevnte øvelse med klubbrekord på 11,82. I diskos 

hadde han 35,42, som sto som klubbrekord i en måned.  Fra 

tidligere hadde Eliassen visstnok greie personlige rekorder i 

hoppøvelsene på 1,75 i høyde, 6,02 i lengde og 3,15 i stav. 

Dessuten var førkrigskasteren og krigssabotøren Kåre 

Thoresen endelig tilbake på banen, med forbedringer til 11,52 

i kule og 31,35 i diskos samt klubbrekord i høyde med 1,63 – 

på Jarbanen.
82
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Tresteg og spyd ble prøvd, sistnevnte med et greit 

nybegynnerresultat på 39,70 av Roald Andersen, som også 

visstnok hadde kasta lengre på trening. Ser vi utenom 

klubbmesterskapet 1946 satte sønnen til ordfører Johs. 

Haugerud, Rolf Haugerud, klubbrekorder på 800 og 1500 

meter (riktignok på moderate tider); Willy Andersen på 200 

meter, 400 meter og i femkamp. At det ble satt klubbrekorder i 

alle disse nye øvelsene hadde sammenheng med at utøverne 

fikk erfaring fra andre konkurransesteder enn sin egen bane; 

bedre stadioner med rundbane. At det i det hele tatt ble satt 

noen klubbrekorder på Jarbanen, ble sett på som 

imponerende.
83

 Thoresens 1,63 på Jarbanen "lover minst 1,70 

på Bislet", het det i en kommentar.
84

 Også Bjarne Svensen 

presterte for øvrig 1,60 i høyde. 

Etter 1946-sesongen var Erling Magnussen, sin vane tro, 

optimistisk på vegne av Jar-friidretten. Magnussen spekulerte i 

hvilken øvelse de forskjellige burde satse på, hvor langt de 

kunne nå, og i kjent stil la han til setninger som "Hadde han 

bare hatt litt tid til å trene" (om impresarioen Gunnar Brunvoll). 

Til dem som var mest tiltrukket av fotball og håndball, påpekte 

Magnussen: "Fri-idretten er nå tross alt den sunneste 

idretten!". Han ville sikre flere lovende emner blant unggutta 

for friidretten. 

 

                                                 

83 Jar-Idrett 2/1946 s. 6, 3/1946 s. 12 

84 Jar-Idrett 3/1946 s. 12 

Noen talenter viste seg da også. J. Bergersen tangerte Tore 

Grouffs 60 meter-rekord (i 14-16 år) på 7,9 sekunder. Et annet 

talent, Olav Gulla, kom like bak, foran den seinere landskjente 

jazztrombonisten Gerhard Aspheim. Grouff satte nå 80-

meterrekord i sin årsklasse.
85

 I stevnet for høyere skoler løp 

både Grouff og E. Sæther godt på 60 meter med 7,8.
86

 Det ble 

Sæther som dette året fikk den tidligere bebudede prisen som 

beste allrounder i Jar-friidretten.  

I en vurdering av den kommende 1947-sesongen anførte 

Magnussen flere punkter man kunne følge med på, som hvem 

i klubben som ville bli den første over seks meter i lengde.
87

 

Det ble Roald Andersen, som konkurrerte i Tyskland og raskt 

fikk 6,06 meter.
88

 Videre nådde han 6,24 i løpet av året, og ble 

med det "brigademester" (Tysklandsbrigaden).
89

 

Også Frithjof Eliassen og Willy Andersen gjorde det godt i 

1947 ved å bli kretsmestere i henholdsvis kule og femkamp. 

Kretsmesterskapene ble riktignok tatt i "klasse B", men Jar-

Idrett hedra dem med en egen side med portrettbilder – en 

sjeldenhet i bladet. Willy Andersen kom seg i 1947 ned til 11,8 

på 100 meter og opp til 11,35 i kule.
90

 I femkamp-KM slo han 

                                                 

85 Jar-Idrett 2/1946 s. 6-7, 3/1946 s. 12, Asker og Bærums Budstikke 6.9.1946 
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med 2397 poeng sin egen klubbrekord, og forbedra 

dessuten klubbrekorden i spyd "med over 3 meter og 200 

m. rek. med et helt sekund".91 

Imidlertid ble det ikke stilt lag i stafettene "da flere av 

karene var bortreist eller på annen måte forhindret". 

Planene om bad på Jar skole etter trening måtte også nå 

forkastes "på grunn av vannmangelen".92 Om idrettslysten 

var stor etter krigen, var ikke alltid ressursene til stede. 

Fra nå av ble det en blanding mellom lyspunkter og 

nedturer i Jar-friidretten. Noen av utøverne gjorde det 

fortsatt bra. I 1948 var Roald Andersen hjemme i Norge 

igjen, deltok i klasse A i kretsmesterskapet og tok bronse i 

femkamp og sølv i lengde med 6,10. I klubbmesterskapet 

satte han nok en klubbrekord med 6,28 meter. Når han også 

hadde greie resultater i diskos med 33,55 meter (på 

Jarbanen) og 100 meter med 11,9 sekunder ble han dette 

året "populær vinner av 'allroundpokalen'". Broren Willy 

kom seg opp til 45,67 i spyd. KM femkamp fullførte han 

imidlertid ikke "grunnet manglende kondisjon".93 

                                                 

91 Jar-Idrett 2/1947 s. 25. Verken Jar-Idrett, Asker og Bærums Budstikke eller 

Nordstrands Blad (der stevnet foregikk) forteller eksakt hva disse 
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92 Jar-Idrett 1/1948 s. 9 
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Kåre Thoresen satte klubbrekord med 1,65 i høyde, fikk 42,90 i 

spyd og gjorde det marginalt dårligere enn før i kule og 

diskos. Ottar Aase, som Jar-Idrett tidligere (nr 3/1946) hadde 

"ventet noe stort" av, var nå ny trettimetersmann i diskos med 

31,35 meter. Alle fire som her er nevnt, hoppa dessuten 1,60 i 

høyde i 1948-klubbmesterskapet. Det ble også en marginal 

rekordforbedring på 1500 meter av Hans Wilhelmsen. Tore 

Grouff var fortsatt med, nå med 12,2 på 100 meter.
94

 

Av de yngre presterte Olav Gulla denne sesongen 11,6 på 80 

meter hekk. På landsstatistikken finner vi ham tidelen foran 

Thorvald Stoltenberg, kan det nevnes.
95

 Gulla ble nummer fire i 

landsskolestevnet – her ble Stoltenberg nummer seks.
96

 Gulla 

hadde dessuten 44,06 i spyd fra fylkesskolestevnet.
97

 

I klassen 16-18 år merker vi oss Oddvar Modum som ble 

klubbmester i to øvelser, og i klassen 14-16 år ble Arne Huglen 

klubbmester i lengde samt nummer to i 60 meter og høyde 

bak sin to år eldre bror Olav.
98

 Arne Huglen hadde tidligere 

vist seg som en talentfull gutte-skihopper,
99

 og det ble fortalt 

at han også hadde "evner utenom det vanlige" til å "drive det 

langt på fotballbanen" fordi han var "svært rask, samtidig som 

han har det rette blikk for spillet".
100

 På folkeskolestevnet i 

                                                 

94 Jar-Idrett 2/1948 s. 6, 11-12, 19 

95 Norge gutter 17 år – 1948, Norges Friidrettsforbund 

96 Aftenposten 20.9.1948 s. 8 

97 Aftenposten 13.9.1948 s. 7 

98 Jar-Idrett 2/1948 s. 12 

99 Se f.eks. Jar-Idrett 1/1946 s. 3, 1/1948 s. 8 

100 Jar-Idrett 2/1948 s. 7 

friidrett i 1946 hadde "Arne Haugen" som han feilaktig ble kalt 

blitt nummer to bak "Kjell Hallberg", eller som han egentlig 

het, Kjell Hallbing.
101 

 Flere kjenner kanskje Hallbing som Louis 

Masterson, forfatteren av Morgan Kane-bøkene. 

Jar IL-mannen Svein Wiel Jørgensen skreiv seinere om 

Hallbing: "En gang slo han meg i høyde på det årlige 

skolestevnet. Ut fra rent egoistiske hensyn var jeg glad til at 

han nøyde seg med rasken [realskolen]. Så var det ikke lenger 

noen som kunne ta fra meg 1. plassen i høyde".
102

 Huglen og 

Jørgensen var i en periode "med overalt", minnes sistnevnte. 

De ble kjørt av Jørgensens far, som var handelsreisende og 

hadde bil, eller en lastebil med generator som klubben hadde 

til disposisjon.
103

 

En kuriositet er at Jar også fikk en mann i Friidrettsforbundet 

på denne tida. Gunnar Faksvaag som ble ansatt som sekretær i 

Norges Friidrettsforbund. "Jeg søkte stillingen fordi jeg tror 

arbeidet ligger for meg", uttalte han til Aftenposten.104
 Han 

hadde jobben til 1952, og var blant annet med på å gi ut 

bladet Fri-idrett. Fra 1955 til 1957 var han varamedlem i 

sentralstyret, men da for Halden Idrettslag.
105
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Tegn til nedgang 

Ikke alt var på topp i 1948. Dessverre konkurrerte 

Frithjof Eliassen "av gudene vet hvilken grunn" kun i 

bedriftsidrett denne sesongen. Han forsvant så fra 

radaren og er vanskelig å finne informasjon om. Så 

selv om Erling Magnussen kunne oppsummere noen 

brukbare resultater, måtte den optimistiske 

klubblederen også innse at friidretten "har som ellers 

støtt på mange vansker. Interessen for treningen har 

vært minimal blant de fleste. Heller ikke har det vært 

noen publikumsinteresse som må til for å anspore de 

aktive til å yte sitt aller beste".
106

 Et annet sted i samme 

nummer het det kraftfullt: 

Planmessig, rasjonell og oppbyggende trening på lengere 

sikt har vært et ukjent begrep for de fleste medlemmer [...] 

Mange ungdommer på Jar, som til stadighet ikke unnlater å 

presisere at de har svært liten tid å avse til idrettslig trening, 

tilbringer riktignok meget av sin sparsommelige tid på 

Jarbanen, men dessverre bare til ørkesløst prat og fjas [...] 

Det er ikke for sterkt å si at når det gjelder grundig og 

teoretisk kjennskap til sin idrett, er dessverre mange av 

utøverne rene analfabeter.107 

                                                                                                                     

Også Faksvaag var med i Milorg (13311), og satt på Grini etter å ha blitt fakket 

som medlem av 13311s slippgjeng. Milorg 13311. Krigen og freden 1940–1945 

(Oslo 1989), s. 54 og 92 

106 Jar-Idrett 2/1948 s. 6 

107 Jar-Idrett 2/1948 s. 3-4 

 

Erling Magnussen måtte også vedgå at resultatene i 

klubbmesterskapet 1948 "ble litt svakere enn ventet", og når 

det gjaldt utøvere under 19 år kunne han sørgmodig fastslå at 

"resultatene ligger milevis bak de som ble oppnådd av guttene 

for noen år tilbake".
108

 Han hadde tidligere kommet med 

varselsignaler om klubbmiljøet: "Det er et ubestridelig og 

forstemmende faktum at det 'indre liv' i laget vårt er altfor lite 

utviklet. Utenom de vanlige tevlinger og trening kommer man 

sjelden sammen".
109 

Var det derfor det også visstnok var liten 

interesse for trening? 

Magnussen måtte kanskje dra lasset for mye alene etter hvert. 

Han fikk gode skussmål som leder, som her i 1947 da han også 

stilte opp for klubbens fotballag som presterte ganske slett: 

                                                 

108 Jar-Idrett 2/1948 s. 11-12 

109 Jar-Idrett 3/1947, s. 9 



E. M. er egentlig fri-idrettsmann, men har gjort fotball-

avdelingen store tjenester ved sin deltagelse på laget. Hans 

repertoar innen fotballfaget er en smule begrenset. 

Sprinteregenskapene står fremst hos ham, og dette har 

hjulpet ham til å utføre mangen en bragd på fotballbanen. 

Han er primus motor innen fri-idrettsavdelingen, og denne 

idrettsgren er den som ligger hans hjerte nærmest. M. er et 

skattet medlem innen laget og er meget brukt i 

administrasjonen. Han er mest kjent for sin ledelse av den 

helt igjennom vellykte Odalstur 1946.110 

Turen til Odal som det er snakk om, var en pokalkamp i 

friidrett og fotball mot en klubb med det pussige navnet 

Knuppen IL. Slike turer var vanlig å arrangere på den tida. 

Turen til bortebane foregikk med buss, det "eksisterte nesten 

ikke biler" på Jar den gangen.
111

 Knuppen IL ble også bedt på 

returkamp på Jarbanen. Jar dominerte friidretten i denne 

pokalkampen, mens gjestene "som ventet vant" en fotball-

kamp.
112

 Sportsarrangementene var avslutninga på et lengre 

marked med "sang og musikk, komisk håndball, opptreden av 

Bærumskunstnere, bokseoppvisning osv". Bevertning var det 

heller ikke mangel på, "og så blir det dans".
113

 

I en større studie av idrettskultur i mellomkrigstida trekker 

Ørnulf Hodne fram klubblivet utenom trening som svært 

                                                 

110 Jar-Idrett 3/1947, s. 23 

111 Intervju med Rolf Haugerud 13.7.2014 

112 Asker og Bærums Budstikke 13.9.1946 s. 5 

113 Asker og Bærums Budstikke 2.9.1946 s. 4, 6.9.1946 s. 2 

viktig. "Enhver klubb med respekt for seg selv, stor eller liten, 

hadde en sosial identitetssirkel omkring sine prestasjoner på 

idrettsbanen". Idrett og fest skapte til sammen "en populær 

lagskultur som trakk til seg mye ungdom av begge kjønn, og 

inkluderte virksomheten i lokalmiljøet på en måte som gav PR 

og prestisje".
114

 Det var selvsagt en del moro og 

underholdningsarrangementer også i Jar IL, og Jar-Idrett 

inneholder masse "sosietetsstoff" om menn og kvinner i 

klubben. Som tidligere nevnt kunne underavdelinger også ha 

egne, håndskrevne aviser. Som det også er sagt ovenfor, 

forsøkte noen frontfigurer å binde medlemsmassen sammen 

med mer kulturelle og idrettsfilosofiske betraktninger. 

Man prøvde altså å skape et klubbliv, med ildsjeler som 

Magnussen i spissen, men etter 1946 gikk det trått. De fleste 

som rett etter krigen hadde deltatt i klubbmesterskap og 

stafetter, hadde ikke den interessen som skulle til for å drive 

trening og spesialisering innen friidrett. Som Hodne var inne 

på, måtte nødvendigvis idretten utøves for at fest og kultur 

kunne utgjøre de "sosiale rammeaktivitetene". Ingen av delene 

kunne aleine drive fram klubben. 

Vanskelighetene med organisering gjaldt forresten ikke bare 

innad i Jar IL, men også mellom klubber. En antydet 

pokalkamp mot Liull høsten 1946
115

 er det ikke mulig å finne 
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spor av. I 1948 ble det antyda en pokalkamp mot naboklubben 

Frem-31. Erling Magnussen måtte oppleve stadige utsettelser, 

og arrangementet gikk til slutt "fløyten".
116

 I tillegg måtte 

Magnussen oppleve at seniorlaget i fotball svikta. Da laget 

"totalt hadde falt igjennom overfor de andre lag i kretsen, ble 

det bestemt at 'gamlekara' for alltid burde avskrives", het det i 

klubbavisa. A-laget ble lagt ned fra og med 1948. Man prøvde 

å dra i gang et guttelag, men også der opplevde man at 

interessen "dabbet av etter hvert" slik at treneren "allerede 

etter en måneds tid fant det formålsløst å drive rasjonell 

trening [...] i Jardistriktet".
117

 

                                                                                                                     

friidrettshistorie nr. 1, s. 11 

116 Jar-Idrett 1/1948 s. 25, 2/1948 s. 11 

117 Jar-Idrett 2/1948 s. 7. Svein Wiel Jørgensen kunne vel ikke sagt det bedre 

enn han gjorde i intervju 31.7.2011: "Vi hadde et jævlig dårlig fotballag". 

Tore Grouff var inne på at det ikke var lagt til rette for 

"klubbforhold" på Jarbanen. En eventuell satsing på friidrett 

"kokte bort" fordi det var så få som tok tak, det var "ingen 

organisasjon som fanget opp" talenter og interesserte.
118

 I 

noen korte memoarer om tida rundt 1950 av Svein Wiel 

Jørgensen, understreker han at det "var alltid mangel på ledere 

i klubben, og økonomien var skral".
119

 I en klubb-beretning 

skrevet ved 25-års-jubileet i 1959, heter det tilsvarende om 

årene 1946 og 1947 at den økonomiske stilling var 

"fortvilet".
120

 Som for å understreke nedgangssignalene innen 

flere av klubbens idretter, friidrett så vel som fotball, gikk så 

bladet Jar-Idrett inn etter 1948. 

Siste nummer ga ikke engang noen beskjed om nedleggelsen. 

I arkivene finnes bare et stort intet som varer i sju år, til 

nummer 1/1955 ble utgitt. Dette var det første nummeret på 

mange år, samtidig med at hockeyinteressen blomstret og Jar 

ILs eksistens som klubb ble redda av dette. 

Jar Idrettslag var ikke aleine om å få det tungt når den første 

frigjøringsrusen etter 1945 hadde lagt seg. Fra 1950 og femten 

år framover opplevde Norge en "idrettskrise" med tilbakegang 

i aktivitet, skreiv Stein Tønnesson i Norsk idretts historie – man 

merker seg den internaliserte bruken av ordet "krise" som er 

så vanlig i sportsspråket. Friidretten var blant idrettene som 

gikk markert tilbake, men nye og spennende idretter som 
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ishockey samt den suverent største idretten – fotball – klarte 

seg greit igjennom.
121

 Aktiviteten i norsk idrett fra 1950 og 

utover sank imidlertid ikke lavere enn 1945-nivået. Jar IL mistet 

derimot hele friidretten, ja, nesten hele klubben gikk dukken. 

Jeg skal i fortsettelsen dokumentere de siste friidrettsårene i 

Jar IL, og forsøke å forklare nedgangen. To forklaringer kan 

være særlig aktuelle, og begge har å gjøre med ressurser. For 

det første har vi sett at det stadig ble klagd over utstyr og 

anlegg i klubben. Selv etter flere dugnader ble ikke Jarbanen 

noen bra bane. Stein Tønnesson framholdt friidrett som en 

idrett som lett kunne foregå utendørs og med beskjedne 

anlegg, men så enkelt var det nok ikke. Anleggssituasjonen 

hadde tydeligvis mer å si, i hvert fall i et bynært strøk som Jar. 

Mange små klubber dreiv friidrett i Østre Bærum, og det var 

nok mye unødig oppsplitting av ressurser. 

Dette gjaldt i og for seg ikke bare anleggsressurser, men også 

ledere, trenerkrefter og -miljøer. Befolkningsmessig har 

Tønnesson påpekt at krigen og de raske forandringene i 

etterkrigstida rykket opp i mange sosiale miljøer. Med 

gjenoppbygging, ny industrialisering og økning i 

studietilbudet økte også flyttingen i landet. Ungdom gikk 

dermed "tapt for norsk idrett, både som aktive og ledere", 

oppsummerer Tønnesson.
122

 Denne faktoren skal vi se 

nærmere på. 
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De siste friidrettsårene 

Som nevnt var klubbladet Jar-Idrett det første til å forsvinne. Men 

gransker man dagspressen ser man at klubben ikke døde ennå. 

De mest ivrige fortsatte, og enkelte nye klubbrekorder i friidrett 

ble notert, men nyrekrutteringen var ikke stor. 

I 1949 fikk man faktisk til den pokalkampen mot Frem-31, på 

Lysaker-lagets bane, som var tiltenkt året før. Budstikka hadde 

nok ikke hatt høye forhåpninger til hva Jar kunne stille opp med, 

da avisa "med glede" konstaterte i etterkant "at det fins folk både 

i Jar og Frem-31 som pusler litt med fri-idrett". 

Willy Andersen sto som vanlig fram, og vant lengde (5,70), kule 

(11,19) og diskos (34,60). Ottar Aase tok andreplasser i høyde 

(1,65 – stavet "Åser") og i diskos (30,90). Kåre Thoresen tok 

tredjeplass i høyde (1,60) og kule samt andreplass i lengde. En P. 

Amundsen tok andreplassen i kule med 10,48. Hans Wilhelmsen 

vant 800 meter suverent. I gutter 15-17 år vant Jar noen seire på 

beskjedne resultater. I gutter 13-15 år vant Arne Huglen både 60 

meter, lengde og diskos, og fikk med seg Svein Wiel Jørgensen 

som vant høyde på 1,55. Alt i alt vant Jar en knapp seier. Men i 

juniorklassen stilte faktisk ingen.123 "Glem ikke", skreiv forresten 

en klubbleder til Budstikka, at guttene tok tre gull i 

kretsmesterskapet. Huglen sto for to av disse gullene, mens 

trettenåringen Steinar Kopperud vant lengde. Wiel Jørgensen tok 

en sølvmedalje.124 
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Det ble ikke holdt noe klubbmesterskap i 1949; man plukka bare 

ut klubbmestrene utfra stevnet på Frembanen. I den forbindelse 

merket Budstikka seg Huglen og Wilhelmsen som "2 meget 

lovende fri-idrettsgutter". I et Tyrving-stevne samme måned 

forbedra også Hans Wilhelmsen seg fra 4.39 til 4.33,4 på 1500 

meter; og dette "nærmest uten trening". 

Fra skolekampen Valler–Stabekk samme høst må en også merke 

seg seire for opprinnelige Jar-gutter Oddvar Modum i øvelsene 

80 meter (9,6 sekunder) og lengde (5,40), og andreplass i 80 

meter hekk (12,6). I årsklassen under vant Arne Huglen 60 meter 

og lengde og Svein Wiel Jørgensen høyde, alle tre gangene foran 

Kjell Hallbing på andreplass.125 

I 1950 ble klubbkampene satt mer i system, da kretsen initierte 

en liga med tilhørende ligakamper. Jar havnet i 3. divisjon, vel et 

greit nivå for dem. I begynnelsen av juni slo de Øvre Diesen i en 

hjemmekamp. "Det var sikkert den største og mest gledelige 

friidrettsdag i Jar idrettslags historie", fastslo Budstikka. Og dette 

lyspunkt kom altså nesten to år etter at klubbavisa var 

forsvunnet, og klubben på mange måter lå nede. 

Da Øvre Diesen ble slått, vant Roald Andersen lengde (5,89), 

diskos (30,49) og tok tredjeplass på 100 meter. Arne Huglen, ikke 

ennå fylt seksten år, utmerka seg med seier på 100 meter (12,2) 

og andreplass i lengde (5,78). Hans Wilhelmsen vant 3000 meter 

på 10.17,6. Kåre Thoresen tok andreplass i høyde, samt i kule 

foran Willy Andersen. Atter en gang så man for øvrig at Jarbanen  
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kommentert: "Å avvikle et fri-idrettsstevne på denne banen er 

ikke lett, men det gikk da". 100-meteren måtte løpes diagonalt 

på banen, da klubbkampen foregikk noen dager før utbedrings-

dugnaden som er omtalt ovenfor.126 

Neste kamp var mot en annet bærumsklubb, det tidligere 

arbeideridrettslaget Jutul. Her vant Arne Huglen igjen 100 meter 

(12,1), Roald Andersen lengde (5,98 foran Arne Huglen 5,83) og 

Hans Wilhelmsen 3000 meter (9.54,8). Wilhelmsen tok også en 

andreplass på 800 meter. Jutul vant imidlertid kampen etter gode 

resultater i kast.127 

Jar slo imidlertid tilbake mot klubben Høgda: "Jar var Høgda 

totalt overlegen i fri-idrett" lød avisoverskriften. Klubbkampen 

foregikk under mer anstendige forhold på Kadettangen, og ble 

vunnet etter dobbeltseiere av Arne Huglen og helt nye Knut 

Varre på 100 meter (11,9 og 12,1), Willy og Roald Andersen i 

diskos (34,20 og 31,25), Arne Huglen og Roald Andersen i lengde 

(5,74 og 5,66), Kåre Thoresen og Svein Wiel Jørgensen i høyde 

samt Willy Andersen og Kåre Thoresen i kule. 

I tillegg tok Hans Wilhelmsen seg av 800 og 3000 meter, nå med 

et såpass godt langløp som 9.11,5. Avisreferenten valgte spesielt 

å framheve Wilhelmsen: "klarer Hans Wilhelmsen å fortsette 

framgangen slik som han har begynt, har vi lov til å regne ham 

god for langt under 9 min. neste år".128 

                                                 

126 Asker og Bærums Budstikke 7.6.1950 s. 4 

127 Asker og Bærums Budstikke 14.6.1950 s. 2 

128 Asker og Bærums Budstikke 21.6.1950 s. 4 



Jutul slo samtidig Simensbråten. Etter disse to klubbkampene 

ble det bestemt å la de neste matchene, Jar–Simensbråten og 

Jutul–Høgda, avgjøres på papiret. Man satte resultater 

oppnådd i tidligere konkurranser opp mot hverandre, til fordel 

for de to bærumsklubbene. Det het deretter at Jar skulle opp 

mot Nordstrand IF snarlig etter dette og at Jutul skulle ha tre 

kamper i august,
129

 men det har det ikke vært mulig å finne 

noe stoff om.
130

 

Fra 1950-sesongen må det også tas med at Roald Andersen 

endelig ble kretsmester i en individuell øvelse, da han tok seg 

av lengde med 6,36 meter.
131

 I året 1951 ble det bare 6,00 

meter på ham, oppnådd i klubbmesterskapet på Jarbanen – 

som klubben fikk avholdt etter et par år uten. Han fulgte opp 

med 7,5 på 60 meter, der Arne Huglen i juniorklassen løp 

bedre på 7,4.
132

 

Deltakelsen var svært tynn i seniorklassen. I KM på Røa kom 

ingen fra Jar på plasseringslista.
133

 I klubbmesterskapet kom 

Kåre Thoresen og Willy Andersen seg fortsatt ikke over 1,60 i 

                                                 

129 Asker og Bærums Budstikke 23.6.1950 s.3, 3.7.1950 s. 3. 

130 Heller ikke Jutuls klubbavis Jutulen (innbundet på Nasjonalbiblioteket) 

inneholdt noe om denne kretsligaen. Det eneste nummeret i 1950 kom tidlig 

på året, og det kom også kun ett nummer i 1951. Nordstrand IFs blad NIF-

posten ble ikke utgitt i 1950–1952, ifølge BIBSYS. Kanskje en artikkel i Jutulen i 

1950 s.4 kan gi en pekepinn til å forklare de sjeldne utgivelsene – artikkelen 

het "Spar på papiret!". En annen grunn kan selvfølgelig være "idrettskrisen". 

131 Asker og Bærums Budstikke 16.8.1950 s. 4, Aftenposten 15.8.1950 s. 7 

132 Asker og Bærums Budstikke 26.9.1951 s. 4 

133 Asker og Bærums Budstikke 7.9.1951 s. 5 

høyde. Willy Andersen satte riktignok klubbrekord i kule med 

12,48, og presterte også 36,63 i diskos foran sin bror som 

hadde 33,15. Med juniordiskosen kom tre mann over 30 meter, 

Bjarne Arctander (32,70), Tore Solheim (31,78) og Erling Bach 

(31,31). Det var altså noen lyspunkter i kast, men stagnasjon i 

de andre øvelsene. På tross av at dugnader hadde utbedra 

banen noe, geberda man seg stadig vekk over "de dårlige 

konkurranseforholdene".
134

 

Talentene gjorde det fortsatt godt i lokale tevlinger i 1951. 

Særlig viste de seg fram i skolekampen Valler–Stabekk. Her 

vant Arne Huglen 100 meter (11,7), 400 meter (59,0), 80 meter 

hekk (11,7) og lengde (5,49) mens Svein Wiel-Jørgensen vant 

høyde (1,66). Alt unntatt kulestøt ble altså vunnet av Jar-

gutter! I nest eldste klasse tok Tore Solheim tredjeplass i 

diskos med 33,22, og også Knut Aalerud plasserte seg greit.
135

 

Steinar Kopperud konkurrerte i 1950 som en talentfull 

fjortenåring (7,9 på 60 meter og 5,14 i lengde), og løp 100 

meter på 11,4 som gymnasiast.
136

 

Skoleidrett for Stabekk gymnas dro dem likevel ikke inn i 

konkurranser for Jar IL på fritida. De to tingene hadde liksom 

ingen sammenheng i deltakernes øyne.
137

 

 

                                                 

134 Asker og Bærums Budstikke 26.9.1951 s. 4 

135 Asker og Bærums Budstikke 2.11.1951 s. 4 

136 Diverse klipp fra Asker og Bærums Budstikke og Aftenposten. 

137 Intervju med Oddvar Modum 17.8.2012 



Hva med barn? Deltakelsen var relativt bra i klubb-

mesterskapet, med ganske mange gutter i yngste klasser. Man 

ser tendensene også i et avslutningsstevne i trekamp som 

Tyrving arrangerte for barn og ungdom på høsten. I tillegg til 

Arne Huglen som ble nummer tre i klassen for gutter 17-18 år, 

finner vi Svein Faraasen som nummer to i gutter 12 med blant 

annet et godt ballkast.
138

 

 

Noen av Jars talenter etter krigen. Olav og Arne Huglen i lys genser 

foran; bak Olav står Olav Gulla (t.v.) og Per Aalerud. Jar-Idrett 1-1946 

 

 

                                                 

138 Asker og Bærums Budstikke 10.10.1951 s. 4 

Hva nå med jentene? Unni Sæther var forlengst blitt en bauta i 

Tyrving, og var definitivt tapt for Jar. Kvinnelige utøvere over 

konfirmasjonsalder hadde Jar generelt ikke, og lenge var det 

ikke jenteklasser i klubbmesterskapene. En bedring begynte 

imidlertid å komme. I klubbkampen mot Frem-31 i 1949 ble 

det lagt inn en 60 meter for jenter 13-15 år, der Frem-31s 

Marit Smith og Jars Randi Kessel begge løp på 8,9.
139

 

I den nevnte trekampen som Tyrving arrangerte i 1951 glimtet 

så Liv Marianne Sollie til med en tredjeplass i tolvårsklassen, 

blant annet med et langt kast i liten ball (43,36 meter).
140

 Jar 

ble også beste skole i Østre Bærum i kommunens 

skoleidrettsstevne.
141

 Jentene anført av Sollie slapp dessuten til 

i klubbmesterskapet i 1951, men bare i yngste klasse. 

Referenten kommenterte: "Det var også gledelig at noen 

jenter våget seg frampå, vi håper bare det blir flere neste 

år!".
142

 

Som vanlig ble det med håpet. Problemet ble å få med seg 

barn og unge til videre deltakelse. 

                                                 

139 Asker og Bærums Budstikke 10.10.1949 s. 2-3 

140 Asker og Bærums Budstikke 10.10.1951 s. 4 

141 Asker og Bærums Budstikke 22.6.1951 s. 5 

142 Asker og Bærums Budstikke 26.9.1951 s. 4 



Andre gjøremål 

De forrige årgangene med talenter var også borte. Olav 

Huglen tok en sjetteplass i landsskolestevnet 1950 med 2,47 i 

stav,
143

 men etter dette ble det tilsynelatende ikke mer friidrett. 

"Det var ikke så mye jeg klarte å karre med meg", mimrer 

Huglen om sin ganske korte friidrettskarriere.
144

 

En annen som deltok i 1950 var Oddvar Modum, med 11,8 på 

100 meter i skolestevnet for Oslo-regionen, deretter 

femteplass på 100 meter og sjetteplass på 400 meter i 

landsskolestevnet.
145

 Han ble dette året omtalt av Budstikka 

som "Stabæks lovende juniorløper", og hadde altså tatt 

klubbovergang.
146

 I Stabæk hadde han mulighet til å delta på 

et godt lag i Holmenkollstafetten, og til å fortsette å spille 

fotball, har han fortalt.
147

 Også Steinar Kopperud gikk over i 

Stabæk, trolig i 1951.
148

 

Olav Gulla er ikke å finne i friidretten etter 1948. Dette året var 

han formann i Stabekks gymnasiastsamfunn Valhall, og ble to 

år seinere tatt opp på maskinlinja ved NTH.
149

 Rolf Haugerud 

studerte også ved NTH, fra høsten 1946, og var før det opptatt 

med militærtjeneste og verkstedpraksis. Han slo seg i 1956 

                                                 

143 Aftenposten 18.9.1950 s. 9 

144 Intervju med Olav Huglen 2.10.2014 

145 Aftenposten 5.9.1950 s. 8, 18.9.1950 s. 9 

146 Asker og Bærums Budstikke 12.6.1950 

147 Intervju med Oddvar Modum 17.8.2012 

148 Diverse klipp fra Asker og Bærums Budstikke 

149 Diverse klipp fra Asker og Bærums Budstikke 

ned i Brattvåg på Sunnmøre og var aktiv idrettsmann helt til 

pensjonsalder.
150

 

Hvilke typer kunne egentlig bli gode friidrettsutøvere i Jar IL? 

Svein Wiel Jørgensen husker at de som dreiv det lengst, var de 

som visste å trene godt for seg selv. Willy Andersen trente 

sammen med broren Roald og hadde bestandig "kula under 

armen", forteller Wiel Jørgensen.
151

 Flere husker også Per 

Stavem, tikjemper og kaster som konkurrerte for Stabæk IF og 

var såpass god at han deltok i OL i 1948 og 1952. Stavem 

trente også for seg selv, på Jarbanen, stadig oftere med feltet 

for seg selv. Her la Stavem altså noe av grunnlaget for sine 

47,49 i diskos (oppnådd 1951) og 16,02 i kule (1952).
152

 Men 

helt alene var han ikke. Nysgjerrige barn dukka opp for å se 

på, og syntes det var stas med den dyktige Stavem som fikk 

dem litt interesserte i friidrett.
153

 Men ikke interesserte nok til å 

satse på samme nivå. 

Folk forsvant til andre gjøremål, om det var andre klubber, 

idretter eller helt andre ting. Kanskje Budstikka traff ganske bra 

da avisa i 1951 beskreiv den lokale ungdommen, kan en 

spekulere i: 

 

                                                 

150 Intervju med R. Haugerud 13.7.2014; http://brattvag.rotary.no/Rolf-H.htm 

151 http://www.friidrett.no/stevner/statistikk/internasjonalt/Documents/ms.htm 

152 http://www.friidrett.no/stevner/statistikk/alletider/Documents/sen/ms.htm 

153 Intervju med Svein Wiel Jørgensen 31.7.2011 og med Tore Grouff 

17.8.2012. Stavem fikk noen år i etterkant en egen sønn, Knut, som ble god 

høydehopper med personlig rekord på 1,95 meter. 

http://brattvag.rotary.no/Rolf-H.htm
http://www.friidrett.no/stevner/statistikk/internasjonalt/Documents/ms.htm
http://www.friidrett.no/stevner/statistikk/alletider/Documents/sen/ms.htm


Styret i Stabæk Idrætsforening har i lengere tid sett og er 

oppmerksom på at størsteparten av ungdommen i dag ikke er 

istand til som før, å gå turer i skog og mark, leke eller drive 

annen form for idrett og friluftsliv. Ungdommen fra 14-15 år 

og oppover [altså født i 1936-1937, forf.anm.] er kommet på 

feil spor. Det er unødvendig å nevne at show, kinostykker med 

uheldige virkninger, ansamlinger på gater og hjørner, og ikke 

forglemme den ting at unge gutter og piker henger sammen 

daglig i nevnte alder. Hos oss har heldigvis ikke utviklingen 

gått i retning av 'Bander og bandeførere', men det er noe som 

er galt. 

Riktignok fortsatte artikkelen med å minne om at "Vi har en 

kjekk, sterk og sund ungdom i dag og skal ikke skjære alle 

over en kam".
154

 Men den bekymrede tonen var klar. Alle var 

sikkert ikke like bekymrede for den oppvoksende slekt, og slik 

bekymring har dessuten alltid vært til stede hos eldre 

generasjoner. Det er ikke sikkert det var så mye bedre før, 

heller. 

Ørnulf Hodne refererer til arbeideridrettslag i mellomkrigstida, 

som i teorien skulle flokke seg stolte og ranke under den røde 

fane, og bli skolert og politisert mellom treningene. 

Majoriteten i laget ble gjerne imidlertid utgjort av "den faste 

dansegjengen" som helst ville flørte og more seg. Som i Jar IL 

prøvde bekymrede frontfigurer å appellere til litt mer 

seriøsitet.
155

 Slik var det nok i de aller fleste idrettslag. Men 

                                                 

154 Asker og Bærums Budstikke 22.6.1951 s. 6 

155 Hodne, Ørnulf (1995). Idrett og fritid. En mellomkrigsstudie i norsk 

idrettskultur. Oslo: Novus, s. 135-136 

hadde Budstikka-skribenten likevel et poeng om dalende 

idrettsinteresse fra rundt 1950? 

Skoleverket kan ikke lastes for endringene i friidrettsinteresse, 

der pågikk skole-friidretten for fullt. Samfunnet var likevel i 

endring, og helt andre ting lokket for de unge og talentfulle 

utøverne når de først måtte velge. Dette kunne være alt fra 

høyere utdanning til en jazzkarriere. Jar Idrettslag fikk liten 

eller ingen varig stamme av utøvere, trenere og ledere. Det 

måtte introduseres nye lagidretter, ishockey for gutter og 

håndball for jenter – for at idrettslaget i det hele tatt kunne 

klare å eksistere. 

Noen fra Jar ble likevel gode i andre klubber, særlig Stabæk IF 

samt Unni Sæther i IL Tyrving. Når friidrett opplevde en 

generell nedgang etter 1950 måtte klubbressursene antakelig 

konsentreres på noe færre idrettslag. Dette var for øvrig en 

historie som gjentok seg på slutten av 1980-tallet, da Stabæk 

selv ga tapt for Tyrving og Fossum. Ikke mange år etter 

forsvant også Fossum, og Tyrving sto igjen som eneste aktive 

friidrettsklubb i en kommune som nå hadde passert 100 000 

innbyggere. 

Som vi har sett av artikkelen var økonomi og ikke minst anlegg 

en konstant utfordring helt fra 1940-tallet. Etter min mening 

var nok anlegg enda viktigere enn hva Stein Tønnesson la vekt 

på i Norsk idretts historie. Selv om friidrett ikke nødvendigvis 

krever mest utstyr, fant ikke folk seg i å drive idrett over tid på 

mindreverdige idrettsanlegg. Dette selv i et 1940-tallssamfunn 



som var mindre "kravstort" til materielle goder. Det er et 

interessant apropos til dagens anleggsdebatter. 

Jeg har i artikkelen gått meget detaljert gjennom resultater og 

klubbrekorder. Man må muligens være spesielt interessert for 

å følge med på tallene – det må jo understrekes at utøverne i 

Jar IL var langt unna et nasjonalt toppnivå. Det er bare å se på 

Per Stavem som bodde i nærområdet; Jar-gutta lå ti meter bak 

i diskos og stort sett fire-fem meter bak i kule. Det var så vidt 

at noen av utøverne i Jar klarte å erobre kretsmesterskap. 

Imidlertid var det en fin lokal breddeklubb som kunne tilby 

idrettsdeltakelse og idrettsglede til nokså mange gutter i 

distriktet – dessverre veldig få jenter. Det er også verdt å 

merke seg kretsen som kom med et fint tiltak i 1950, en liga 

der ulike klubber kunne tevle klubbkamper med lag på sitt 

nivå. Kanskje kunne den rette ildsjelen også fått ting mer på 

plass, tilfeldigvis ble det slik at de som engasjerte seg i Jar 

(Andersen-brødrene, Erling Magnussen) var solospillere. 

Seinere fikk også Jar IL de rette ildsjelene, først og fremst i 

Libæk-familien uten forkleinelse for andre.
156

 

Friidretten ble alt i alt et blaff i Jar IL. Den ble praktisert 

mellom 1939 og 1951 med et unntak for idrettsstreik-årene og 

med en storhetstid i 1946–1947. Det vil være interessant om 

                                                 

156 Ole Jacob Libæk sa ting som det var i 2011: "Det er et under at Jar 

Hockey lever i dag. Det tok 55 år før de fikk en ishall. Borte er hockeyklubber 

som Høvik, Grane, Modum [Mode], Stabæk og Eiksmarka", jf. "Presidenten 

med kraftig kritikk" av Stein Halvorsen, Budstikka 23.7.2011 s. 11 

andre har lyst til å undersøke andre klubber i like stor dybde, 

og se om den samme periodiseringen går igjen der, og om 

årsakene til nedgangen kan tenkes å være de samme. 
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Jar-Idrett 
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Kilder 

Periodika: 

Budstikka: gjennomgått for somrene 1949 til 1951 samt 

enkeltsøk elektronisk. 

Jar-Idrett: gjennomgått for 1939 til 1959 samt enkelte seinere 

numre. 

Jutulen: gjennomgått for 1950. 

Diverse andre avissøk, særlig Aftenposten (alt er nevnt i 

fotnotene)  

Norges Friidrettsforbund og Akershus friidrettskrets' 

resultatstatistikker 

 

Bøker: 

De to lokalhistoriske bøkene Boken om Jar (1999) og Ingen 

malurt i begeret (2014) kan framheves spesielt, dette er 

jubileumsbøker for henholdsvis Jar Vel og Malurtaasen Vel. 

Alle bøker er nevnt i fotnotene. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer: 

Svein Wiel Jørgensen 31.7.2011 

Tore Grouff 17.8.2012 

Oddvar Modum 17.8.2012 

Per Aalerud august 2012 

Fredrik Birkeland 6.10.2012 

Kjell Knut Larsen 14.8.2013 

Rolf Haugerud 13.7.2014 

Olav Huglen 2.10.2014 

 

Unni Sæther, Arne Huglen og Fredrik Birkeland gikk dessverre 

bort under arbeidet med artikkelen. 


