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���������. En siste hilsen til vannfl aten og en siste hilsen til smerten som venter. Om et tiendedels sekund 
skal Martin Skogholt krøke seg sammen og treff e Oslofj orden fra tier’n på Hvalstrand Bad med et lite drønn. 
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�� ���� ������� ���� gjerdet på Frognerbadet i Oslo 
en tidlig torsdag, rett fra nachspiel. Han vrenger av seg 
klærne ved stupetårnet og seiler opp til tier’n i bokseren. 
Morgenstrekkdamer med plasthetter skuler opp mot den 
bråkjekke silhuetten over de gamle eiketrærne. Mannen 
lener seg godt over rekkverket mot Vigelandsparken for lik-
som å få ekstra fart, bykser frem og skyter over kanten. Ba-
devaktens walkietalkie spraker. Et sekund senere spriker 
mannen ut i mageplaskposituren som har gitt den vågale 
disiplinen sitt navn – armene strukket tilbake mot himme-
len, brystkasse og buk frem. Vannflaten farer mot ham. 

Nå skal han så sent som mulig krøke seg sammen og 
smelle i vannet med leggskinn, knær og albuer først. 

Det krever at han vet hvor vannflaten befinner seg.
Foreløpig gjør han ikke det.

�������������. «Toppløse mødre og rutsjebane var 
det ikke tidlig på syttitallet, men ellers er det meste her 
omtrent det samme», sang Lars Lillo-Stenberg om Frog-
nerbadet. Han kunne ha sunget om dødsing også. Ver-
dens kanskje barskeste stupestil oppsto akkurat her på 
slutten av syttitallet. Fortsatt er det her sporten utvikles.

Det begynte sannsynligvis som et mislykket stup, og ut-
viklet seg raskt til et brunstfenomen blant vestkant  ramp 
som forserte Frognerbadets provisoriske gjerder på vei 
hjem fra byen, før de sjanglet opp til tier’n. Lavere døds 
teller ikke. 

Foran de hvinende damene på steintribunene dyrket de 
frem mageplaskmyten «om han som sprakk». Siden har 
machoøvelsen blitt holdt i hevd av legendariske pionerer. 
Som Tobben og Erling Christensen – fyrer så digre at de 
gjerne kom inn døra med girspaken i hånden fordi de ikke 
hadde kontroll på musklene sine, som holdt hverandre i 
føttene og veltet ut fra tier’n. Som Alton Bendu, som se-
nere ble tabloidhelt da han som dørvakt dødset foran re-
volverkulene til en desperado og reddet en kvinne utenfor 
utestedet Baronen & Baronessen. Som Petter Andresen, 
eks-it-gründer og bærbonde som holder den uoffisielle 
verdensrekorden i Døds på tjuefire meter, satt i Stryn. 

Frognerbadet var sportens Colosseum, bortsett fra De 
mørke årene da regnskapsføreren til Hells Angels var nat-
tevakt – med aggressiv bikkje og tom revolverhylse i bel-
tet, bare for å vise at han kunne hvis han ville. 

Dødsing spredte seg raskt til Panter’n på Bygdøy, Hval-
strand Bad og så langt sør som til Ingierstrand og Drøbak 
– der folloguttene hadde en hang til å lande i «reka» frem-
for den mer masochistiske – og ikke minst autentiske – 
«bomba» (se faktaboks). Dødsing forble like fullt et Oslo-
fjord-fenomen. Når det tredje årlige VM i Døds arrangeres 
av Det internasjonale dødsforbundet (IDF) på Frognerba-
det i morgen, er det nesten utelukkende oslogutter blant 
de 30 påmeldte. 

������� ��� ������. Kroppen er kald, han vet det vil 
gjøre vondt. Stian Lund (32), tømrer og bandyveteran på 
Ullevål, speider ut fra tier’n. Han trener til verdensmes-
terskapet med en annen av sportens purister, Jørgen Ty-
cho (32). De stiller i avklipte olabukser som en tributt til 
sportens opphavsmenn. Med jeans kan de dessuten «dræ 
på uten å få vondt i ræva», som det heter med den nasale 
æ’en som mannfolk med opphav Oslo Vest bruker for å 
være litt mindre vestkant. 

Lund gikk i sjette klasse da han så noe kjent på toppen 
av tårnet. Han hadde allerede dødset fra ener’n og treer’n 
med stuss, femmer’n og sjuer’n. Nå sto Niklas på tier’n 
og ropte: «Hei Stian!» før han jogget ut i en perfekt strekk, 
landet i bomba og påkalte pikenes beundrende gisp. 

– Jeg tenkte: «Å. Nei. Faen.» Det var bare å tusle opp, 
sier Lund.

I dag er han en av klippene i dødsemiljøet, kjent for å  
holde full strekk lengst fordi han er så rask til å trekke seg 
sammen. Han har sølv og bronse fra VM, der han er blitt 
straffet hardt for å dødse vekk fra publikum. Det første 
året måtte han dessuten strekke våpen for «Fredde» i gre-
nen «wild style», som dro en sensasjonell «nudie» og ble 
utvist fra Frognerbadet.

Lund retter på snusposen og jogger ut fra tiern, lang-
som i bevegelsene som et kinesisk dikt. Han strekker 

Frognerbadet er arnested for verdens mest hårete stupestil. 
I morgen arrangeres verdensmesterskapet i Døds.  
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Frognerbadet/Hvalstrand Bad

KONGENE AV TIER’N

�������

�������� hopper ut i mageplaskposisjon og trek-
ker seg sammen rett før vannfl aten. Kan utføres fra 
alle høyder, men standardøvelsen er hopp fra tier’n.

FRILUFTSLIV

�����.  Landing  i fos-
terstilling – panne, al-
bue, knær og leggskinn 
bryter vannfl aten først.  

����. Landingstek-
nikk der føtter og hen-
der former en «v» og 
hodet bøyes inn mel-
lom armene. 

��������. Fortsette 
løpebevegelsen  ut i luf-
ten. Bør gjøres «i lang-
som fi lm» – før man 
inntar dødseposisjon.

���������. Gjøre spei-
derhilsen til vannfl aten 
og de fremmøtte, mens 
man er i full strekk.

�����. Kaste seg ut 
som en død mann. 
Slapp kropp, hendene 
langs siden/i lommen.

��� ����� ����. Fly-
te opp  med badebuksen 
på knærne, og la baken 
bryte vannfl aten først.
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➊   ��������. Dødseren kaster seg ut så høyt over Frognerparken som mulig for å skaff e seg ekstra fl ytid. Klassisk skolerte utøvere «jogger» i luften eller inntar raskt den sprikende mageplaskposituren 
som fremkaller fl est gisp fra ferske tilskuere. ➋   ��� ��� �������. Så nære vannfl aten som mulig krøker hopperen seg sammen i fosterstilling med albuer, knær og leggskinn ned mot vannfl aten. 

➌   ������������. Å bryte vannfl aten med kroppsdeler som sidefl esk eller ører medfører smerte. Det er to landingsskoler i dødsing: «Bomba» og «Reka». ➍   ������. Etter landing gis det ekstra kred for 
stor sprut, enklest oppnådd ved å strekke seg ut umiddelbart under vannfl aten og la vakuumet gjøre jobben. 

� �
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��������. Jørgen Tycho og Stian Lund er veteraner som holder dødsingen i hevd på Frognerbadet. De verner om tradisjonene: 
Ekte Døds gjøres fra tier’n og oppover – landingsformen «reka» er for semidødsere. Legg merke til olashortsene, den foretrukne habitt blant dødsere av den gamle skolen.
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����������. Når to dødsere hopper ut samtidig kalles det «toging». Er man tre, kan man danne en «blomst». Dødsing blir ikke søtere enn dette. 
Pål Jespersen simulerer en perfekt jogger, Martin Skogholt er ute i full strekk fra timeteren på Hvalstrand Bad i Asker. Som Skogholt sier selv: – Jeg bare ligger og lækser’n. 
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��������. 44 skritt til toppen. Det gjelder å ikke tenke for mye. Bare starte å løpe fra toppen. La kroppen gå. For sent å snu nå. Jogge ut i luften. Å helvete det er langt ned. Ka-plask! Hodet over vannet. Brø-
let fra gutta på bryggen. Svømme til land. Sjekke blåmerkene. Jekke seg en øl. To generasjoner dødsere fra Oslo-nord: Pål Brekke (31) og Martin Skogholt (24).
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seg ut og omfavner den kjølige morgenluften, spriker 

som en albatross under flukt, før han trekker seg sammen 

i aller siste liten, retter seg ut under vannflaten og svel-

ges av det blå vannet med et vakuumfylt svupp. Han fikk 

vondt i ansiktet, ellers er det meste omtrent det samme. 

����������. – Er det greit jeg tar et oppvarmingshopp, 

bare for å komme i gang?

Martin Skogholt (24) slenger seg ut i en baklengssalto 

med skru – fra tier’n på Hvalstrand i Asker – og avslut-

ter i «reka».

Han tilhører den ferskeste generasjonen dødsere: Lang-

lemmede bajaser i neonfargede surfershortser, med gode 

gener og kroppsbeherskelse fra profesjonell ski idrett. 

Skogholt kan gjøre den mest spektakulære akrobatikk i 

luften, men mener at Døds og gamlegutta tross alt alltid 

vil være råest. 

– Jeg glemmer aldri hvordan det var å stå på broen på 

Frysja. De eldste kara bare tuslet frem – i avklipte ola-

shortser, rufsete hestehaler og pubmager – og jogget ut 

med sykt bra stil. Så satte de seg ned og tok en øl, liksom. 

Der og da tenkte jeg: Fuck salto. Døds eier så jævlig.

Når grefsengutten ikke studerer arkitektur i Oslo, kjører 

han semiprofesjonell snowboard for klesmerket Quicksil-

ver. Ved siden av Pål Jespersen (31), reklamemann og eks-

snowboarder med ølmage, representerer han Oslo Nord 

Dødsekrets i VM.

– Det blir bare å gå «all in», sier Jespersen.

– Kjøre klassiske «crowd-pleasers», kjøre «jogger’n» i 

frynsete olashorts, Det er bare å løpe mot hoppet. Bare å 

løpe mot kanten. Kroppen går. Det er for sent å trekke seg.

���������. Det smeller over hele Frognerbadet, et 

dumpt ka-plam. Gjerdeklatreren på Frognerbadet – som 

ikke har noe med fotoopptaket å gjøre – har ikke sjans. Han 

ser aldri enden på ferden og pløyer gjennom den harde, blå 

vannflaten med skritt, buk og ansikt først. Han blir lig-

gende og duppe med ansiktet ned, fiskes opp av en kvikk 

livvakt, bindes på en båre og rulles ut i ambulanse. 

– Han tåler det. Han har punktert lunger og blødd fra øret 

før. Det er en livsstil, sier en kompis som er på stedet.

Det spektakulære mageplasket til tross: Han sprakk al-

dri. Senere på dagen ruller det inn en statusmelding:  

«Han er helt i boks og fortsatt drita. Han fikk date med 

legen på legevakten, var veldig fornøyd.» ��
daniel.butenschon@dn.no & anders.kemp@dn.no

������� �� organi-
sert gjennom Det inter-
nasjonale dødsforbun-
det (IDF), med base i 
Oslo og på Facebook. 
��� ������ årlige ver-
densmesterskapet i 
Døds avholdes lørdag 
19. juni klokken 19.30, i 
Frognerbadet i Oslo.
������������� er 
alkoholfritt.
�� ���������, samt-
lige fra Norge, konkur-
rerer i tre omganger. 
Alle hopp gjøres fra 
timeteren. 
�������� bedøm-
mes i henhold til stil og 
publikumsfrieri. 
� ��������������-

������ skal deltage-

ren gjøre ett klassisk 
hopp, med jogging/
fl eksing så lenge som 
mulig før landing. 
� ���������� og fi na-
le konkurreres det i 
«wild style» – der det 
meste er tillatt så fremt 
landingen er godkjent. 
������ består av fem 
medlemmer, som bru-
ker en poengskala fra 
en til seks. 
�������� kan legge 
til eller fj erne et halvt 
poeng. 
��������� verdens-
mestere: Christian 
Kjellmann fra Frogner 
(2008) og Fredrik An-
dersen fra Slemdal 
(2009). 
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������ ��� ������ ������. Den fremmede mannen som kastet seg ut fra tier’n på Frognerbadet, her observert omtrent en meter før den harde, blå vannfl aten.  
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