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Endelig: de lange linjene om femmilas historie, fra den gangen løperne gikk med ei sild på innerlomma, klar
til å smøres utover skiene om det skulle glippe, til dagens heseblesende fellesstarter.

7. februar 1888 ble historiens første femmil arrangert. På startstreken i Holmenkollen sto flere løpere som
hadde røkt pipe for å utvide lungene. Vinneren, Torjus Hemmestveit, innkasserte gull til en verdi av 400
kroner.
Storheter som Thorleif Haug, Matti Koskenkorva, Thomas Wassberg og Petter Northug jr. hører naturlig
hjemme i femmilas historie. Men vel så mye handler femmila om sliterne fra landsbygda, de som til daglig
svingte øksa i dype skoger. Der andre så dypsnø og uframkommelighet, så de et levebrød, der de slet seg titalls
mil frem og tilbake til renn, med håp om å vinne solide premier.
For å vinne krevdes langt mer enn spreke utøvere. Innfallsvinklene varierte. Svenskene sverget til tre meter
lange ski, finnene til løse bindinger, nordmenn trivdes best i kupert terreng. Og mens noen puttet sild på
innerlomma, klar til å smøres utover om skiene skulle begynne å glippe, valgte andre revefett, fløte og
honning.
Med sprudlende fortellerglede trekker Thor Gotaas de lange linjene om femmilas fascinerende historie helt
frem til i dag.
Kondis.no tar ikke ansvar for eventuelle feil som måtte finnes i terminlista. HOLMENKOLLEN (Dagbladet):
Martin Johnsrud Sundby rykket fra Iivo Niskanen 2,5 kilometer før mål og sikret med det sin andre strake

femmilsseier i Kollen. Sundby ensom stafettvinner på femmila Med unntak av Martin Johnsrud Sundby må
resten av gullkvartetten fra fredagens VM-stafett se søndagens avsluttende. Siden 1902 har femmila alltid stått
på Kollen-programmet. Bortsett fra i krigsårene, i 1925 (snømangel), 1994 (Lillehammer-OL) og 2009
(utbygging). 5-mila: en norsk klassiker.
Det var en tid da femmila i Holmenkollen hadde intervallstart, fem minutters legesjekk halvveis og servering
av koteletter i løypa. Northug: – Vi har hatt en felles kollaps Petter Northug mener han kunne ha innkassert
flere medaljer dersom VM hadde kommet noen uker senere. Petter Northug jr. er langt fra fornøyd med de
norske løpernes innsats etter femmila. Det at samtlige ble slått av en brite gjorde ikke sakene bedre.
Finn-Hågen Krogh vil bytte landslag.
Petter Northug tror det kan være smart, men Vidar Løfshus kan ikke love at Krogh får ønsket oppfylt. Du
bruker en eldre versjon av nettleseren Internet Explorer. For å få en best mulig opplevelse av våre nettsider,
anbefaler vi at du henter nyeste versjon av.
LAHTI (VG) Her henter Johannes Høsflot Klæbo (20) det som kan bli én av mange VM-medaljer i karrieren.
Nå spår flere sportsmanagere at rekruttløperen.

