
Innspurten på 50 km  
i Sapporo

Pål har vunnet OL-gull



u Natt til 10. februar 1972 blir det lite søvn på norske  
tv-tittere. Femmila i OL i Sapporo fenger interessen,  
fra første stavtak. Pål Tyldum er blant favorittene,  
men kraftkaren fra Høylandet tar det tilsynelatende  
med ro første del av løpet. Etter 15 kilometer er han  
nummer 18 og det ser mørkt ut. Hva skjer med Pål? 
 
Det viser seg etter hvert at han har lagt opp til et  
perfekt gulløp. Gradvis klatrer han på resultatlistene  
ved de ulike passeringspunktene. Ei mil før mål er  
han på 3. plass. En kraftfull og energisk sluttspurt  
sikrer gullet med 14 sekunders margin. 
 
PÅL TYLDUM HAR VUNNET OLs FEMMIL! 
 
«Jeg hadde gjort det ganske brukbart før OL, men det 
var dette løpet jeg satset spesielt på», sier vinneren  
– nesten 50 år etter den store triumfen. 
 
I perioden 1968 til 1973 vant Pål to gull- og tre sølv -
medaljer i OL. Han vant sju NM-gull og sikret seg  
Kongepokalen fem ganger. Han kan også vise til seire  
i både Holmenkollen og Lahti. Pål har blitt tildelt  
Fearnleys olympiske ærespris, Holmenkollmedaljen  
og Olavsstatuetten. 
 
Pål Tyldum deltok, og vant medaljer i tre OL  
– og i hans siste OL i 1976 fikk han æren av å være  
norsk flaggbærer. 
 
Derfor er det naturlig – og på høy tid – at han blir hedret 
med en statue. 
 
Statuen, som vil bli ca 2,2 meter høy, skal plasseres  
foran Hållinghallen, godt synlig fra Fv 17.

’’            Pål Tyldum var  
            mitt barndomsidol.  
Jeg hadde plakat av Pål hjemme  
på gutterommet. Hans nydelige 
klassiske teknikk sitter fortsatt 
på netthinna. Pål Tyldum er en 
av de store langrennsløperne  
i Norge gjennom historien.  
Skipresident Erik Røste

’’            En statue av Pål Tyldum  
            framfor Hållinghallen vil  
både ære hans prestasjoner og  
minne kommende generasjoner  
om at det går an å komme fra  
Høylandet eller et annet sted  
i Namdalen og prestere på  
internasjonalt nivå.  
Ordfører Hege Nordheim-Viken



u Statuen som skal avdukes foran Hållinghallen,  
senest våren 2024, skal lages av Errol Fyrileiv.  
Fyrileiv er opprinnelig fra Namsos, men er nå bosatt  
i Klæbu. Han har fått mye skryt for blant annet statuen  
av Åge Aleksandersen som står på Festplassen i Namsos, 
og statuen av Nils Arne Eggen som er plassert utenfor 
Lerkendal. For tiden jobber han med en statue  
av den tidligere fotballspilleren Harald Dutte Berg  
som om et års tid skal avdukes ved Aspmyra i Bodø. 
 
«Bildet fra innspurten på femmila under OL  
har egentlig alt. Det er kraft, det er fart, og det  
er besluttsomhet. Det er med skrekkblandet fryd  
at man går løs på portrettere en person som er  
veldig godt kjent – og med et slikt ikonisk bilde  
som utgangspunkt».

’’            Dette er ikke noe 
            jeg har funnet på, 
men jeg aksepterer at  
det blir laget en statue. 
Kunstneren vil nok gjøre det 
beste ut av det. Han får gode 
skussmål og jeg ser med 
spenning fram til resultatet.  
OL-vinner Pål Tyldum

Kunstner Errol Fyrileiv i samtale med Pål Tyldum.



Høylandet historielagIL Hållingen

’’            IL Hållingen og Høylandet  
            historielag trenger økonomisk 
hjelp til å realisere statuen. Høylandet 
kommune har selvfølgelig gitt sitt bidrag.  
Nå har du og din bedrift eller organisasjon 
en unik mulighet til å bidra til å ære en 
stor idrettsmann og til å være med på  
å løfte fram en viktig del av Høylandet, 
Namdalen og Trøndelags idrettshistorie.  
Hege Nordheim-Viken 
Ordfører Høylandet kommune

u Pål Tyldum var i sin aktive karriere en stor idrettsmann som 
med sine resultater og ikke minst OL-gull har satt Høylandet, 
Namdalen og Trøndelag på kartet. 
 
Historielaget og IL Hållingen har derfor gått sammen om å få  
oppført en statue ved Høylandets nye flerbrukshall Hållinghallen. 
 
En slik statue vil bidra til å ta vare på og minne om en idretts -
historie i flere generasjoner framover.

KNUT TERJE ÅRSANDØY 
Leder IL Hållingen 

TOVE FJERDINGEN 
Leder Høylandet historielag
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