
 



KORT OM SAKEN: 
 
«Glidens Pris» er en artikkelserie som ble publisert mellom 2. november 2019 og 15. januar 
2020 på nett og papir i Dagbladet. Serien handler om helseskadene som fluorholdig 
skismøring har påført profesjonelle skismørere, amatører og foreldre som smører ski for barna 
sine.  
«Glidens Pris» teller 60 saker, og er jobbet fram av fire medarbeidere gjennom snart et år. Vi 
ville fokusere på denne ukjente, men i samfunnsmessig betydning svært viktige fortellingen 
om vår nasjonalidrett. På veien tok vi i bruk innovative journalistiske metoder. 
23. november vedtok Det Internasjonale Skiforbundet FIS totalforbud mot fluor i alle renn i 
hele verden, kort tid etter Dagbladets avsløringer. Vedtaket har fått oppmerksomhet verden 
rundt.  
 
OM ARBEIDET OG METODIKKEN: 
 
Fluor i skismøring har vært det mest effektive redskapet for å få glid på skiene i snart 35 år. 
Fra det profesjonelle miljøet spredte vidundermiddelet seg, og nådde fort vanlige turløpere, 
barn og ungdom. De dyre produktene har vært milliardbutikk for smøringsprodusentene, med 
Swix i spissen.   
 
I april 2016 mottok fagtidsskriftet Langrenn.com et anonymt brev fra en kvinne som 
fortalte at hun var kreftsyk. Legene hadde fortalt henne at kreften kunne skyldes lang tids 
skismøring med fluor for sine barn. Kvinnen fortalte også at hun hadde vært skitrener og blitt 
eksponert for stoffene i skismøring i mange år. Hun advarte mot bruken av fluorholdig 
skismøring. 
Kvinnen som advarte mot fluorsmøringen het Toril Stokkebø. Hun var en 48 år gammel 
trebarnsmor fra Asker. Sju måneder etter at hun skrev innlegget, døde hun av en svært 
aggressiv form for nyrekreft. 
 
I januar 2019 sendte vi en e-post til Arne Vannebo, Toril Stokkebøs 
enkemann. Stokkebøs «fluorkreft» hadde vært omtalt i media tidligere Men vi ville gjerne 
fortelle hele historien om innsatsen hennes for hundrevis av barn og unge i skimiljøet i Asker 
og Bærum. Vi ville samtidig dykke dypere ned i sykdomforløpet og årsaken til hennes død.  
 
Vannebo takket for henvendelsen, og skrev blant annet: 
«Toril var født 11. januar, hun ble lagt inn på sykehuset 11. januar 2016 og ble 
begravd 11. januar 2017, dagen hun ville ha blitt 50 år. 
Kreftlegene på Radiumhospitalet konkluderte raskt med at kreften kunne skyldes 
fluoren (…) Det er mange historier om de siste ti månedene med kreftsykdommen og 
om fluorsmøringen. Deler av dette har vi aldri delt med noen. Jeg føler at tiden er inne for det 
nå og deler det gjerne med Dagbladet.» 
 
Vannebo hadde en sterk fortelling om idrettsmammaen Toril, som sto i smørebua 
for barna sine hver helg i 12 år, og som sto i de bratteste bakkene av løypa og heiet fram en 
hel generasjon unge skiløpere, før hun døde. 
Men i løpet av samtalen med enkemannen skulle hele dette prosjektet ta en helt ny vending. 
For det Vannebo også fortalte, var at han hadde fått henvendelser fra mellom fem og sju enker 
som hadde det til felles at mennene deres hadde dødd av kreft. Mennene var aktive i 
skimiljøet og hadde mange år i smørebua bak seg. 
 



At det kunne være flere dødsfall som følge av fluorsmøring, var potensielt sprengstoff. Det 
ble startskuddet for graveprosjektet «Glidens pris». 
Det ble dannet en gruppe av fire medarbeidere – bestående av folk med vidt ulike 
kvaliteter, fra graveavdelingen, sportsavdelingen, featuremiljøet og foto i Dagbladet. 
 
Jakten på «de andre krefttilfellene» innledet gravearbeidet vårt. Samtidig satte vi i gang bred 
research. 
En studie vi kom over fra Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2009 viste at de profesjonelle 
smørerne hadde forhøyede fluorverdier i blodet. Undersøkelsene ble satt i gang etter rapporter 
om helseplager og sykdom blant de profesjonelle smørerne. Etter dette ble avanserte 
smørebusser bygget, noe som ga forbedret arbeidsmiljø til noen få profesjonelle smørere. Men 
hva med alle de hundretusenvis av amatørene og foreldrene som sto i garasjer og boder og 
smurte ski for barna sine? 
En ringerunde til de 30 største skiklubbene i landet, viste at skiforeldre og amatører aldri 
hadde blitt advart eller beskyttet på samme måte. 
 
Via vår kartlegging av langrennsmiljøet fant vi fram til en rekke andre krefttilfeller, 
der det kunne tenkes å være en sammenheng. Vi fant flere vitenskapelige 
artikler som knyttet fluorstoffene til kreft. 
Men vi fant fort ut at det å være kategoriske om årsak til kreft, ikke lot seg gjøre. Det var 
umulig, selv for kreftforskere, å slå fast sikre sammenhenger. 
På bakgrunn av det, utvidet vi nå problemstillingen til mer enn kreft og dødsfall. Vi ville 
undersøke følgende: 
 
• Er det en sammenheng mellom eksponering for fluorskismøring og helserisiko og 
alvorlig helseskade? 
 
Dette var en kompleks vitenskapelig tung materie. Så vi ville gjerne ha med oss 
idrettsmammaen Toril Stokkebø inn i prosjektet, og satset tungt på å portrettere hennes liv og 
sykdomshistorie. Strategien som ble lagt, var at vi ville få med oss enda flere lesere ved å 
åpne serien med en emosjonell, sterk og menneskelig historie. 
Men for å komme videre i jakten på svar, måtte vi ta i bruk innovative metoder og 
undersøkelser.  
 
1.METODE: BLODPRØVENE 
 

 



Vi oppdaget at Folkehelseinstituttet i en studie fra 2017 fastslo at amatørsmørere kunne være 
minst like utsatt for helseskadelige fluorstoffer som det de profesjonelle smørerne var før 
smørebussene. 
De hadde målt konsentrasjonen av støv og fluorforbindelser i lufta i smøretelt på 
Norgescuprenn for barn og juniorer. I konklusjonen dukket det opp en interessant 
formulering: 
 
«For å kunne si noe nøyaktig om hvor mye en ikke-profesjonell skismører får i seg av 
de helseskadelige fluorstoffene, bør det gjøres målinger i blod». 
 
I mars 2019 fikk en idé: Kunne Dagbladet gjennomføre et eget forskningsprosjekt – en 
undersøkelse av fluorinnholdet i blodet til amatør-skismørere? En blodprøvemåling av 
foreldre som smurte ski for barna sine, og andre amatører? Kunne vi på den måten jobbe fram 
en mer sikker konklusjon om hvor farlige disse stoffene er for skiamatører og foreldre som 
har smurt ski over tid? 
 
Folkehelseinstituttet så med interesse på idéen, og bekreftet at ingen hadde målt fluor i blodet 
på skismørings-amatører før. Fordi undersøkelsen lignet et forskningsprosjekt, anbefalte FHI 
oss å ta kontakt med De nasjonale forskningsetiske komiteene. Vi innledet en dialog med 
deres juridiske ansvarlige, Nils Jørgen Langtvedt. Han pekte på at forskningsprosjekter må 
søke om rettslig formell godkjenning. Journalister må ikke – fordi de har særlige unntak fra 
personopplysningsloven. 
 
Langtvedt mente likevel at vi lå i et grenseland, særlig hvis vi skulle samarbeide med en 
forskningsinstitusjon. En blodprøve er i seg selv ikke en «personopplysning» etter loven. Men 
straks blodprøvene skulle analyseres, tolkes og lagres, ville det bli produsert 
personopplysninger. 
Vi gikk opp løypa med Dagbladets advokater, som konkluderte med at 
blodprøveundersøkelsen kunne defineres som journalistisk virksomhet. 
 
Langtvedt rådet oss uansett til å lage skriftlige avtaler med forsøkspersonene, og gjøre alt 
mest mulig likt et forskningsprosjekt. Vi laget derfor samtykkeskjema på lik linje med de som 
brukes i medisinske forskningsprosjekter. 
Samtykkeskjemaet som smørerne skulle signere, skulle være en beskrivelse av det Langtvedt kalte 
«livsløpet til det biologiske materialet», fra blodprøvene tas, til de destrueres. Det ble informert om 
anonymitet, sikkerhetsrutiner og om at «alle som deltar, kan få innsyn i prøvesvar om seg 
selv.»  
 
Tidligere landslagslege for skiskytterne, Bård Freberg, pekte seg tidlig ut som en mulig 
samarbeidspartner for oss. Freberg hadde forsket på profesjonelle skismøreres blodverdier og 
helsetilstand. Vi undertegnet en kontrakt for oppdraget. Freberg foreslo selv at 
Folkehelseinstituttet skulle ta seg av analysen av blodprøvene han tok.  



 
 
Først ville vi gjennomførte en pilotstudie med seks amatørsmørere og fire personer som aldri 
hadde smurt ski, i referansegruppe. Avhengig av resultatet av piloten, ville vi beslutte om vi 
skulle gjøre mer omfattende undersøkelser. 
Rekrutteringen foregikk ved at vi ba flere store skiklubber på Østlandet om å lage en liste 
over aktuelle testpersoner. Kriteriet som ble satt, var at smørerne skulle ha smurt ski med 
fluor i minst åtte år på amatørnivå. Dette var identisk med antall år avdøde Toril Stokkebø 
hadde smurt ski med fluor. Slik kunne man få et réelt bilde av om den eksponeringen hun var 
utsatt for, virkelig ga utslag i smøreamatørenes blodverdier og i deres helse. 
 
En spesiell blodprøvemetode ble benyttet for å finne fluorkonsentrasjonene. Prøvene ble så 
lagt i en spesialfryser, inntil Folkehelseinstituttet var klar til å ta dem imot for analyse. 
 

 
 
Men da oppsto det et hinder. Folkehelseinstituttets juridiske avdeling mente prosjektet lignet 
for mye på ren forskning. Slik det sto nå, ville de ikke kunne hjelpe oss med analysene, siden 
lovverket stilte svært strenge krav til personvern innen forskning.  
 
FHI kunne gjøre analysearbeidet så lenge Dagbladet signerte en databehandleravtale hvor det 
gikk tydelig fram at vi hadde ansvar for lovlighet og samtykke.  



En databehandleravtale ble undertegnet på linje med dem som brukes i ordinære 
forskningsprosjekter. Avtalen fastslo ellers at oppdraget er å gjennomføre en kjemisk analyse 
av blodprøver fra smørere og normalbefolkning for 19 ulike fluorstoffer. 
 
Vår pilotstudie viste i juni at amatørsmørerne hadde i snitt 11 ganger høyere konsentrasjon av 
det farlige fluorstoffet PFOA i blodet enn vår kontrollgruppe. Resultatene var så klare at vi 
besluttet å utføre hovedstudien.  
 
I alt 21 amatørsmørere stilte til blodtesting, et utvalg Folkehelseinstituttet betraktet som godt 
nok. Kontrollgruppa var på fem personer. Det ble arrangert tre nye blodtestrunder, i Oslo og 
Tønsberg i august og september. 
 

 
 
 
I forbindelse med blodprøvetakingen gjennomførte vi også en spørreundersøkelse blant 
smørerne om deres skismørings- og helsehistorikk. Kunne vi gjennom disse datainnsamlingene 
finne noen spennende mønstre? Kunne vi påvise helseplager blant deltakerne knyttet til 
skismøring? Kunne vi slå fast en forbindelse mellom antall år i smørebua, resultatene av 
blodprøvene og helseplager? 
 
I oktober sendte Folkehelseinstituttet så en kryptert fil til oss med resultatene av blodprøvene. 
Våre undersøkelser viste at aktive amatørsmørere har klart høyere fluorverdier i blodet enn 
den norske normalbefolkningen: 
 
* En tredel av smørerne lå over EUs tålegrense for det farlige fluorstoffet PFOA. Dette gir 
ifølge EU økt risiko for helseskade. 
* Høyeste verdi blant «pappasmørerne» var 19 ganger så høy som normalbefolkningen. 
* Det ble funnet markant forhøyede verdier av andre fluorforbindelser som EU stempler som 
«svært bekymringsfulle», i amatørenes blod. 
 



 
 
Vi ba noen av verdens ledende forskere på fluorstoffer om å gi uavhengige vurderinger av 
prøveresultatene. Forskerne var samstemte:  
Nivåene i flere av skismørernes blod kunne være skadelige. Forskerne fastslo at disse 
fluorverdiene kunne påvirke immunsystemet og reproduksjonen, og at eksponeringen kan 
være kreftfremkallende. 
 
Flere av smørerne var så rystet over resultatene at de kontaktet lege. Mange lot seg nå 
intervjue åpent. De fortalte om store fysiske reaksjoner, helseproblemer og ubehag etter å ha 
smurt ski med fluorpulver for barna sine eller andre.  
En av amatørsmørerne var Ole Jørgen Pettersen, som hadde smurt ski for sønnen, OL-
mesteren Øystein Pettersen, helt fra barndommen. Han fortalte om dramatiske episoder 
knyttet til fluorsmøring: 
«- Jeg var skikkelig dårlig. Det gikk et drøyt døgn før jeg klarte å reise meg. Jeg 
spydde, det var helt jævlig. Jeg begynte å tenke: «Dette er ikke bra». 
 
Da vi sammenstilte svarene i spørreskjemaene med blodprøvesvarene, ble det virkelig 
interessant. Fire av dem som hadde noen av de høyeste fluorverdiene, hadde 
oppgitt de mest markante helseplagene knyttet til skismøring. 
Spørreundersøkelsen fortalte en historie om hva smøringen på amatørnivå hadde ført til:  
 
* 12 av 17 sa de har hatt ubehag og helseplager relatert til skismøring. 
• Det var klar sammenheng mellom antall år i smørebua og fluorverdier i blodet. 
• Smørerne i undersøkelsen fortalte om immunforsvarssykdom, utmattelse, kortpustethet, 
hodesmerter, kvalme og svimmelhet. Flere oppga å ha forhøyet kolesterol, en av de 
vitenskapelig beviste «fluoreffektene». 
Etter sju måneders jobb kunne vi endelig publisere: «Dagbladet avslører: Pappasmørere har 
helsefarlige fluorverdier.»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. METODE: ANALYSER AV SKISMØRING 

 
 
Nå hadde vi dokumentert at selv amatører kunne få i seg skadelige mengder av fluor ved å 
smøre ski. Men på nettsidene sine fortalte Swix og andre smøringsprodusenter at fluoren var 
ufarlig både for helse og miljø. Hvorfor ble da folk syke? 
 
For flere år siden begynte smøringsprodusentene å hevde at de hadde endret fluorstoff fra det 
helseskadelige C8 (PFOA) – til det påstått tryggere C6.  
Smøringsprodusentene har alltid motsatt seg innsyn i hvilke stoffer som finnes i smøringene. 
Det finnes heller ingen innholdsfortegnelse på produktene. For å finne ut av hva smøringen 
inneholdt, og om det stemte at den var blitt mer helsevennlig, måtte vi inn i laboratoriet og 
starte et nytt forskningsprosjekt. 
 
Dr. Merle Plassmann på Fakultetet for miljøvitenskap og analytisk kjemi ved Universitetet i 
Stockholm har laget en av de ytterst få anerkjente analysemetodene for å måle fluor i 
skismøring. Hun jobbet nå sammen med den verdensledende forskeren, professor Ian 
Cousins. Var det mulig å innlede et samarbeid med disse? De to fattet umiddelbart interesse 
for prosjektet. De sa at de ikke hadde kapasitet til å analysere produktene, men stilte gjerne til 
intervju i Stockholm.  
Men vi ville ta en sjanse: Vi dro til den kjente sportsbutikken Milsluker’n i Oslo og kjøpte 11 
av de bestselgende fluorsmøringene for å ta med oss til Stockholm.  
- Vi har dessverre ikke kapasitet i laboratoriet, gjentok Cousins og Plassmann da vi møtte dem 
i Stockholm. Men skismøringsprodusentenes påstander, om at skadelig fluor var en saga blott, 
pirret nysgjerrigheten deres. Etter to timers samtale var forskerne med i prosjektet. 
Dagbladet inngikk en skriftlig avtale med Universitetet i Stockholm.  
 



 
 
Det ble testet for 26 ulike fluorstoffer i skismøringen. Dette fant vi: 
 
• Ni av elleve testede produkter oversteg den kommende grenseverdien EU har satt for 
den farlige fluorforbindelsen PFOA fra 2020. De ville med andre ord bli ulovlige. 
• Produktene hadde i snitt 134 ganger høyere PFOA-verdier enn denne forbudsgrensa. 
• Fluorstoffene vi fant var de samme som vi påviste i store mengder i amatørsmørernes 
blodprøver, men ikke i kontrollgruppas blod. Dette naglet skismøringen til helseeffektene. 
 
Dermed kunne vi fastslå: Smøreindustriens påstand om at de i stor grad har gått over til en 
såkalt C6-teknologi uten PFOA, med mer miljø- og helsevennlige fluorforbindelser, 
stemmer ikke. Analysene våre dokumenterte at smøreindustrien fortsatt bruker de farligste, 
helseskadelige forbindelsene. 
 
 
3. METODE: ANALYSER AV JORD, FISK OG MEITEMARK I 
SKIOMRÅDER 
 

 
 
 



Vi ville undersøke om vi i naturen og i dyr rundt kjente skiarenaer kunne finne igjen de 
samme skadelige miljøgiftene og fluorkjemikaliene vi hadde påvist i blodet til amatørsmørere 
– og i smøreprodukter i Stockholm. 
Sammen med professor Jan Lyche fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) studerte vi kart og ble enige om hvor i skiområdene vi skulle gjøre tester av jord, 
fisk og meitemark. Vi valgte oss ut flere steder i Holmenkollen, langs Birkebeinerløypa og på 
skistadion i Lillehammer som vi ville analysere. 
 
I tillegg fikk vi, av en anonym kilde med fartstid i Swix-systemet, nyss om enda et sted hvor 
det kunne være interessant å teste jord og mark: Ved Swix’ gamle fabrikk i Lillehammer. 
Vi ba om innsyn i alle dokumenter som omhandlet Swix-fabrikken hos Plan- og 
bygningsetaten på Lillehammer. Der fant vi også plantegninger av fabrikken. Swix-kilden så 
på plantegningene og pekte på hvor vi kunne ta jordprøver for å se etter fluorspor.  
 

 
 
 
Dette fant vi i naturprøvene, som ble analysert av NMBU: 
 
• Prøver av meitemark og jord fra Holmenkollen, Rena og Lillehammer har høye nivåer 
av en rekke fluorkjemikalier. De ligger skyhøyt over referanseverdiene vi innhentet. 
• Sammensetningen av ulike fluorstoffer gjorde uavhengige eksperter sikre på 
at det var skismøringsfluor vi hadde funnet. 
• Det ble også funnet relativt høye nivåer av fluor i prøver fra en grøft utenfor Swix sin gamle 
fabrikk på Lillehammer, rett i nærheten av bebyggelse. 
• Ørret fra en liten dam ved Holmenkollen hadde innhold av et allerede forbudt fluorstoff som 
var fire ganger høyere enn EUs «tålegrense» – og ørreten kunne ta skade av fluorkjemikalene. 
 
Dagbladets undersøkelser dokumenterte for første gang at løypene omkring de mest kjente 
skiarenaene i Norge er forgiftet. I tillegg kunne vi dokumentere at også amatørenes ikoniske 
skiløype, Birkebeinertraseen, hadde høye verdier av disse fluorstoffene og giftene. 
 
Det som er skremmende, ifølge forskerne vi engasjerte til å vurdere resultatene, er at disse 
fluorstoffene bioakkumulerer, som betyr at de flytter seg oppover i næringskjeden i gradvis 



større konsentrasjoner. Dermed kan de høye nivåene vi fant i meitemark, samle seg på mye 
høyere nivåer i større dyr – og i mennesker. 
 

 
 
I artiklene om de tre nevnte forskningsprosjektene våre er det brukt atskillig tid til å 
finne et idéelt samspill mellom tekst, bilder, programmering og grafikk.  
Vi satte en egen medarbeider på utvikling av grafikker, spesialdesignet både for mobil, 
desktop og papir. Deler av stoffet var meget komplekst, og vi måtte gjøre det mest mulig 
pedagogisk og engasjerende. Slik ble fotojournalistikken, den visuelle presentasjonen og 
digitale historiefortellingen ekstra viktig, for å hjelpe leseren på vei. 
 
STRATEGI FOR DEN DIGITALE HISTORIEFORTELLINGEN 
 
Vi ønsket at disse viktige, men komplekse emnene skulle engasjere leserne våre fullt ut. Vi 
måtte finne en kreativ måte å gjøre det på.  
 
Vi ville bevisst bruke en menneskelig, dramatisk historie for å levendegjøre et dypt 
komplisert medisinsk og kjemisk spørsmål.  
«Mamma skal dø» handler altså om den 48 år gamle Toril Stokkebø som blir rammet av 
aggressiv nyrekreft. Kreftlegene har en teori om at kreftsykdommen skyldes hennes 12 år med 
fluor-skismøring for sine barn og ungdommer.   
Gjennom en gripende livshistorie og et nærportrett av et menneskes kamp mot en dødelig 
sykdom, tar vi leseren inn i sakskomplekset.  
 
Vi lot «Mamma skal dø» være åpningen av serien om helserisikoen knyttet til fluor i 
skismøring. 
Dette var strategien: Vi ønsket å starte prosjektet, som hadde et krevende tema, med en 
emosjonell historie - presentert på en bevegende måte.  
Slik kunne vi forhåpentligvis invitere mange flere lesere inn i den vitenskapelig spennende, 
men vanskelige materien. 
Lenke til saken: https://www.dagbladet.no/sport/mamma-skal-do/71732661 
 



 
 
 
Vi oppnådde det vi ønsket. Nesten en million mennesker leste historien om moren som døde 
av kreft som en mulig følge av fluoreksponering. «Mamma skal dø» var Dagbladets mest og best 
leste sak i 2019. Leserne har brukt totalt snart 100 000 timer, eller 12 år, på den.  
 
Det er der narrativ, visuell journalistikk kan være kraftfull; den er godt egnet til å forklare 
intrikate saker. «Mamma skal dø» var en påminnelse om at godt fortalte, sterke, respektfulle 
fortellinger om vanlige mennesker kan ha enorm gjennomslagskraft. Fortellingen trenger 
gjennom støyen, treffer hjertene og beveger. 
 
Tidlig i arbeidet spurte vi oss: Hvordan kan historien fortelles effektivt, samtidig som vi gir 
leseren en merverdi når hun velger å bruke PC eller mobil til å lese den? 
Teksten inneholdt en rekke av et menneskets følelsesspekter. Her var redsel, glede, panikk, 
spenning og håp. Det var derfor naturlig å identifisere hvilke av disse følelsene vi ville at 
leseren skulle oppleve, i de enkelte delene av fortellingen. Samt hvilke følelser vi som helhet 
ønsket at den digitale historien skulle formidle. 
Dette er også en lang historie. Kombinasjonen av dramatiske vendepunkter og tekstlengde 
egnet seg derfor godt som en oppdelt digital fortelling med kapitler. 
 
I det journalistiske arbeidet forente Dagbladet klassiske grave-elementer, nitid research og 
detaljrik fortellende journalistikk. Reportasjen var basert på mer enn 25 intervjuer, og tok et 
halvt år å forløse.  
En ting er hva som graves fram. Men det er måten funnene formidles på som gjør denne lange 
reportasjen ekstraordinær. Her er det brukt teknikker fra hele den digitale, fortellende 
journalistikkens verktøykasse, egnet til å skape forventning, spenning og følelser. Som 
kapittelmenyer, scrolleffekter og visuelle kapittelinnganger. 
Her er det jobbet med hvilken rekkefølge man gir leserne informasjonen som er skaffet, måten 
man holder tilbake opplysninger i byggingen av historien og bruken av scener med rike 
detaljer. I slutten av kapittelet var en nøye utvalgt “cliffhanger” plassert for å holde oppe 
leserens forventning. 
Den digitale fortellingen viser mer enn 130 innsamlede bilder fra Stokkebøs liv. 
For journalistene og designerne var det viktig at de visuelle innslagene ikke skulle stå i veien 
for fortellingen, men snarere forsterke den.  
 



 

 
  
 
Hypotesen vår var at mange av de som leste åpningshistorien ville henge med videre i 
prosjektet, som senere telte 60 saker. Lesertallene tyder på at vi lyktes, med nær seks 
millioner visninger totalt. 
For å samle alle trådene i den omfattende dekningen vår, sto det klart for oss at vi måtte vise 
fram alt stoffet på en ett sted. Derfor laget vi en unik landingsside hvor alle sakene kunne 
leses hver for seg og i en sammenheng. https://www.dagbladet.no/glidens-pris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. METODE: JAKTEN PÅ FLUORARBEIDERNE 
 

 
 
Kunne vi nå klare å ytterligere dokumentere skadevirkningene av fluor-skismøring? Hvis de 
som brukte fluorsmøring på skiene kunne bli syke, hva da med dem som står på fabrikkene og 
lager produktene? Da vi spurte Swix om hvem som var deres fluorleverandør, var dette svaret 
vi først fikk:  
«Den informasjonen kan jeg dessverre ikke gi deg.» 
 
Men på Swix’ finske Instagram-konto fant vi en referanse til et samarbeid mellom Swix og et 
italiensk selskap ved navn «Enichem», seinere kalt «Miteni».  
En anonym Swix-kilde fortalte at Miteni ikke bare hadde vært råstoffprodusent, men også 
levert ferdig smøring til Swix. 
Vi fant rapporter både fra EU og WHO der det gikk fram at Miteni skulle ha forurenset 
drikkevannet for 300 000 mennesker i Veneto-regionen i Italia. Vi fant også en 
forskningsrapport fra Universitetet i Padova, der det ble påvist en kraftig forhøyet dødelighet, 
overhyppighet av kreft og annen alvorlig sykdom blant arbeiderne hos Miteni.  
 
Vi spurte oss: Hadde noen av de syke eller døde arbeiderne jobbet med produkter for Swix?  
Vi fikk tilgang til 300 sider med politidokumenter fra Italia, hvor det sto at Miteni hadde 
begått alvorlige utslipp – og skjult skandalen. 13 personer fra Miteni var siktet for 
miljøkriminalitet. Politiet hadde også, ifølge politidokumentene, gjort viktige funn hos det vi 
visste var Swix’ kontakt i Miteni. 
 



 
Vi dro til Italia for å finne fabrikkmedarbeiderne som hadde jobbet med skismøring. Det var 
krevende. Delvis fordi flere av fabrikkmedarbeiderne bar på en skam. Fluoreksponeringen 
hadde påvirket hele hormonsystemet til flere av arbeiderne, med det resultat at mange hadde 
«damepupper» og ereksjonssvikt.  
 
Men sakte, men sikkert jobbet vi oss innpå lokalbefolkningen i landsbyene rundt fabrikken. 
Vi reiste hjem fra Italia med intervjuer med en fabrikkmedarbeider som hadde falt om på jobb 
med hjerneslag, etter 20 års innsats med skismøring for Miteni/Swix – og hadde et av tidenes 
høyest målte nivåer av det farlige fluorstoffet PFOA i blodet. Vi sporet opp en arbeider som 
hadde strupekreft med hull i halsen, også han med fortid som skismøringsarbeider, og en 
skismøringsarbeider som hadde testikkelkreft.  
 

 
 
 



 
 
Vi publiserte reportasjer som dokumenterte at arbeidere som hadde jobbet med skismøring for 
Swix hadde alvorlige helseskader, og at utslipp fra Mitenifabrikken hadde fått enorme 
konsekvenser for lokalbefolkningen. Ingen hjemme i Norge ante noen ting. Eller? 
 
5. METODE: TIDSLINJE OG INNSYN: SWIX VISSTE 
 
Helt siden 1980-tallet har Swix tjent store penger på fluorsmøringen. I dag har Swix en 
markedsandel på over 60 prosent på verdensmarkedet. 
Vi ønsket å vite hvem som visste hva – og når – om fluorsmøringens mulige skyggesider. 
Swix framholdt konsekvent at de aldri hadde hatt noen som helst kjennskap til skandalen på 
Miteni-fabrikken og om fluorens mulige negative helseeffekter. 
 
I politidokumentene fra Italia fant vi informasjon om at Miteni betalte en professor for å 
skrive en rapport om arbeidernes helse og blodverdier. I rapporten er skadevirkningene av 
fluor (PFOA) kraftig underspilt. Men den underslo ikke selve blodverdiene – og skrev at 
arbeiderne hadde fluorverdier opp til 91000 ng/ml, som er høyeste noen gang målt i verden.  
Swix’ tidligere forskningssjef, Lars Karlöf, bekreftet at han og flere i Swix hadde fått, og lest, 
rapporten om blodverdiene. Blodverdiene hos Miteni-arbeiderne var mer enn 1000 ganger 
høyere enn den tålegrensen Folkehelseinstituttet året etter informerte Swix om. 
 
Vi kunne dermed slå fast at Swix i ti år hadde kjent til ekstreme fluorverdier hos 
arbeiderne på fabrikken i Italia – og at Swix i ni år hadde visst at Italia-arbeidernes 
fluorverdier var skyhøyt over tålegrensa. 
 



 
 
 
Vi ville vite hva toppene i Ski-Norge hadde visst.  
Offentlighetsloven gir ikke rett til innsyn i private selskaper og organisasjoner, med det gjør 
miljøinformasjonsloven. Vi ba gjennom denne om innsyn i alle undersøkelser og dokumenter 
om miljø- og helsefare knyttet til fluorsmøring som fantes hos Swix og Norges Skiforbund.  
Det fortalte oss at det ikke fantes skriftlige spor av beskyttelsestiltak eller 
informasjon fra Skiforbundet overfor klubber  – før i 2017 – sju år etter at forbundet satte i 
gang tiltak for sine profesjonelle skismørere.  
Vi avslørte også at Swix ga feilaktig informasjon til Arbeidstilsynet. Det lokale arbeidstilsynet 
på Lillehammer foretok historiens første kontrollbesøk på bedriften etter at Dagbladet begynte 
å stille spørsmål. På tilsynet ble Arbeidstilsynet gjort kjent med at Swix hadde blodtestet egne 
ansatte, men fortalte at blodverdiene lå langt under Folkehelseinstituttets tålegrense for 
helserisiko. Det var ikke tilfellet, kunne vi avsløre. Flertallet av de Swix-ansatte lå over denne 
tålegrensen. 
 
Vi brukte også miljøinformasjonsloven til å be om innsyn i Tolletaten om import av alle 
stoffer Swix hadde kjøpt fra Miteni.   
Vi søkte om innsyn i alt som hadde med fluorsmøring, fluorstoffer og smøringsfabrikker i 
Einnsyn, og hentet informasjon fra kjemikalieseksjonen og produktregisteret i 
Miljødirektoratet. Dette ga oss oversikt over de tester myndighetene hadde gjort av skismøring, og 
interessant korrespondanse. Gjennom denne jobben kunne vi bl.a. avsløre at Miljødirektoratet 
advarte Swix om «bekymringsfulle funn» av fluorstoffer i skismøringen deres allerede i 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. METODE: KARTLEGGING AV PROFFENES HELSETILSTAND 
 

 
 
Vi ville også undersøke helsesituasjonen for de norske smørerne som hadde smurt på 
toppnivå. Dermed begynte vi et nitid arbeid med å systematisk kartlegge hvilke smørere som 
hadde vært tilknyttet Skiforbundet mellom 1986 og 2003. Skiforbundet hadde ingen oversikt 
over smørerne i denne perioden.  
 
Vi utarbeidet en liste over smørere som var aktive i pionerperioden for fluorsmøringen. Så 
begynte vi å kartlegge i hvor stor grad de 38 landslagssmørerne hadde opplevd helseplager i 
forbindelse med det norske gulljaget.  Kartleggingen avdekket at mer enn en tredel av dem 
har eller har hatt helseplager – flere av dem alvorlige. Omfanget av dette hadde ikke vært kjent 
tidligere. 
Stian Grønås, glidsjef for Norge fra 2003 til 2009, beskrev fluorsjokkene slik: 
«- Du får feber, skjelvinger, er fysisk uvel og skikkelig dårlig. Etter Holmenkollen et år klarte 
jeg nesten ikke å komme meg hjem.» 
 

 
 
 
 



 
MOTSTAND OG SØKSMÅLSTRUSLER 
 
Vi støtte på flere utfordringer underveis. 
Dagens ledere i Swix og Skiforbundet la for eksempel munnkurv på tidligere og underordnede 
ansatte. Vi opplevde også at kilder som hadde latt seg intervjue, ble kontaktet av Skiforbundet 
fordi vi hadde snakket med dem. Vi opplevde dette som forsøk på påvirkning av kilder. 
Hos Swix var det en ordre fra ledelsen om at ingen av de andre ansatte skulle snakke med 
Dagbladet. Det gjorde seg gjeldende i at flere intervjuavtaler ble avlyst, og at sentrale aktører 
ikke «fant det naturlig» å stille til intervju. 
 
Det var tydelig at det var betent for Swix hva de hadde visst om Miteni-situasjonen i Italia. 
Da vi boret i hva Swix hadde visst om Miteni, truet Swix på et punkt både med søksmål og 
PFU-klage. Trussel om PFU kom også fra Skiforbundet i forbindelse med kritikken av dem 
for manglende informasjon til amatørmiljøene. 
Samtidig som det er viktig å ikke la seg skremme til taushet, er det også viktig å la det bli et 
punkt for å reflektere over hva vi faktisk vet: Er akkurat disse spørsmålene så betente fordi vi 
er inne på noe, eller er de betente fordi vi faktisk tar feil? 
Vi forsøkte å heve blikket og være kritisk til egen dokumentasjon. 
 
 

 
 
KONSEKVENSER OG MOTTAKELSE 
 
*Fluorforbudet: Dag etter dag dokumenterte vi sammenheng mellom fluorsmøring og 
utvikling av alvorlig sykdom. Både hos proffer og amatører. Samtidig ble det reist kritikk for 
manglende informasjon fra både det nasjonale og internasjonale skiforbundet. 
Den 23. november 2019, tre uker etter at vi innledet vår artikkelserie, vedtok FIS forbud mot 
fluor i alle skirenn i hele verden fra sesongen 2020/21. Avgjørelsen slo ned som ei bombe i 
skiverdenen. Forbudet kom minst to år tidligere enn selv de største optimistene hadde 
forutsett. 
I 30 år, siden 1987, hadde fluorprodukter vært det viktigste og mest effektive verktøyet brukt av 
gulljagende skiløpere. Nå, delvis på grunn av disse artiklene, fattet Det Internasjonale Skiforbundet ett 
av sine mest dramatiske regel-vedtak noensinne. 
- Nå er jo både helseskadene og naturskadene dokumentert av Dagbladet over lang tid, og vi 
kan ikke ha skismøring som skader miljøet. Jeg vil gi en takk til Dagbladet, som har reist 



saken. Det har bidratt til å sette den på den politiske agendaen, sa Vegard Ulvang, lederen av 
langrennskomiteen i FIS, da forbudet var klart.  
 
VG omtalte forbudet slik: 
«Dagbladet har satt fluor på dagsorden med en rekke artikler de siste ukene, med både helse 
og miljømessige utfordringer ved dette glidproduktet. Nå har dette fått konsekvenser.» 
 
* Swix-eier Johan H. Andresen har bekreftet at Swix nå innfører strengere regler for 
oppfølging av underleverandører. 
 
* For første gang har noen av Norges fremste kreftleger åpent uttalt at skismøring med fluor 
kan være en årsak til kreft. 
 
* Et politisk parti fremmet før FIS-forbudet et lovforslag for Stortinget om å forby fluor i alle 
konkurranser i Norge. 
 
* Norske skismørere på amatørnivå har for første gang fått kunnskap til å ta grep om egen 
helse. En av smørerne som deltok i blodundersøkelsen skriver til oss: «Du og dere har 
virkelig vekket opp en hel skiverden. En ting er forbudet, en annen at svært mange nå er 
ekstremt mye bedre på å bruke verneutstyr i smøreboden. Det er bare å ta av seg hatten.» 
 
* Norges Skiforbund har etter Dagbladets artikler tatt opp igjen 
blodtestingen av sine skismørere for å overvåke deres fluornivåer. Skiforbundet har også 
innført en skikkelig bedriftshelsetjeneste – noe vi påviste at ikke hadde vært på plass. 
 
*Salget av beskyttelsesmasker eksploderte umiddelbart etter at vi begynte å 
publisere. Bransjen tok det som et klart tegn på at foreldre-smørerne nå for alvor begynte å beskytte 
seg i smørebua. 
 
* «Glidens pris» har satt avtrykk internasjonalt. De største avisene og kringkasterne i Finland og 
Sverige, og nettsteder i USA, laget oppslag på Dagbladets historier om amatørenes 
blodprøver, proffenes helseplager og våre miljøundersøkelser. FIS-forbudet mot fluor ble 
omtalt verden rundt. 
 
* Fra leserne har det kommet flere tusen kommentarer og lovord om reportasjene. 
Reportasjeserien har vakt ekstraordinær oppsikt, og har også blitt rost av mange journalister 
og personligheter i medie-Norge. Her følger et utvalg kommentarer fra sosiale medier: 
 
«Journalistikk kan virkelig forandre verden.»  
Ingrid Nergården Jortveit, Norsk Presseforbund. 
 
«Dette er viktig og god journalistikk. Bra jobbing»  
Trond Olav Skrunes, nyhetsredaktør i Bergens Tidende 
 
«Imponerende og glitrende journalistisk arbeid.» 
 Jane Throndsen, magasinredaktør i VG. 
 
«Imponerende konsekvens som er det viktigste resultat av dokumentert journalistikk.» 
Tormod Haugstad, redaktør i Teknisk Ukeblad 
 



«Viser betydningen av journalistisk satsing og systematisk gravearbeid. Takk til dyktige 
Dagblad-folk!» 
Ann-Margrit Austenå, mangeårig tidligere leder av Norsk Journalistlag 
 
«Veldig bra jobba!» 
Odd Isungset, reportasjeleder i NRK, tidligere Brennpunkt-redaktør 
 
 * Journalistene bak serien mottok Norsk Idrettsleder-veteraners sportsjournalistpris «for å ha 
gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken innenfor idrettsområdet».  
  
 
 
KONKLUSJON 
 

 
 
Vi holdt trøkket oppe på nett og papir i tre måneder, i mer enn 90 dager.  
Reportasjene var basert på intervjuer med et hundretalls mennesker og utstrakt research i 
arkiver i Norge, Italia, Sverige, Finland og USA. Gjennom flere måneder forberedte og 
gjennomførte vi dessuten tre unike undersøkelser og forskningsprosjekt i søket etter svar.  
 
Norske og internasjonale medier brakte nyhetene våre videre i stort omfang. Vi sørget for å 
følge opp våre egne avsløringer – de åtte-ti største sakene - med kortere, harde nyhetssaker. 
Når en stor nyhetsdokumentar ble sluppet, gjerne en lørdag, publiserte vi løpende saker den 
påfølgende uka. Før vi kjørte på med nok en stor sak.  
Strategien var lagt flere måneder i forveien, men vi kastet også om planene når det trengtes. 
Nyhetsdekningen vår fikk konsekvenser og skapte store reaksjoner underveis, som vi selvsagt 
innlemmet i dekningen. Dette kunne være at politikere plutselig kom med lovforslag for 
Stortinget om nasjonalt fluorforbud som følge av våre saker. Slik ble det en dynamikk i 
dekningen – en kombinasjon av planlagte, egne nyheter og straks-nyheter.  
 
Hele Dagbladet-huset, fra sjefredaktør, nyhetsredaktør, deskleddet, utvikling, SOME, foto, 
TV og analyse, fikk et eiendomsforhold til prosjektet. Allerede et halvt år før publisering satt 
fluorgruppa, ulike avdelingsledere og toppledelse samlet for å gå opp det redaksjonelle og 
etiske løpet.  Dette skulle satses på. Vi tror og håper at det var den kraften vi la inn i 
prosjektet, i hele Dagbladet gjennom et lite år, som bar frukter.  
 



Timingen for når vi publiserte, var nøye uttenkt, en uke før skisesongen startet. Slik fikk vi 
maksimal aktualitet. Sakene ble brettet stort ut på Dagbladets digitale plattformer. Men de ble 
også fortalt på totalt over 140 sider på papir, spesialtilpasset papirformatet.  
 
«Glidens Pris» viser at grundig, fortellende journalistikk ikke bare vekker følelser og 
engasjement, men den kan også føre med seg store konsekvenser – og lesertall.   
  
Vi håper også at «Glidens Pris» viser at det går an å skape kommersiell suksess av vesentlig 
nyhetsjournalistikk og historiefortelling.  
I en tid der raske referater og toppidrett preger sportsdekningen, er dette dagsordensettende 
journalistikk som forteller om andre sider ved idretten, av stor betydning både for 
enkeltmennesket og for samfunnet. 
 
De sterkeste historiene finnes gjerne ikke på toppen av sportsverdenen. De finnes ute i 
periferien et sted, ute hos de vanlige, inne i skogene og inne i smørebodene. 
 
 
For Dagbladet 
Hege Varsi, vaktsjef og priskoordinator 
Oslo, 20. februar 2020 
 
 
 
VEDLEGG:  
 
Liste over alle saker publisert på dagbladet.no – med lenker - samt kopi av sakene fra 
papiravisa. 


