
TANA BRU: De glade tårene
ville liksom ikke ta slutt. Hel-
ga har vært fylt av lykke for
Torstein og Erna Erlandsen.
Ikke så snodig kanskje, siden
ukeslutten ble innledet med
at datteren Maja gikk hen og
ble europamester i bryting.
Kenneth A. Halvorsen
kh@finnmarken.no

– Fredagskvelden ble en eneste stor
sippekveld. For hele familien. Mye
tårer, smil og latter, ler pappa Tor-
stein Erlandsen.

Han og kona Erna stakk som
snarest innom Miljøbygget lørdag
ettermiddag. De to kom rett fra en
bursdagsfeiring, til mer feiring med
brytervenner i kafeen. BK Tana be-
manner kafeen i forbindelse med
Finnmarksløpet, men etter gullet i
Beograd, til Tanas store datter, ble
kafeen oppgradert til gull-kafè.

– Det er jo stas da. Men så er hele
denne helga veldig stas også, sier
mamma Erna.

Danset av lykke 
De to som for drøye 22 år siden
produserte gullvinneren har mer
enn en gang fulgt datteren tett i
konkurranser. Fredag, da Maja tok
seg til finalen i 72-kilosklassen, var
foreldrene derimot milevis unna.
Faren var på vei i bil fra Vadsø til
Tana under de innledende finale-
kampene, mens moren satt hjemme
og fulgte kampene via nettoverført
serbisk fjernsyn.

– Det var selvsagt inmari trist at
vi ikke var tilstede denne gangen.
Men sånn ble det. Det meste fikk
vi jo likevel med oss via nettet, så
gleden ble til å ta og føle på like-
vel, sier Erna.

Torstein kom hjem til finalekam-
pen. Da ble det brudd i overføring-
en, men på sendingen senere fikk
de se Majas elleville seiersdans
med trener Qazim Redzep.

– Da seieren var et faktum løp
Maja mot treneren, kastet seg om
halsen hans og de hoppet og danset
i seiersrus rundt i hallen. Det var et
ubeskrivelig flott syn, forteller Tor-
stein.

Duo i gråt
Synkront med seiersdansen i
sportshallen i serbiske Beograd, tok
feiringen helt av hjemme hos Er-
landsen.

– Vi gråt av glede. Hele gjengen.
Vi to, og søsknene til Maja, sier
Torstein, og ser bort på kona Erna.

De to synes fortsatt det hele er
uvirkelig.

– Det syntes jo Maja også, rett et-
ter seieren. Jeg snakket med henne
på telefon en stund etter, og hun var
helt snål. Superglad og overrasket,
sier far Erlandsen.

– Hva var det første du sa til
europamesteren da du fikk tele-
fonkontakt med henne?

– Jeg sa bare «ja ha»... Og hun sa
«ja ha», og så bare gråt hun. Og det
gjorde jeg også, sier en fortsatt over
middels rørt far til den nybakte
gullvinneren.

Likte å slite
Verken moren eller faren til Maja
har noen bryterbakgrunn. Da datte-
ren som fjortenåring sa til mamma
at hun skulle begynne med bryting,

reagerte moren med hoderisting.
– Jeg sa at dette må da være noe

kjedelige greier. Men Maja var be-
stemt, og dro meg med på trening-
en. Da den var over, var jeg regel-
rett hekta, smiler brytermamma
Erna.

Ifølge de stolte foreldrene var av-
kommet deres aldri noe naturtalent.

– Hun har jobbet og slitt jevnt og
trutt. Ingenting har kommet gratis.
Derfor er dette så veldig fortjent,
sier Torstein, som tror resepten
som nå har ført til EM-gull har vært
Majas treningsiver.

– Da hun kom hjem fra trening,
og var skikkelig skikkelig sliten, da
sa hun at det hadde vært en god tre-
ningsøkt, betror gullvinnerens far.

Feiringen må vente
Mor og far Gullvinner skulle for alt
i verden hatt datteren hjem til Tana
fra Oslo-tilværelsen umiddelbart.
Sånn blir det ikke. Den store fei-
ringen, og mer tåreflom, må vente.

– Hun blir nok ikke å se her i
Tana før godt ut i mai, er jeg redd.
Nå venter OL-kvalifiseringen, som
vi selvsagt håper veldig at skal gå
Maja sin vei. Den starter den tredje
helga i april, og så er det to stevner
de kommende helgene. Håpet er jo
at hun klarer å sikre seg en OL-bil-
lett til London til sommeren allere-
de i det første stevnet, som er i Bul-
garia, sier Torstein og Erna
Erlandsen.

Gulljenta fra Tana
Storesøster  Monica Erlandsen er
naturligvis også stolt, og har skre-
vet dette diktet til lillesøster Maja:

Du var med på denne dansen
fra dag en og til denne dagen,
da du sammen med andre
brøt der ute på matten
gjorde du oss alle glade, 
da du begynte seiersdansen.

Tårene rant og du vant
sto oppe på seierspallen,
da sangen vår ble spilt for deg
gulljenta fra Tana, som kom helt
opp til hjertet til folket 
herfra Tana.

Glade ble vi alle
da vi fikk vite
at du hadde vunnet,
drømmen din gikk i oppfyllelse
min søster som fikk mange 
hjerter til å smelte, 
da du danset seiers dansen.

Slik seiret hun
Tana-kvinnen gjorde reint bord og
feide all motstand til side gjennom
de fire kampene. Maja Erlandsen
tok gullet i 72-kilosklassen fredag,
under EM i bryting i Beograd, Ser-
bia. 

Maja Erlandsen møtte ukrainske
regjerende europamester Kateryna
Burmistrova i finalen. Da kampen
på matta var ved veis ende var det
brytetalentet fra Tana som kunne
strekke armene i været. 

Finaleslagene startet klokka nit-
ten. I den første kampen møtte
Maja tyrkiske Yasemin Adar. Maja
vant første periode 5-0. I andre pe-
riode høynet hun, og konstaterte
seieren med 6-0. 

I den andre kampen ventet Nata-
liya Palamarchuk fra Aserbajdsjan.
Her banet hun seg vei videre med
sifrene 2-0 og 3-0. 

Den tredje motstanderen på
veien mot gullet var Maider De

Audicana fra Spania. Maja vant
kampen etter kun en periode, med
sifrene 5-0. 

Finalen sto mellom Maja Erland-

sen og Kateryna Burmistrova fra
Ukraina. Første stikk tok den
ukrainske bryteren, med 1-0. Det
var det, for Majas motstander. An-

dre runde gikk til Erlandsen, med
sifrene 3-1. Siste batalje på bryte-
matta endte med 2-0 til kvinnen fra
Norge. Totalt 5-2.

TANA BRU: 22 år gamle Maja Erlandsen har med
ett fått heltestatus i Tana. Men bryteren har lenge
hatt en høy stjerne i klubbmiljøet.
Til vanlig trener Maja med Oslo bryteklubb. I konkur-
ranser representerer hun derimot fortsatt moderklub-
ben, BK Tana. De unge i klubben legger ikke skjul på
at Erlandsen er mer enn godt likt.

– Hun er vårt store forbilde. Hun inspirerer oss. Det
at hun nå har vunnet gull i EM gir oss tro på at det går
an å drive det så langt en bare selv ønsker, sier Gunn
Rita Boine (14).

Sammen med noen år yngre klubbkolleger tilbrak-
te Gunn Rita noen timer i Miljøbygget lørdag. Det sto-
re samtaleemnet var naturlig nok den ferske europa-
mesteren.

– Kjempegøy at Maja vant. Hun er flink, slår ni år
unge Alexandra Fidje Store fast. 

Hun har drevet med bryting siden hun var fem år
gammel.

– Jeg blir sliten. Men sånn skal det jo være, smiler
Alexandra.

Eldstemann i brytegjengen som smilte sammen
gjennom lørdagen, Alexandra,  mener seieren til Maja
er mye bedre enn en seier i Finnmarksløpet. Det er
Kristin Boine (9) helt enig i.

– I hundeløpet får de hjelp av hundene. I bryting er
de helt alene. Så dette er bedre, konkluderer Kristin.

I BK Tana er det rundt 45 brytere som trener jevn-
lig. Rundt 35 av disse er aktivt med på konkurranser.
Tone Hågensen er en av mange mammaer som stiller
opp. Hun mener Maja Erlandsen fortjener honnør får
måten hun bidrar på i klubben.

– Hun bor jo i Oslo, men er jo av og til hjemme. Da
er hun aktiv i klubben, og trår til for å hjelpe til med
treninger. Nå sist i jula gjorde hun en kjempejobb med
å invitere til ekstra trening, og ordnet også med en egen
jentesamling på Golnes i Vadsø. Slike ting bidrar med
å øke rekrutteringen. Maja gjør i det hele tatt en kjem-
pejobb for hele klubben, og stiller opp for alle, sier
Hågensen.
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FAR, MOR OG GULLET: Torstein og Erna Erlandsen fikk mange gratulasjonsklemmer dagen etter at datteren Maja
brøt seg til gull i Beograd. Nå gleder de seg vilt til å få datteren på hjembesøk. Foto: Kenneth A. Halvorsen

HYLLER HELTEN: Maja Erlandsen er det store forbildet
til de yngre bryterbarna i BK Tana. Foran på bildet ser du
Alexandra Fidje Store (9). Trioen som står er, fra venstre,
Kristin Boine (9), Gunn Rita Boine (14), Varg Aleksander
Saua Kulstadvik (10). 

Stolt og rørt av gullungen

Inspirerer hele miljøet 


