
Vi slår av en prat med
Lars Martin Kaupang

Det er nok ingen tilfeldiehet
ai TjøIing-Nyits medarbeider
treffer Lars Mafiin Kaupang i
stalien under sitt besøk på
Kåupang. "Intervjuobjektei" er
kjent som dktis en traust .he-
siekar", og det skulle da også
vise seg at det ble en del hes-
teprat oppå annen prat den

berette, sier L. M. K. beskje-
dent da vi spør ham om han vil
lortelie titt fra den tiden då hån
var ung idretiskar.

- Jeg hadde ?5 års jubileum
1. mai i år, så litt g]ømsk be-
synner jee nok å bli, vet du.
Men av os t dukker det da
opp gode gamle minner fra
gutte- og ungdomsårene. Jeg
ble lødt på Marmøya, og kom
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hit ti1 Kaupang da jee var 6
år gammel. Konlirmert b1e jee
i 1908.

- Ble det årrange4 skole-
sievner den eans? ,

- Så å si a1dri. Bare en sjel-
den gans kunne noen lærere
lage til en skikonkufånse på
Haugen for de største klassene.
Men i Lilebakken ved Sklep-
pestad knivet vi med hveran-
dre i flitida. Snøen tå lense
i skyggen av Gloppeåsen. Vi
stod og datt og skrek og lo. Vi
kunne da more oss i eårne da-
ger også.

Da vi sutter bre noe eldre,
dro vi tii Skåra. Der hadde T.L
E. skibakke i flere år. Ei løy-
pe på ca. 5 km. ble ejerne sått
opp i traktene omkring bak-
ken, oC der ble det kjørt hardt,
skar jes si deg.

- Husker du et spesielt løp?

- Ja, da jee vår 16 17 år,
var jes med i et renn oe hjem-
pet dråbelig mot en 6-8 an-
dre iøpere. Da gikk jes på et
par asheski som var skåret av
Anton Boesen. Dei vår noen
lange, tunge ski. Sannerig vant
jeg, Cutt, os fikk ei fin suk-
ke$kje i sølv, samt damenes
beeer i premier. 

- Det var
tung løype den dagen, oe har-
de karer hadde jeg å tevle med.
Det var bl. a. Bemt curen, Ju-
lius Lund, Håkon Iiuseby og
Steinar Martinsen. Ja, det vår
han Sieinar jes så vidt ereide
å kile mee forbi på de siste 50

Sommeren 1914 elemmer jeg
ikke så leit- crunnroven vår
var 100 år då, vet du, oe i den
ånledning ble en del av oss tatt
ut av foreningen t å delta i
et jub eumssievne på Tjøriing-

Det kommunale styret stod
som arransør, og Reinerr cu-
ren var en av lederne. øvelsene
var høyde, lengde, spydkast,
100 m. os 1500 m. Jørgen Aa-
nerud, Lars Boesen curen,
Bemt Guren, Lars Dreng, An-
ders østby, Nits Drene os jeg
var blant deliakeme. Det var
stappfullt åv {olk på Vouen
den dågen, og stor stelming.

Etier stevnet ble vi over-
rål<t en flott medalje hver.

L. M. K. henter medaljen og
viser den fram. På forsiden står
det: L. Kaupahg. Skjænket av
TjøUinss Boreere 17de Mai
191,1.

Og på baksiden: Idræt for

Ellers konkurrerte vi bå-
de moi lram oe Tum mel1om
1910 og 1915. Jeg var ikke all-
til hed i den tiden, men jeg
husher jeg ble 2-mann på 1500
meier på Lovisenlund en gane.

- Det var Nils Drehg som
gjorde det virkerig skarpt da.
Han var en Esk 100 meier-lø-
per og vant stadis både lensde
og tresteg. Et år fikk hån en
svær pokal for sine gode prc-
sl.asJoner sammenlagi. I{ans
Huseby var forresten en meeei
habil siavhopper.



I 16-å$alderen.r'ar jes med
og sparket fotbau På Rønnin-
g€n. tvers over veien for An-
ders Sjøtysi. Vi hadde en slåes
bane der oe sparket bl. a mot
ei lag Jra Torsirand. Mot Hål-
sen hadde vi kåmper oesn. Av
kjentfork som vår med, kan jeg
nevne Paul østbY, Nils østbY
oe Andefs Sjøryst. Mariin Heg-
dal, sognepresten, sparket for-
resten for Halsen. - Jeg skal
si det kunne eå hardt for see
på fotbållbånen den gangen En
gang tok en av våfe spillefe
opp en stein og kastet den i
fullt sinne etter en av motstan-
derne våre. Jeg husker ikke om
han b1e vist av banen.

En gang syklct vi helt oPP

til Trevland i Hvames. Der
sparket vi 1noi et lag På ei or-
dentlig (bustemyr,. Det ble
seint, Ior vi hadde {est etterpå,
os så b1e det til at vi li i ei
løe den natta. På morsensiden
iok vi tatt på den dføye hjem-

På cam1e, gode "Tjønnå,
hadde vi skøytcbane. Jeg hus-
ker vi en gang måtte (stikke
opp, en båne i 22 gfade.s kul-
de. Vi hogg hull i isen, og
siaurene frøs fast så å si med
en gang.

På Viksfjord sikk vi også en
del på skøyter, os banen var

o{te knudreie og læi. Ja, her
og der var d€t digre sprekker,
og dcm måtte vi jumPe over
mens vi lløY rundt banen. Noe
særlis tess på skøYter var jee

Du har vel vært med i
styrel i T.I.F.?

- Ja, jes var styremedlem
i noen år. - E1lers har jee jo
i likhet med manee andre tatt
min tøfn som starier, tidtager
oe lignende.

La oss lå h/rc om .heste-
taren, Lars Maitin til slutt.

Ja, lra jeg var 10 år kjør-
te jeg mye med hest. Jec har
alliid hått hester .se1v og har
væfi svæIt interessert i tråv-
sport. Iline egne dYr har jeg
alet opp og temt, og jeg har
håtl cn av landets beste
raser i en dei år. JeC tenker
på Pjokken, som var lødi i
1932. Den har Code travere et-
ier seg, sl<jønt den ble aldri
sodkjeni som kårei hinest. Det
val på Bjerke den sikh mest.

- Eli løp du husker særiig
eodt?

- Ja, deN var på Jarlsbere
då Pjokken som 2-årine ian-
gerie den norske rekorden. Da
siariet to norske oe to blods-
hester sammen. (Blodsene)

haddc 70 mcters tillegg, men
de var sDart i ryggen På mcg
Pjokken feilet osså- Likev€l
dro den lra d€ andre På oPP-
løpssiden oC gikk fø$t i må].

Pjokken var som 5-årins
mest-vinnende hest På Jarls-
bere. Jeg glemmer den aldri
Snill som et lam vat den, uan-
selig, av og til doven som ei
lus, og den trengte knapt 1om-
mer i arbeidei. Når jeg snud-
de plog€n på siden, vissle den
godi åi den sjøl skune snu og
gjorde det uten videre. - Pjok-
ken vår lar til Pjokkina, som

vant både Konge-pokal og Ja-
cob Me,vers pokal.

Lars N{aftin blir vårm i stem-
he. når han forteller om sine
]rdlinger biant hestene. Vi
kunne sikke( ha sittet og pra-
tei hele kveldcn til ende.

L. M. K. var lormann i Tiør-
ling Tfavforening i 192,1, Han
er æresmedlem i forcningen.

- Har du et dnske å komme
hed for Tjølliirg Idreitsfor-
cning til slutt, Kaupangl

at dei er gåti så floit lor lot-
ballklubbcn vår. _selv om jeg
personlig mener at folball av
og til kan bli for mye k a mp.
]llitt ønske og håp er åt jehtene
.g guiiene våre vil gjøre seg
der ejeld€nde i friidletten
ffamover. Jeg er overbevist om
at dct fins gode emner i over-
flad. Meh det må hardtrcning
+lr ,,! q; m;
sc bort røyken. Da jeg vaf
unggutt, rø,'ktc knapt en ene-

konkurrefie med her i Tjø11ins,
sier L. M. Kaupang til sluit-

vårt gamle og ljrolaste klubb-
medlem for'tsåit månee gode år
på ltaupanA.

E. R. G.


