
Lars Martin Kaupang, 3.37.4. 

Dette er historien om en norsk rekord som sto urokket over 36 år etter at den ble satt. (Henrik 

Ingebrigtsen slettet rekorden i 2012). La oss skru tiden tilbake til 30. juni 1976. Sommervarmen har 

kommet til Oslo og på Bislett er det febrilsk aktivitet før kveldens internasjonale stevne der 

startlisten inneholder en rekke verdensnavn, ikke minst de ”tre svarte hestene” fra New Zealand, 

John Walker, Rod Dixon og Dick Quax.  

Men det er ikke bare ”kiwiene” som er tente foran kveldens stevne. For det er også minst et par 

nordmenn, Knut Kvalheim og Lars Martin Kaupang. Begge ser muligheten til å avlive Arne Kvalheims 

åtte år gamle 1500- meterrekord denne kvelden, 3.38.5 fra Oregon i 1968 har stått lenge nok!  

Det var kvalitet og kvantitet over norsk mellom- og langdistanseløping i denne perioden. Arne og 

Knut Kvalheim hadde satt standarden. Vi som fikk trene sammen med dem hadde mye å takke dem 

for, sier Lars Martin Kaupang. Det er tøft å løpe mellomdistanse. Brutalt, rett og slett, det nytter ikke 

å luse på trening. Samtidig tror Kaupang, i dag og så mange år etterpå, at de kanskje ikke lyktes helt 

med kombinasjonen hard trening, roligere trening og hvile. -Jeg tror spesielt Knut hadde mer inne 

enn han fikk vist, sier Kaupang.  

Rekorden syntes fjern. -Da tok treneren min, Tor Torgersen, det geniale grepet, forteller Lars Martin. 

I forkant av Bislettstevnet satte Torgersen eleven på ”vintertrening”, med mye og rolig trening. Lars 

Martin følte formen og overskuddet kom tilbake – som et skudd.  

Men det var ikke Quax, det var ikke Dixon og det var ikke de norske 1500-meterhåpene som var 

”rosina i pølsa” for Arne Haukviks Bislett-stevne denne kvelden. Stevnet store attraksjon var new 

zealenderen John Walker, verdensrekordholder på mile-distansen fra Gøteborg året før og 

storfavoritt til 1500-metergullet i Montreal noen uker etter Bislett-stevnet. Nå hadde Walker avtalt 

rekordforsøk på 2000 meter med Arne Haukvik som hadde lovet ham 1000 dollar for rekord. Walker 

var i rekordmodus og klokkes inn til verdensrekord på 4.51.4.  

Det somles ikke med tida før 1500-meteren, stevnet ligger etter skjemaet. Starten går og det knuffes 

og skubbes. Den som bruker albuene mest, er Lars Martin Kaupang, ”med øyer som en torsk og 

tenna i tapeten” – som er et uttrykk som brukes når tenninga er på topp, går han til verket – dette 

løpet som skal vise seg å bringe ham inn i norsk friidrettshistorie. - Knut var forbanna, han skreik 

kanskje et eller annet, men jeg var bare fokusert. Jeg husker egentlig ingen ting av hva som skjedde i 

starten, bare at jeg skulle fram! Første runde gikk på 57.5 og det gjorde andre runde også. 1.55 etter 

800 meter var helt etter oppskriften. Da klokka ringte var passeringstiden 2.55 og nå hadde new 

zealenderne overtatt. -De peisa på, jeg lå bak og hadde ikke store problemer med å holde følge med 

dem på bortre langside. Quax og Dixon hadde full kontroll gjennom siste kurven, men det skjer ting 

bak. Den finske europamesteren for junior på distansen fra året før, han hadde slått en viss Sebastian 

Coe ved den anledningen, Ari Paunonen - satser livet for en OL-billett til Montreal, han treffer leggen 

til Lars Martin Kaupang med piggskoen, Kaupang vakler, men gjenvinner balansen, det gjør ikke 

Paunonen som ødelegger løpet for seg selv og passeres av flere løpere. Rod Dixon vinner. Quax blir 

nummer to og Lars Martin Kaupangs tid annonseres som ny norsk rekord, 3,37.4. Også Knut Kvalheim 

går under brorens rekord med 3.38.1. Det blir samtidig deres beste tider på distansen i karrieren. 

Uten Paunonens innblanding mener Kaupang han hadde sett 3.36-tallet – han mistet rytmen.  

En rekke av deltagerne gjorde sine saker bra i Montreal – OL noen uker senere. Walker tok gull på 

1500. Quax og Dixon tok hhv. sølv og fjerde på 5000 meter. Knut Kvalheim hang med da klokka ringte 

på 5000 meter, men måtte nøye seg med niende plass. Kaupang ble slått ut i forsøksheatet på 1500 

meter etter forkjølelse.  



Tilbake til Bislett-stevnet. I bakgården var det oppgjørets time. Arne Haukvik pratet med løperne og 

fordelte ”brune konvolutter”. -Jeg sto der da Walker fikk sin, forteller Kaupang. I følge selvbiografien 

til Walker fikk han ikke de lovede 1000 dollarene, han fikk bare 500 av Haukvik. Men Haukvik ble litt 

stressa over Kaupangs tilstedeværelse. Vestfoldingen hadde jo satt ny, norsk rekord og bidratt til nok 

en stor Bislett-kveld, og hadde han ikke hørt at Kaupang var i ferd med å flytte til Oslo. ”Han kom nok 

til å gå til Tjalve”, tenkte nok Haukvik, for Kaupang trente med Knut Kvalheim, men burde han ikke 

prøve å smigre vestfoldingen på vegne av sitt kjære BUL? ”Me har jo ikkje gjort noko avtale, Lars 

Martin”, sa Haukvik og vred seg. Det endte med at Lars Martin Kaupang fikk 300 kroner av Haukvik 

for den norske rekorden, togbillett tur-retur Larvik pluss litt lommepenger! Fartsholderen, Ingar 

Engelund sto også i nærheten. Han slang Haukvik to gule tikronesedler til, "bussen fram og tebars te 

Lørenskog"!  

Lars Martin Kaupang var ingen rask løper, han kom sjelden under 52 på 400 meter. Men han hadde 

et talent for å løpe i stor fart over tid. Det talentet så friidrettstreneren Tor Torgersen og han trente 

unggutten fra Tjølling fram til NM-titler for junior og senior. Tor Torgersen var en av Norges beste 

langdistanseløpere på slutten av 1950-tallet og deltok i maraton i Roma 1960. -Jeg trente ganske 

tradisjonelt med mye og god grunntrening. Jeg løp mange lange og rolige turer i denne perioden. 

Intervalltreningen i grunntreningsperioden ble gjennomført halvhardt og med korte pauser. Det 

snudde vi på i oppkjøringsperioden. Om søndagene løp jeg fra Tjølling til Sandefjord i gummistøvler 

og med matpakke. -Gummistøvler. Sånne lette joggere, da? -Nei, sånne, gamle, brune og tunge. Etter 

jul la jeg vekk gummistøvlene med tillatelse fra Tor. Da fikk jeg kneløft til oppunder haka!  

Lars Martin Kaupang reiste til løper-mekkaet Oregon i 1971, uten stipend. Der var blant andre Knut 

Kvalheim, og Arne hadde vært der. -Faren min lånte med pant i gården, han sa vi kom til å gå fra gård 

og grunn på grunn av løpingen min, ler Lars Martin. Men han forbedret seg fra 3.59 til 3.41 i Oregon-

åra 1971 til 1975. Og slektsgården kom gjennom løperkarrieren i god behold. - Jeg lærte aller mest av 

Arne og Knut Kvalheim. Å trene sammen med dem både der borte og her hjemme ga et utbytte jeg 

ikke ville fått på andre måter. De to løftet hele det norske løpsmiljøet i de åra, sier Lars Martin. 
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