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Årbok for friidrettshistorie vil i hver ut-
gave få en grand old man eller woman 
til å fortelle om sine inntrykk og opplev-
elser fra friidretten i gamle tider. Denne 
gang er det Paul Irgens (født 1935) som 
forteller om den fryd som det en gang 
var å vinne 80 meter hekk ved lands-
idrettstevnet for høgre skoler i Oslo, 
oppvisningsstevner med olympiske 
mestere og mye mer fra Trondheims-
friidretten i årene rundt 1950.

Veien inn i friidretten

Jeg var født i Holtermanns vei 27, like ved 
Lerchendal stadion, og vokste opp der. 
Et typisk trondhjemsk område med fire-
mannsboliger og et kvartal vi kunne løpe 
rundt.

En av de store gutta likte å arrangere «le-
ker». Det var kast med en stokk, lengde i 
en sandkasse, kulestøt med et eller annet 
og sprint. Sprinten foregikk i den av de 
fire gatene som var nær der han bodde, 
samt rundt hele kvartalet, eventuelt med 
handicap for å jevne ut aldersforskjeller.

Kvartalet var langt den gangen, men 
når jeg siden målte var det var det sånn 
omtrent 270 meter. Den raskeste tiden 
rundt kvartalet var 40 sekunder. Målt med 
noe som var litt finere enn en vekkerk-
lokke.

Ved Nidarvoll skole, «min» skole, var det 
en idrettsbane. Min eldste svoger fores-
lo jeg skulle være med på et gutte- og 
jentestevne. Han hadde vært medlem av 
Sportsklubben Freidig. Så ble det Freidig 
på meg også.

For en 12-åring var det 60 meter og 
lengde. Jeg var en liten sprett, en av de 
minste i vår lille skoleklasse med 18 elever. 

Det var første gang jeg grov ei startgrop 
og så en planke for lengdehopp. 8.8 på 
60 meter, 3. plass, og seier i lengde med 
4,80. Alt var hyggelig og troskyldig. Det 
var vennskap og ingen uvennskap. Da-
gen etter var 12-åringen forvirret og vis-
ste ikke helt hvordan han skulle takle at 
det sto i avisen; «Spesielt merket vi oss 12 
½ år gamle Paul Egil Irgens som lekende 
lett hoppet 4,80 i lengde». Jeg skulle ikke 
la meg merke med det.

I 6. klasse på Nidarvoll var læreren opptatt 
av fysisk alder og fortalte om en liten kar 
som hadde kastet svært langt med liten 
ball. Det ble «så og så mange poeng». 
«Lærer! Paul har hoppa 4,80. Kor mang 
poeng bli det?» Det ble like mange. Hva 
sa læreren? «Hm». Forundring. Først et-
terpå visste jeg at jeg hadde lært noe 

om smålighet. Hadde ikke ord for det da. 
Men tenker det er mye man kan lære i 
og med idrett, også det å selv være sjen-
erøs med ros. Episoden har hjulpet meg 
mang en gang når jeg har undervist.

Det ble andre stevner etter hvert. Aldri for 
mye alvor. Piggsko var en luksus noen 
andre hadde. Neste år ble det noen turer 
til Lerchendal stadion. Lerchendal lå 150 
meter unna hjemmet. Sverre Farstad var 
banemann en sommer, en uhøytidelig og 
spøkefull olympiamester i skøyteløp. Min 
svenske svoger, en av fire svogere som  
alle var mye eldre enn meg, tok meg en 
sommer med til et stevne i Västerås. Jeg 
var litt selvhøytidelig. «Paul. Alla gjør så 
bra som dom kan,» minte han meg på.

Under et sommerbesøk i Sverige hos 

Over hekkene 
og ut i verden

av Paul Egil Irgens

Åpningen av Lerkendal stadion i 1947, fra Trondheim byarkiv

Vi kom med toget. Jeg hadde ingen peiling på hvordan jeg stod i forhold til andre, og det ble snakk på toget om hvordan det kom til å gå. Forsøk-
søksheat. Greit. De andre på tribunen sa; «Du må ta i Paul». Jeg hadde på et eller annet vis forstått at man skulle ikke motarbeide seg selv. Slappe 
av. Semifinalen gikk greitt. På vei tilbake til starten for å hente treningsdrakten, om vi hadde noen, ble jeg gående bak noen fra Heming og Ready. 
Velkledde gutter. «Han derre fra Trondhæim. Det må vært fæil med tidtakinga». De gikk rett foran meg og enset meg ikke. «Nå», tenkte jeg, «skal 
jeg ta i». Men glemte det. Gleden ved å løpe hekk var viktigere. Jeg var vel noen meter foran i finalen.
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søster og svoger fikk også jeg piggsko. 
Det var fantastisk. Jeg vet ikke hvordan 
det etter hvert ble hekkeløp. Men noen 
svenske somre senere snekret jeg meg et 
par hekker.

Hekke-forbilder

Vi hadde etter OL i London i 1948 besøk 
av internasjonale løpere på Trondheim 
stadion. De var på turné etter OL i Lon-
don. Senere kom de også etter Helsinki-
OL i 1952. Jeg hang på rekkverket i østre 
sving og så Herb McKenley og Arthur 

Wint komme stormende mot meg på 
bortre langside. 400 meter. 

Når jeg i dag leser om de to fra Jamaica 

blir jeg glad. McKenley var coach på Ja-
maica frem til 1974 og hadde som ung 
studert ved University of llinois, et uni-
versitet der jeg selv senere underviste. 
Arthur Wint dro fra Jamaica til Canada 
og ble pilot under andre verdenskrig. 
Da han vant 400 meter i London hadde 
han begynt legestudiet i England og dro 
1955 tilbake til Jamaica og var lege der til 
sin død. Han ble kalt «the gentle giant». 
Jeg hang ved rekkverket på Stadion med 
min beundring og ønsket jeg kunne bli 
mørkhudet.

Også Harrison Dillard stilte opp i Trond-
heim, på 110 meter hekk. Han hadde ikke 
klart å kvalifisere seg for hekken i Lon-
don-OL 1948, kvalifiserte seg i stedet for 

100-meteren og tok gull der. I 1952 vant 
han 110 meter hekk i OL i Helsinki.

Tror det var amerikaneren Dillard som 
ble et av forbildene. Mor hadde emigr-
ert til USA da hun var 12 år til søsken i 
Winnetka, en forstad til Chicago. Hun og 
far kom hjem for å gifte seg i Norge og 
slå seg til her. Far ble etter hvert kaptein i 
«Nordenfjeldske» og døde da han var 45 
år. Jeg var da 5 måneder gammel. Yngst 
av seks.

Det var også en guttebok som het Rolf 
i Tibet. Han var også farløs, var en ele-
gant hekkeløper, sympatisk, og hadde en 

onkel som var oppdagelsesreisende. De 
skulle ut i verden for blant annet å lete 
etter Rolfs far. Som de fant.1

På Trondheim stadion løp også Mal Whit-
field 800 meter. Elegant løper med OL-
gull i 1948 og 1952. Han dro senere til 
Kenya og startet det kenyanske løpere-
ventyret. I Trondheim kjøpte han piggsko 
fra skomaker Bolme. Til forskjell fra andre 
sko hadde Bolmes sko bare fire pigger 
og var lette som hansker. Ikke mange 
vet at Whitfield og andre berømtheter 
kjøpte sine sko hos Bolme. Det var om-
sorg, kjærlighet og eksellent håndverk 
i de skoene. Et menneske hadde laget 
dem. Han var en mild mann, Bolme. En 
sommer jobbet jeg meg til penger for å 
kunne kjøpe slike piggsko.

Ingen trenere

Som sagt var det en fryd å vinne land-
sidrettstevnet for høgre skoler i Oslo. 
Innimellom forsøk og finale var det 
dessuten finale i lengde. Det gikk også 
greit – jeg vant. Men jeg tror aldri jeg 
har vært så konsentrert som ved å gå 
fra det ene til det andre og så til finalen 
på 100-meteren. Men da var det ikke 
mye piff igjen. Jeg ble sist. Men Birger 
Marsteen fra Trondheim vant 100 meter 
i årsklassen over. Husker oss fra Trond-
heim på tribunen da vi skrek og huja på 
Birger. Han hadde ikke hørt en lyd. Du er 
så ekstremt konsentrert og borte fra ver-
den.2

Arthur Wint vinner OL i 1948. Bilde fra arkivet etter Daily Herald i National Media Museum, Storbritannia.

Harrison Dillard under OL i 1948. Bilde fra arkivet etter Daily Herald i National Media Museum, Storbritan-
nia.

Barneboka  Rolf i Tibet av Erling Næss (1945).
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Det var andre tider den gang da. Det var 
kjedelig å trene innendørs vinterstid. Tror 
jeg var i en gymsal maks tre ganger. Når 
våren var kommet bar vi ut hekkene. Og 
tilbake. Ryddet pent. Jeg skriver «vi» for 
ikke å virke for dydig. Men jeg tror ingen 
andre trente hekk i Trondheim.

Det var heller ingen trenere i Trondheim. 
Jeg kjøpte en lærebok av Gösta Holmér, 
«Häkklöpning», og en om «Längdhoppn-
ing». I «Häkklöpning» leste jeg ogå om 
David George Bronlow, 6th Marquess 
of Exeter KCMG, også kjent som David 
Burghley, mannen som utviklet hek-
keteknikken. Han vant 400 meter hekk i 
OL i Amsterdam i 1928. I 1932 fikk han 
permisjon som parlamentsmedlem for å 
være med i OL i Paris der han ble num-
mer fire på 400 meter hekk og fem på 
110 meter hekk. 

Jeg hadde trener en gang, på treningsleir 
på Lånke en sommer. Jeg tror han het 
Leinum, en hyggelig og forstandig byg-
gmester. Han ville ha meg opp på høye 
hekker, 16 år gammel. Jeg prøvde å pro-
testere. Etter fire hekker gikk det galt. Det 
smalt så det hørtes over hele banen. En 
muskel på baksiden høyre lår ble revet av. 
Uff da, sa treneren. Det tok et halvt år å bli 
bra. Ingen brydde seg.

I en landsdelskamp på Bislett møtte jeg 
Birger Tvedt.3  Da ble det skikkelig teknik-
ktrening. Det var et stevne med konkur-
ranse mellom tre deler av Norge, og jeg 
var noen måneder fra min 18-årsdag. Tor 
Olsen var suveren; jeg ble nummer tre på 
hekken på samme tid som andremann – 
16,4, en troskyldig tid i dag. Lederne fra 
Trondheim syntes jeg løp bra og flott og 
slikt, men jeg spurte Birger Tvedt som 
som sa som så: «Du sprang som ei ku». 
Jeg ba ham fortelle hva som var galt, og 
jeg tror vi holdt på på indre bane i noen 
timer. Birger Tvedt hadde et hadde et 
fantastisk blikk. Han er det nærmeste jeg 
har kommet en trener. Ellers var det å gå 
tilbake til boka og legge blyanter på hek-
ken. Det var en rytmisk og musikalsk ut-
fordring ved å løpe hekk, ikke kjedelig rett 

frem. Ikke alle var enige i det.

En sommer skjedde noe merkverdig. To 
eldre karer fra Freidig ringte på. Jeg for-
sto ikke riktig hva de gjaldt. Jo, de kom 
med Nils Uhlin-Hansens piggsko. Jeg tok 
imot, ganske forvirret og litt sky. Forsto 
ikke da hva dét betydde for dem. Jeg 
hadde hørt om Nils Uhlin-Hansen fra el-
dre familiemedlemmer, men for meg var 
han bortimot en myte. Jeg kunne ikke 
trø i hans sko. De hentet senere tilbake 
skoene. Mye senere forstod jeg deres 
sorg. Unggutten Uhlin-Hansen, kamer-
aten deres, hadde satt nordisk rekord i 
lengde før krigen, men ble senere skutt 
av okkpantene i Snåsafjellene vinteren 
1945.

En gutt på 16 år var ikke moden nok til å 
ta innover seg dette. I ettertid kan jeg se 
det var en mild protest i det. Jeg skulle 
ikke være en gjenfødt en. Det var noe av 
problemet den gangen, sikkert et prob-
lem som andre også har opplevd. Følels-
en av å leve i noen andres bilde, deres 
ambisjoner og lengsler. Jeg hadde mine 
idrettsgleder, andre kunne glede seg 
med, men når du merket andres ambis-
joner og lengsler, så kjentes det galt.

Det var noen episoder da jeg ryg-
get. «Neste år har vi en norgesmester i 
lengde». Jeg søkte meg ikke til norges-
mesterskap, men å få til det jeg holdt på 
med som best jeg kunne. Med militæret 
og senere studier ved arkitektavdelingen 
ved Norges Tekniske Høgskole ble det 

slutt på idretten. (Arkitekt hadde jeg villet 
bli lenge. Da jeg var 16 år haiket jeg til 
Rotterdam for å se en moderne, gjenop-
pbygget storby.) Det var heller ikke greit 
å skulle være sin egen læremester. Jeg 
kom ikke videre, det ble ingen mål å 
strebe mot.
 
«Husk! Det er feigt å trene!»

På NTH ble det studier og studentteater. 
Et semester, året jeg var sjef for revyen 
og etter at mor døde våren samme år, 
dukket det gamle ordtaket opp: «Mens 
sana in corpore sano», en sunn sjel i et 
sunt legeme. Jeg kjente det fra Gösta 
Holmérs lærebok.

Mye av idretten i NTHI, som nå heter 
NTNUI, var uhøytidelig. Året med studen-
trevyen trente jeg ei uke før klubbmester-
skapet med noe løping gatelangs. Det 
gikk greit med 110 meter hekk: 16,5. Verre 
ble det på 400 meter hekk. Kjell Hovik, 
stavhopperen,4  løp et stykke bak meg og 
skrek «Ikke så fort!» Vi snubla i mål.

Mange, mange år etter fikk min sønn 
være med i ei gruppe som drev med 
japansk stokkfekting. Han kom over 
medlemsbladet til NTNUI og lo storøyd 
over det kommende klubbmesterskapet 
i 10-kamp. Der leste han; «Og husk! Det 
er feigt å trene!»

Det var andre tider før. Vi trente. Ure-
gelmessig. Og det var humor.

Nils Uhlin Hansen med 7,54 i lengde som tjueåring ble motstandsmann under krigen. Han overlevde ikke. 
Her oppslag fra verket Våre falne, bind 2.

1 Næss, Erling (1945). Rolf i Tibet. Oslo: Halvorsens forlag. Den er tilgjengelig og kan leses av alle på internett, se http://www.nb.no/nbsok/nb/211e18e4f6452a70cd0f80
44b2b3d0d9.nbdigital?lang=no#0.
2 Birger Marsteen ble seinere norsk dobbeltmester på 100 og 200 meter i både 1953, 1954 og 1955. Han representerte Sportsklubben Rapp. Marsteen tok også 11 NM-
sølv, hvorav ett på 400 meter.
3 Birger Tvedt var mangeårig medlem i det som først het Treningsnemnda, senere Treningsutvalget i NFIF.
4 Hovik hoppet 4,70 i 1964, og ble norgesmester i 1959–1964. Også han representerte Freidig.
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