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TJALVISTEN  

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs døde 6.oktober, ti dager før han ville fylt 83 år.  

Carl Fredrik Bunæs var Norges fremste landslagsutøver på 1960-tallet, og overtok i så måte rollen som Audun 
Boysen spilte før ham: Løperen som nærmest var en garantist for norsk poengoverskudd i sine øvelser, som fikk 
lagkamerater til å overprestere og som kunne avslutte landskampen med norsk seier etter en spennende langsta-
fett.  Vi lyser fred over hans minne.                      Foto: IMS  Vintage Photos 
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Idrettsklubben Tjalve ble stiftet tredje juledag 1890 av tre unge menn, Gustav  
S. Thorp, Oscar Fredriksen og Asbjørn Bjerke. Thorp med sine 24 år var den  
eldste, 19 år gamle Bjerke den yngste. Alle tre var utbrytere fra Kristiania  
Sportsforening, som var blitt dannet i 1887 og ble oppløst allerede i 1893. Etter  
en rekke opphissete diskusjoner i Sportsforeningen, blant annet om amatørspørs-
målet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden tredje juledag møttes de i  
”den nye bodega i Prinsens gade”, og der ”beseglede” de dannelsen av den nye 
klubb med ”et glass vin og et haandtrykk”. I sin beretning om begivenheten 15  
år senere konstaterte Gustav Thorp tørt at dette ”var visstnok den mindste fore-
ning, baade her i landet og ellers, men vi var til gjengjeld enige og opfylt av 
iver for sagen” 

Asbjørn Bjerke         Gustav S. Thorp         Oscar Fredriksen 
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Redaksjonen avsluttet  tirsdag 11.10.2022 

Innholdet i dette særtrykket av Tjalvisten nr.4 2022 er en 
gjennomgang av Carl Fredrik Bunæs meritter i perioden 
1954 til 1966. Undertegnede har konsekvent referert til 
Carl Fredrik i dette nummeret, selv om han muligens er 
bedre kjent som ”Bassen” Bunæs. Dette kallenavnet ble 
brukt av hans mor allerede fra han var liten. Det er artig å 
notere at i guttestatistikken for 1953 er han omtalt som 
Carl Fredrik ”Bassen” Bunæs. 

Carl Fredrik satt i Tjalves styre fra 1969 og til og med 
1972. Først med Anton Bech som leder og deretter Egil 
Gustavson. Han ble tildelt klubben gullmerke i 1963 og 
ble slått til Ridder av Tjalves Orden i 1965. I 1990 ble 
han utnevnt til æresmedlem i klubben.  

Carl Fredrik vant kongepokalen under NM i Sarpsborg i 
1960. I 1964 ble han tildelt Forbundets gullmedalje under 
NM på Gjøvik. Samme året ble han tildelt Oslo Idretts-
krets Hederspokal.  

Carl Fredrik vant 18 individuelle gullmedaljer i norske 
mesterskap. Han er dermed topp tre blant de mestvinnen-
de utøverne (menn) i norske mesterskap. Han vant også 
en sølv og to bronsemedaljer; totalt 21. Tar vi med de 27 
gullmedaljene og ene sølvmedaljen han vant i stafetter er 
vi oppe i 49 titler. 

Selv om Carl Fredrik aldri vant noen internasjonale me-
daljer vil han bli husket som en av de største utøverne IK 
Tjalve har fostret. 

Vi lyser fred over hans minne.  

 

Bjørn Henriksen 

 

Kilder: Tron Espeli, Raskest, høyest, lengst i 100 år, 
Sportsboken 1965 

Matias Lavik 

John Ertzgaard 

Bjørn Henriksen 

Redaksjonens hjørne 
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Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs kom til Tjalve i 1954. Han kom da 
fra SK Njård hvor han året før hadde løpt 60 m på 7.6. 
Han ble presentert i Tjalvisten 2 1954 av Jan Hemsvik (Ja
-he) som skriver: «I 1939-klassen har vi en kar som etter 
resultatene å dømme normalt burde tilhørt eldre klasser. 
Eller hva skal vi si om en gutt som oppnår 7.2 på 60 m, 
11.6 på 100 m og 6.21 m i lengde før han har fylt 15 år. 
Navnet er Carl Fredrik Bunæs, og det er sannsynligvis 
ikke siste gang man ser dette navnet i forbindelse med 
friidrett». Bedre kan det vel ikke sies. Dette året vant han 
Sverre Gundersens premie i Kl.2 (f.1938-1939). Han løp 
også på et av lagene til Tjalve i Tyrvingstafetten.  

Odda var arrangør av junior NM i 1955. Dette var Carl 
Fredriks første norske mesterskap. Han ble nr.2 på 100 m 
med tiden 11.6, bare slått av datidens beste norske sprin-
ter, Bjørn Nilsen fra IL Skjalg. Tjalve stilte med to lag på 
1000 m stafett. Carl Fredrik løp på laget som vant sam-
men med Ivar Saunes, Øyvind Arnesen og Harald Øde-
gård. 2.laget vant sølvmedaljen.   

Stafett NM ble arrangert i Kristiansand dette året. På 
4x100 m løp Tjalve med det samme laget som vant 1000 
m i junior NM. De mistet pinnen i en av vekslingene og 
det var Tjalves 2.lag bestående av Ole H. Lie, Svein 
Oseid, Erik Bjølseth og Audun Boysen som vant øvelsen.  

Tyrvingstafetten 1954. Carl Fredrik sitter  helt til høyre i første 
rekke. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

Premieutdeling 1000 m stafett under junior NM i Odda. Carl 
Fredrik på toppen av seierspallen for 1.laget. 2.laget er repre-
sentert ved Bjørn Berglund. Foto fra Jan Hemsviks private 
samling. 

Premiepallen 100 m. Bjørn Nilsen på toppen flankert av Carl 
Fredrik (t.v.) og Ivar Saunes som vant bronsemedaljen.  Foto 
fra Jan Hemsviks private samling. 

Laget som løp 4x100 m for Tjalves 1.lag under stafett NM i 
1955. Fra venstre: Øyvind Arnesen,  Harald Ødegård, Carl 
Fredrik Bunæs og Ivar Saunes. Foto fra Jan Hemsviks private 
samling. 

Stafett NM 1955. Jan Hemsvik, Carl Fredrik og Øyvind Arne-
sen på vei inn i datidens ”dollarglis”. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling. 
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I løpet av sesongen satte Carl Fredrik ny personlig rekord 
på 100 m med 11.0. En forbedring fra året før med 6/10. 

IK Tjalve feiret 65-årsjubileum i 1955, og i den forbindel-
se ble det arrangert en større jubileumsfest. Vi har hentet 
et bilde fra denne festen, hvor også de yngre utøverne 
fikk være med. 

Fremgangen fortsatte i 1956. Carl Fredrik vant sin første 
medalje i hoved NM da han ble nr.3 på 100 m bak Bjørn 
Nilsen og Birger Marstein under NM i Stavanger. Han 
løp også på laget som vant 1000 m stafett på 1.57.8 
(Saunes, Bunæs, Oseid, Boysen). Han løp også sin første 
200 m på 21.8 og forbedret sin personlige rekord på 100 
m til 10.7. Han var også med å vinne 4x100 m stafett i 
stafett NM. 

1957 ble det store gjennombruddsåret for Carl Fredrik. I 
NM i Bergen utklasset han Bjørn Nilsen på 200 m og 
tangerte førstnevntes norske rekord på 21.3. Nilsen fikk 
tiden 22.0. På 100 m ble det nok en bronsemedalje som 
året før. Her vant igjen Bjørn Nilsen med tiden 10.6. 
Tjalve var igjen sterkest på 1000 m stafett og vant med 
tiden 1:56.4. Laget var det samme som vant året før. 
Tjalve med Bunæs på laget vant igjen 4x100 m stafett. 
Carl Fredrik benyttet også året til å senke sin personlige 
rekord på 100 m til 10.4. 

I 1957 gjestet den amerikanske sprinteren Leamon King 
Oslo og Bislett i forbindelse med et internasjonalt stevne. 
Carl Fredrik benyttet muligheten til å få snakket med 
stjernen, noe som resulterte i et fint bilde (se neste side). 

I oktober samme år var det landskamp i Athen mellom 
Norden og Balkan. 11 nordmenn ble tatt ut til å represen-
tere Norden. Audun Boysen hadde forfall så Carl Fredrik 
var eneste Tjalvist på dette laget. Han var også den eneste 
nordmann som vant en øvelse da han gikk seirende ut av 
200 m med tiden 21.4. Han ble også nr.2 på 100 m med 
tiden 10.8. For sin innsats fikk han med seg en stor pokal 
hjem (se bildet neste side).   

Carl Fredrik fikk for øvrig sitt gjennombrudd på landsla-
get dette året, da han slo begge franskmennene på både  
 
 

100 m (10.8) og 200 m (21.6) i landskampen i Paris i sep-
tember. Bjørn Nilsen måtte nøye seg med to tredjeplasser. 

Han utmerket seg også i juniorlandskampen mot Sverige 
og Finland ved å vinne både 100 m og 200 m. 
 
 

Fra jubileumsfesten i 1955. Rundt bordet fra venstre: Ivar Sau-
nes, ukjent, Øyvind Arnesen, Henrik Norgren (formann i 
1928), Kaare Dunholm (massør i Tjalve), Carl Fredrik Bunæs 
og Harald Ødegård. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

Carl Fredrik Bunæs utklasser Bjørn Nilsen på 200 m under NM 
i Bergen 1957. Foto: Raskest, høyest og lengst i 100 år 

De to Tjalvelagene som tok dobbeltseier på 1000 m stafett un-
der NM i Bergen 1957. Fra venstre: Berglund, Saunes, Berthel-
sen,. Lundh, Oseid, Borgen, Boysen og Bunæs. Foto fra Jan 
Hemsviks private samling. 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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 Forventningene var store foran 1958 sesongen og det ble 
snakket om medaljesjanser foran EM i Stockholm. Dess-
verre fikk han en lårskade på forsommeren og dermed var 
sesongen over for hans del. Før man kom så langt var han 
med på Tjalves lag som gikk seirende ut av Holmenkoll-
stafetten, hvor Carl Fredrik løp siste etappe inne på et 
fullsatt Bislett stadion.  

Da Bjørn Nilsen trappet ned, ble Carl Fredrik landets su-
verent beste sprinter da han kom skadefri tilbake i 1959.I 
sin siste juniorsesong viste han europeisk toppklasse på 
200 meter, ikke minst med sin nordiske rekord 21.0 i 
landskampen mot Sverige på Bislett 8.oktober foran Sve-
riges ett år yngre sprinttalent Owe Jonsson. Carl Fredrik 
forbedret denne rekorden til 20.9 i et løp i Karlstad noen 
uker før OL i Roma, men der ble årets Kongepokal-
vinner slått ut i mellomheatet både på 100 og 200 meter. 
Etter OL vant han både 100 m og 200 m (med 21.0) i Ru-
dolf Harbigs minneløp i Dresden. Helt på tampen av se-
songen gjorde han et etterlengtet norgesrekordforsøk på 
400 m sammen med årets norgesmester Dag Wold. Med 
47.3 sendte han Audun Boysens fem år gamle rekord 
over i historiebøkene, og med 47.9 sørget Wold for at 
dette ble det første 400m-løp med to nordmenn under 48 
blank.  

I NM sammenheng vant Carl Fredrik fem gull i 1959 se-
songen. I tillegg til 100 m og 200 m, ble det seier på 
4x100m, 4x400 m og 1000 m stafett. Han tangerte også 
sin personlige rekord på 100 m fra 1957 sesongen med 
10.4. I 1960 ble det fire gull, da han ikke løp på laget som 
vant 4x100 m. I tillegg vant han kongepokalen dette året. 

Under landskampen mot Italia i 1960 ble Carl Fredrik 
slått av Livio Berutti på 200 m. Berutti vant på 20.9, 
mens Carl Fredrik fikk 21.4. Berutti ble forøvrig olym-
pisk mester på distansen dette året.     

Carl Fredrik Bunæs slår av en prat med Leamon King i forbin-
delse med et internasjonalt stevne på Bislett i 1957. Foto fra 
Jan Hemsviks private samling. 

Det var store premier å ta med seg hjem etter landskampen 
mellom Norden og Balkan i 1957.  

Holmenkollstafetten 1958. Siste veksling mellom Fritz Borgen 
og Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Jan Hemsviks private samling. 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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Livio Berutti og Carl Fredrik fotografert etter løpet på Bislett i 
1960. Foto: Sportsrevy 1960 

Carl Fredrik vinner sitt forsøksheat på 100 m under OL i Roma 
1960. Han blir slått ut i mellomheatet både på 100 m (10.5) og 
200 m (21.4). Foto fra Jan Hemsviks private samling 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Starten på 100 m under NM på Hamar i 1959. Vi ser Bjørn Berglund i bane en, Ivar Saunes i bane to og Carl Fredrik i bane fem. 
Carl Fredrik vant (10.5)med Ivar Saunes på 2.plass (11.0). Berglund ble nr.6 med 11.3. Foto: Hedmarksmusset  

Carl Fredrik vinner 200 m under NM i 1960 og stikker av med 
kongepokalen.  
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1961 sesongen ble på mange måter en mellomsesong, 
men det første nordiske mesterskapet i friidrett ble ar-
rangert på Bislett. Norge vant fire mesterskap; Carl Fred-
rik fikk med seg to av dem da han vant både 100 m og 
200 m. Tidene ble henholdsvis 10.5 og 21.2. 

I NM sammenheng ble det igjen fem gull til unge Bunæs. 
Han vant 100 m og 200 m. I tillegg var han med å vinne 
4x100 m, 4x400 m og 1000 m stafett. 

Det som var interessant dette året var at et lag fra Tjalve 
satte norsk rekord på 4x100 m med tiden 40.9. Den rekor-
den stod til et lag fra IL BUL tangerte rekorden i 1973. 
Det første laget som hadde bedre tid elektronisk var Moss 
IL som løp på 40.40 i 1997. 

Ved inngangen til 1962 sesongen var Carl Fredrik fortsatt 
Norges beste sprinter. Han vant igjen sine fem gullmedal-
jer i NM. Han ble også tatt  ut til å representere Norge 
under EM i Beograd, hvor han ble uplassert både på 100  
og 200 m.  

Dette året gjestet sprintdronningen fra OL i Roma, Wilma 
Rudolph Bislett. Her er hun fotografert sammen med Carl 
Fredrik. Ola Svorken skriver i sin omtale at hadde han 
fått denne klemmen før han løp hadde han nok løpt på 9 
blank. 

Selv om Carl Fredrik hadde prøvd seg på 400 m allerede i 
1958 (49.1) ble det mer løping på denne distansen fra 
1962. Han løp da på 47.5 og var bare 2/10 bak den norske 
rekorden han satte i 1960. Fra 1963 ble det full satsing på 
denne distansen. Dette er også første året han løp 400 m i 
NM. Derfor ble det seks gullmedaljer dette året, en mer 
enn ”vanlig”. 

Det ble arrangert et nytt Nordisk mesterskap i friidrett 
dette året. Mesterskapet ble arrangert i Gøteborg. En noe 
skadet Carl Fredrik måtte nøye seg med å vinne 100 m på 
10.6.  

Mot slutten av sesongen ble det arrangert flere landskam-
per. Under landskampen mot Vest-Tyskland på Bislett 14
-15. september satte Carl Fredrik ny norsk rekord på 400 
m med tiden 46.6. En uke senere var det klart for lands-
kamp mot Sverige. Da en øvelse gjenstod sto det 104-101 
til Sverige. På 4x400 m stilte Norge med Dag Wold, John 
Skjelvaag, Richard Simonsen og Carl Fredrik Bunæs. 
Carl Fredrik, som løp siste etappe, lot svensken gå forbi 
seg på bortrelangside, men kom sterkt i finishen og brøt 
målsnøre 6/10 foran svensken. Dermed endte landskam-
pen 106-106. Norge satte ny landslagsrekord med tiden 
3:11.3. Vi bør legge til at Carl Fredrik også vant 100 m 
og 400 m, sistnevnte distanse på den sterke tiden 46.8. 

Laget som satte norsk rekord på 4x100 m og 1000 m stafett i 
1961. Fra venstre: Carl Fredrik Bunæs, Ivar Saunes, Bjørn 
Berglund og Helge Svaar. Skannet avisutklipp. 

Laget som vant 4x100 m og 4x400 m under NM i stafetter på 
Bislett i 1962. Fra venstre: Torbjørn Briseid, Ivar Saunes, 
Bjørn Berglund og Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling 

Carl Fredrik Bunæs (t.v.) vinner 100 m under Nordisk mester-
skap i 1963. Foto fra Raskest, høyest lengst i 100 år. 

Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 
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Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs setter norsk rekord på 400 m under lands-
kampen mot Vest-Tyskland i1963. Foto fra Jan Hemsviks pri-
vate samling. 

Landskamp mot Sverige på Bislett i 1963. 4x400 m stafett blir 
avgjørende for utfallet av landskampen. Carl Fredrik Bunæs 
mottar pinnen rett foran svensken. På bildet under går han først 
i mål. Foto: Avisutklipp  

Laget som slår svenskene. Dag Wold, John Skjelvaag, 
Richard Simonsen og Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Ras-
kest, høyest og lengst i 100 år 
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1964 startet med at Tjalve dro til Trondheim og deltok i 
Olavstafetten. Det var en stafett over 10.etapper som gikk 
i Trondheims gater. På laget løp Svein Lilleberg, Bjørn 
Ravlo, Einar Førde, Helge Pharo, Arne Kvalheim, Carl 
Fredrik Bunæs, Terje Schrøder-Nielsen, Reidar Hjerm-
stad, Tormod Trana og Dagfinn Kleppe. Et sterkere lag 
enn dette var det vel knapt mulig å stille. På bildet under 
er Carl Fredrik i ledelsen i det de passerer en av broene i 
Trondheim. Vi kan røpe at Tjalve vant stafetten. 

Tjalve stilte også mannsterke i Behastevnet i Porsgrunn 
som ble arrangert 7.juni. Her gikk Carl Fredrik på et 
”historisk” nederlag da han for første gang siden han slo 
igjennom i 1957 ble slått av en nordmann. Den som klar-
te det var Richard Simonsen på 200 m.  

Tjalve var best i lagkonkurransen under dette stevnet og 
vant Behapokalen til odel og eie. 

Carl Fredrik måtte finne seg i nok et nederlag dette året da 
han ble slått av Ole Bernt Skarstein på 100 m i NM på 
Gjøvik. På 200 m og 400 m var han klart best og fikk 
også med seg tre gull i stafettene. 

Den største begivenheten i 1964 var nok landskampen 
mot Sverige og Finland i Stockholm 8-9.juli. Gode sprin-
tere betyr mye i en landskamp. Norge hadde de beste. 
Carl Fredrik stilte i fem øvelser, inklusiv de to stafettene,  
og vant alle. Norge hadde allerede vunnet landskampen 
før 4x400 m stafett. Carl Fredrik og Richard Simonsen 
insisterte på å få løpe selv om de hadde fire løp bak seg. 
Carl Fredrik var selvskreven ankermann og kunne gå i 
mål til tiden 3:12.9, betryggende foran Sverige og Fin-
land. Poengsammendraget: Norge 154, Finland 136 og 
Sverige 132 poeng.  

 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Richard Simonsen slår Carl Fredrik på 200 m under Behastev-
net i Porsgrunn 1964. Vi skimter så vidt Carl Fredrik bak Si-
monsen. Avisutklipp. Vi beklager dårlig kvalitet. 

Carl Fredrik Bunæs blir slått av Ole Bernt Skarstein på 100 m 
under NM i 1964. 

Laget som løp 4x400 m stafett i trelandskampen 1964. Fra 
venstre: Richard Simonsen, Dag Wold, Oddvar Andersen og 
Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Raskest, høyest og lengst i 100 år. 
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Det største arrangementet i 1965 var det tredje Nordiske 
mesterskapet i Helsingfors. Carl Fredrik konsentrerte seg 
om 400 m som han vant med tiden 47.2. Norge vant totalt 
23 medaljer og Berit Berthelsen vant fem gull. 

NM ble arrangert i Haugesund i 1965. Carl Fredrik stilte 
ikke til start på 100 m, men vant 200 m og 400 m. Tiden 
på 200 m, 21.2, var med i kampen om kongepokalen som 
tilslutt gikk til Stein Sletten i høyde. I den avsluttende  

1000 m stafett vant Tjalve med tiden 1:56.4. Året før satte 
det samme laget ny norsk og nordisk rekord da de løp på 
1:54.2 på Bislett.  

Det ble arrangert en ny landskamp mot Sverige i 1965, 
men dette året gikk det ikke like bra som årene før. Carl 
Fredrik var halvskadet og kunne ikke bidra like mye som 
tidligere. Svenskene vant både 200 m og 400 m og begge 
stafettene og vant landskampen så klart som 119-93 po-
eng. 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs vinner 100 m under landskampen mot Sverige og Finland i 1964. Richard Simonsen blir nr.2. Foto: Sportsboken 
1964 

I forbindelse med NM i 1964 ble Carl Fredrik tildelt Forbun-
dets høyeste utmerkelse, gullmedaljen. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling. 

Laget som vant 1000 m stafett i NM 1965 og satte ny norsk og 
nordisk rekord i 1964. Fra venstre: Svein Lilleberg, Svein John-
sen, Helge Pharo og Carl Fredrik Bunæs. Foto fra Tjalve 100 
år. 
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Det hadde lykkes Norge å få arrangementet av en av de 
tre semifinalene i den nystiftede Europacup i friidrett. På 
flere måter ble dette litt av en stjerneforestilling. I seg 
selv var det en opplevelse både for utøverne og publikum 
at Norge med en mann pr. øvelse kunne møte både Sov-
jet, Frankrike, Finland og Belgia. Det var hyggelig for en 
gang skyld å kunne spise kirsebær med de store. Dertil 
kom Norge anstendig fra bataljen. Carl Fredrik var tilba-
ke i toppslag og vant 400 m på tiden 46.9. Han ble for 
øvrig vår eneste norske øvelsesvinner. Vårt stafettlag på 
4x100 m med Carl Fredrik på ankeretappen ble nr.4 og 
tangerte den norske landslagsrekorden med tiden 40.7.  

Semifinalen fikk forøvrig en dramatisk avslutning. Stein 
Ingvaldsen, John Skjelvaag og Richard Simonsen hadde 
nok en gang gjort en sterk opptakt på 4x400 m. Carl 
Fredrik, som ankermann, fulgte fint opp. Ved utgangen 
av siste sving hadde han større fart enn de to ledende 
franske og russiske løperne og prøvde å passere mellom 
dem. Da han var oppe i ryggen på de to løp de inn mot 
hverandre slik at Carl Fredrik ble stengt, snublet, falt og 
måtte bryte.    

I 1965 giftet Carl Fredrik seg med kjæresten Inger 
Høilund. Vi er så heldige å ha bryllupsbildet. Inger døde i 
2017 etter et hjerneslag. 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs vinner 400 m under Europacup semifinalen 
på Bislett i 1965. Foto: Sportsboken 1965. 

Carl Fredrik nærmer seg konkurrentene under 4x400 m 
stafett. Foto: Sportsboken 1965 

Carl Fredrik prøver å passere mellom dem, men det blir for 
trangt. Han faller og bryter løpet. Foto: Sportsboken 1965 

Inger og Carl Fredrik gifter seg i 1965. Foto fra Jan Hemsviks 
private samling 
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På statistikken for 1965 var Carl Fredrik fortsatt best i 
Norge på 100 m, 200 m og 400 m med tidene 10.5, 21.0 
og 46.9. Dette året hadde han noen av de beste resultate-
ne i hele karrieren. 

Året 1966 begynte med at Tjalve vant Holmenkollstafet-
ten med Carl Fredrik som kaptein. Han løp igjen siste 
etappe inne på Bislett. 

I 1966 ble NM arrangert på Nadderud. Carl Fredrik stilte 
ikke til start på 100 m som ble vunnet av Nils Petter 
Guldseth på ordinære 11.1. På 200 m og 400 m var han 
fortsatt den beste og vant to nye mesterskap. Det spesielle 
dette året var at Tjalve bare vant sølv på 4x100 m, men 
som vanlig vant 4x400 m og 1000 m stafett. Ved årets 
slutt var han fortsatt best i Norge med 21.4 på 200 m og 
47.4 på 400 m. 

Carl Fredrik ble uttatt til å representere Norge under EM i 
Budapest dette året. Han løp på 47.8 i forsøket, men det 
var ikke godt nok til videre avansement.  

Etter denne sesongen valgte Carl Fredrik å si takk for seg.  
Han hadde da vunnet 18 individuelle NM titler og 27 tit-
ler i stafetter. I tillegg ble han nordisk mester fire ganger. 

Carl Fredrik Bunæs var Norges fremste landslagsutøver 
på 1960-tallet, og overtok i så måte rollen som Audun 
Boysen spilte før ham: Løperen som nærmest var en ga-
rantist for norsk poengoverskudd i sine øvelser, som fikk 
lagkamerater til å overprestere og som kunne avslutte 
landskampen med norsk seier etter en spennende langsta-
fett.   

Carl Fredrik var en hyppig gjest på Tjalves Torskeaften 
helt fram til i fjor. Her er noen bilder fra disse arrange-
mentene. 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik løftes på gullstol etter seieren i Holmenkollstafet-
ten 1966.  

Torskeaften 2013. To stjerner møtes. Eivind var den gang en 
lovende utøver som hadde deltatt i OL i London 2012. Foto: 
Bjørn Henriksen 

Torskeaften 2013. Stafettlaget fra 1961 var samlet for første 
gang på mange år. Foto: Eirik Førde 

Torskeaften 2021, som ble Carl Fredriks siste. Her klemt inne 
mellom Torbjørn Briseid og Bjørn Berglund. Foto: Bjørn H. 



14 

I 2015 fikk Carl Fredrik Bunæs et arrangement oppkalt 
etter seg. Bassen sprint har blitt arrangert hvert år siden 
da. Carl Fredrik har selv vært tilstede ved flere anled-
ninger og delt ut premier. 

 

 
Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik blir intervjuet av Quincy Douglas under det første 
Bassen sprint i 2015. Foto: friidrett.no 

Bassen Sprint 2016. Carl Fredrik fotografert sammen med bar-
nebarnet til Einar Førde, som også heter Einar. Foto: Eirik Før-
de 

Bassen Sprint 2018. John Ertzgaard intervjuer Ezinne Okparae-
bo og Carl Fredrik Bunæs. Foto: Eirik Førde 

Bassen Sprint 2019. Carl Fredrik fotografert med to av barne-
barna til Einar Førde. Foto: Eirik Førde 

Bassen Sprint 2020. Her fotografert sammen med Berit Berthel-
sen og Ivar Saunes. Foto: Bjørn Henriksen 
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Carl Fredrik Bunæs 1939-2022 

Carl Fredrik Bunæs: Født 16.10.1939 i Drammen. Død 06.10.2022 i Oslo. Vant 18 individuelle NM-medaljer på 100 
m, 200 m og 400 m. I tillegg har han vunnet 27 gullmedaljer i stafett for Tjalve. Vant kongepokalen i 1960. Tildelt For-
bundets gullmedalje i 1964. OL deltaker i Roma 1960 og  EM 1962 og 1966. Løp på laget som i 1961 satte norsk re-
kord på 4x100 m med tiden 40.9. 
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Ivar Saunes, Carl Fredrik Bunæs, Bjørn Berglund og Egil Hansen 1959 


