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Reportaget  
presenteras av:

ELD
SJÄLARNA

     Skogs      arbetarna  

TÖNNÅNGER. Rakbana. Djupsand. Tusenmetersoval…
 Travtränarna investerar i sina träningsanläggningar.

 Men Olov Brunlöf i Tönnånger låter sig inte imponeras  
av moderniteterna. Hans kallblod bygger styrkan  

på gammalt vis. I skogsbruket.
Text ULF BERTILSSON  Foto THOMAS BLOMQVIST
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ELD
SJÄLARNA

O m du så här 
års åker E4:an 
norrut dröjer 
d e t  n u m e r a 
länge innan du 
ser något som 
liknar midvin-
ter. Inte förrän 
Tr a v r o n d e n s 
reportageteam 

lämnar autostradan vid rastplatsen i Tönnebro 
och svänger av väg 83 mot Bollnäs börjar något 
vitt skymta mellan stammarna. Och när vi åkt 
en halvtimme till och anlänt till byn Tönnång-
er och solstrålarna gnistrar i snön är den ome-
delbara känslan:

 – Woow! Äntligen en gammal hederlig 
svensk vinter! 

Fast B-tränaren Olov Brunlöf och hustrun 
May-Lis, som möter upp på gårdsplanen, är 
inte riktigt lika lyriska.

– Inte är våra hälsingevintrar som förr, kon-
staterar Olov. Temperaturen åker hiss mellan 
plus och minus även här. Man kanske skulle 
ta och skaffa sig en gård uppe i Boden, så man 
kunde lita på snön och kallgraderna…

Men den kommentaren är förstås bara till-
kommen i stundens ingivelse. Olov skulle ald-
rig lämna den plats på jorden där pappa Stig 
och mamma Elvy slet från bittida till sent med 
jorden och skogen, med mjölkkorna och ar-
betshästarna.

 
Uppväxten på den här bondgården präglade 
honom för livet. Speciellt då umgänget med de 
starka och samarbetsvilliga ardennerhästarna. 
Mot den bakgrunden föll det sig naturligt att 
ta över gården och fortsätta i ungefär samma 
anda. Mjölkkorna är i och för sig avvecklade se-
dan länge, men kallbloden är desto fler. 45 när 
de var som flest, 20 i dagsläget, några inhysing-
ar inräknade.

 Olov har förstås moder-
niserat hästhållningen, 
men klart mindre än an-
dra. När han som ung gick 
på lantbruksskola i Arbrå 
kom han via några klass-
kamrater i kontakt med 
travbanorna i Bollnäs och 
Hudiksvall. Han fascine-
rades av farten och spän-
ningen som förknippades 
med travhästarna, och det 
så pass att han med tiden 
kom att fylla sina egna 
hagar och boxar med kall-
blodstravare.

Visst har han tränat ett 
och annat varmblod under 
årens lopp, hans Danny 
Gowan vann exempelvis 
ett V65-lopp i början av 
1980-talet. Men det beteck-
nar han mer som undanta-
get som bekräftar regeln.

– Kallbloden är individuella, både till sätt 
och utseende. Varmbloden är mer som tusen-
bröder, snarlika nästan allihop. Kallblodstra-
varen är dessutom en så pass seg och tålig dra-
gare att man kan grundträna och köra i skogs-
bruket. Samtidigt!

NAMN: Olov Brunlöf.
ÅLDER: 68.
BOR: Hästgård i byn Tönnånger,  
Söderhamns kommun.
FAMILJ: Hustrun May-Lis, 
barnen Madde (jobbar i Boll-
näs-tränaren Stefan Arvidssons 
stall) och Jonny (arbetar inom 
datavärlden).
GÖR: Pensionär med rätt att ar-
beta. Amatörtränare, uppfödare 
och kallblodsfantast.

KURIOSA 1: 
Kör sällan själv i loppen. Enda 
kusksegern hittills kom på 
Bergsåker 2014 med 80-oddsa-
ren Lill Micke.
KURIOSA 2: Olov gav ut boken 
”En bondpojkes hästliv” på eget 
förlag 2019.
TIPS: På Youtube finns 15-mi-
nutersfilmen ”Vedkörning med 
kallblodstravaren Lill Gustaf” 
och hästkarlen Olov Brunlöf.

Enda kusksegern kom 2014 på Bergsåker

Lill Berit och Olov Brunlöf 
på väg ut i den stora friheten.
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Ett jätteplus för Olov som därmed kan leva 
kvar i dåtidens sätt att använda en häst. Samti-
digt som han en dryg månad före start kan väx-
la över till nutid, det vill säga intervallträning. 

– Att som i dag åka ut i solsken och häm-
ta ved i skogen med häst och timmerkälke! 
Snacka om livskvalitet!

 
Olov selar på den egna uppfödningen Lill Be-
rit (e. Hovfaksen–Lill Karin) på stallgången, ett 
sjuårigt sto med två segrar på 20-talet starter 
och 145 000 kronor intjänade. Och här hand-
lar det inte om någon hipp quick hitch-sele. I 
stället om en välanvänd loksele som en gång i 
världen utformades för att hästen ska kunna 
nyttja sina naturliga rörelser även i hårt arbete.

 Ute i solen på stallbacken häktar Olov vant 
på de lågt sittande skaklarna. Innan han slår sig 
ned på kälken och drar i väg på byvägen bort 
mot skogen rättar han till det obligatoriska 
fårskinnet. Han har trätt det runt livremmen så 
att det hänger ner över ändalykten under hela 
skogspasset. Varmt, fiffigt och behändigt. Ett 
borttappat fårskinn är ju minst lika trist som 
en tappsko.

Fru May-Lis har tagit på sig uppdraget att 
guida oss i skogen i Olovs kölvatten. Hon är 
långväga släkting med Stig H Johansson, men 
trots det exklusiva travblodet och de många 
årtiondena med hästkarlen Olov är hon obot-
ligt hästrädd. Det tog lite tid för hennes make 
att inse vidden av det där. Men den gången han 
propsade på att hon skulle hjälpa till att hålla 
i en bångstyrig unghäst insåg han till sist hur 
illa det var ställt.

– Oj May-Lis, vad du skakar i bena! Är du 
verkligen så där rädd?

– Ja det är jag! Kan jag slippa det här nu? En 
gång för alla?

– Jamen det är klart. Så här kan vi ju inte ha 
det…

Oaktat hästrädslan, hon drar ändå ett tungt 
lass på gården. Olov brukar ofta presentera 

henne som gårdens finansminister. Hon sköter 
nämligen allt som har med siffror och ekono-
mi att göra. Fakturor, räkningar, bokföring…

Värt att nämna i sammanhanget är att famil-
jeföretagets räkenskaper inte bara innehåller 
hästar, tävlingar och event de är med på, typ 
skjutsa brudpar och V75-vinnande hästägare 
i Bollnäs och på Hagmyren. Entreprenadupp-
drag som exempelvis snöröjning och foderför-
säljning genererar också en hel del pappersex-
ercis.  

Men just i detta nu har hon alltså tagit på sig 
rollen som skogsguide. Vi parkerar bilen vid 
vägs ände och plumsar ut i de skogsmarker där 
Olov och hans hästar har för vana att pulsa snö. 
Marken där under är ojämn och knagglig, vit-
varan omväxlande isig och fluffig, det står inte 
på förrän pulsen stiger och svetten bryter fram.

– Bra vardagsmotion, eller hur?
May-Lis tycks mer van att gå omkring i sko-

gen på det här viset. Medan jag och fotograf 
Blomqvist kämpar för fulla muggar med att 
hålla takten går hon före och snappar upp det 
ena intrycket efter det andra.

– Hör på Långnäsån hur den rinner och por-
lar som en vårbäck! Så ska det inte låta så här 
års.

Och några hundra meter senare:
–  Här stötte Olov på en björn en gång när 

han var ute och körde med en häst och en an-
nan på släp. Men trots att björnen reste sig på 
bakbenen och gjorde sig mallig blev de inte 
det minsta skrajsna. Det kanske sitter i gener-
na, att hästarna instinktivt vet om att de kan 
springa ifrån en björn?

Efter en stund är vi äntligen framme där Olov 
parkerat Lill Berit. Han har redan börjat lasta 
kälken med bortgallrade björkstammar som 
så småningom ska kapas och klyvas hemma på 
vedbacken och förvandlas till värme, som hål-
ler de höga elkostnaderna nere.

 Lill Berit är aningen trampig och otålig. Var-
för stå här och uggla mitt i skogen när vi hade 
ångan uppe? Olov ser sig tvungen att dra töm-
ma runt ett träd och knyta åt för att hon ska bli 
kvar på fläcken.

– Så behövde jag aldrig göra med pappas ar-
betshästar. De stod alltid blickstilla tills de fick 
signalen att börja dra. Men de hade ju å andra 
sidan inte samma spring i benen som mina 
travhästar har.

Olov förklarar vad han gör medan han till-
fälligt ömsar skinn från kusk till skogsarbetare:

– Så här får man upp björkarna på kälken 
med hjälp av lyftsaxen. Först upp med ena än-
den, sedan den andra. 

– Ibland använder jag den här hävarmen. En 
halv hästsko som jag svetsat fast på kälken.

– När sedan lasset är fullt drar jag runt ked-
jan några varv. Och spänner sedan fast ordent-
ligt med det här gamla björnbindslet. Ett klas-
siskt hjälpmedel som länge varit till stor hjälp i 
de svenska skogarna.

 
Olov knyter upp tömmarna, sätter sig på 
vedlasset, smackar på Lill Berit och guppar 
i väg hemåt. Stoet tar i så det knakar mellan 
stock och sten och det tar inte många sekun-
der innan vi är ordentligt akterseglade, där vi 
larvar fram med obroddade kängor och dåligt 
fäste.

May-Lis är gårdens finansminister.
Hälsingeskogarna bjuder på rejäl styrketräning. Kedja och björnbindsle, då blir veden kvar ända hem.

Som i gamla tider. Lill Berit och Olov 
Brunlöf trivs med att jobba i lag i skogen.

Olov Brunlöf erhöll Sleipners guldnål 2022, 
som ett bevis för hur mycket han betytt för 
föreningen och den kallblodiga travhästen 
under många decennier.

År 2020 utsågs han till Mästarnas mästare 
på Bollnästravet, banans motsvarighet till Hall 
of Fame.

Guldnål och Mästarnas mästare
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 – Hallå där, är ni inte vana vid snöpulsning? 
Tycker ni ser lite tagna ut, retas Olov när vi ses 
igen hemma på gårdsplanen. Men nu har ni 
i alla fall fått lite insikt i vad det hela handlar 
om.

Därefter sjunger han kallblodets dragegen-
skaper och skogskörningens lov en god stund. 
Understryker med dubbla streck att kallblods- 
travaren passar honom som hand i handske. 
Han kan ju förena nytta med nöje, styrketrä-
ning med vedkörning.

– Hästarna får en grym grundträning som 
ger rejält med ork och uthållighet. De måste 
kliva och klättra med alla fyra, att gå omkring 
och spara ett ben funkar helt enkelt inte. Den 
knixiga och oländiga terrängen ger också den 
effekten att de blir tåligare och inte så lättstör-
da i loppen.

 
Men som sagt, det duger inte att bara träna 
på det här gamla viset. Minst en månads inter-
vallträning krävs för att Olovs fyrbenta kamra-
ter ska kunna höja tempot, sänka mjölksyre-
tröskeln och anses vara startklara. Fram till en 
bit in i mars brukar han kunna köra interval-
lerna nere på Tönnångersjöns is, som just nu är 
40 trygga centimeter tjock.

Sjuåriga Bondängs Tekla (e. Tekno 
Odin–Vita Rosita), femårige Lill Alf 
(e. B.W.Modde–Eldina), ostartade 
fyraåringen Lill Viking (e. Järvsövi-
king–Eldna) är de hästar som han 
tror mest på inför den kommande 
tävlingssäsongen. Dessutom har 
han en tvååring, Lill Fredrik (e. Bork 
Odin–Remelda), med den rätta ut-
strålningen.

• Det är många Lill i stallet. Varför har du 
valt det kennelnamnet på dina uppföd-
ningar?

 – Inspirationen kom faktiskt från en pilsn-
ergubbe, Lill-Erland, som bodde här i trakten.

När Olov får frågan om vilken seger som är 
den allra roligaste genom åren funderar han 
ett slag, förvånar sedan med att säga:

– Den med Lill Anton på Brunnsvikens klas-
siska is i Stockholm. Istravet återuppstod där 

nere på 80- och 90-talen och Lill Anton lycka-
des inte bara vinna 15 ordinarie travlopp. Utan 
också det allra sista slädloppet, som kördes 
vintern 1999. Ett minne för livet att vinna där 
nere och göra kallblodspropaganda inför alla 
stockholmarna i publiken!

 
Men för Olov Brunlöf handlar det, som ni 
vid det här laget förstår, inte bara om att trä-
na och tävla med sina travare. Han är närmast 
besjälad av att göra reklam för kallblodet, i alla 
möjliga och omöjliga sammanhang. Nostalgi-
dagar på gården med hässja hö och åka hölass. 
Kallblodsdagar, fölsafari, studiebesök, rundtu-
rer med häst och släde…

– I dag finns det ett väldigt sug efter att kom-
ma ut på landet och smaka på den gamla bon-
de- och hästkulturen. Annat var det i början 
av 70-talet. Hade vi inte varit ett gäng då som 
drog i gång intresseföreningen Sleipner hade 
kallblodstravaren förmodligen varit mer eller 
mindre utrotad i vårt avlånga land.

Olov skänker i sammanhanget även en tack-
samhetens tanke till rikstoton och mediala 
kallblodsprofiler som Lapp Nils, Svinten och 
naturligtvis – segermaskinen och avelsgigan-

ten Järvsöfaks. Det går inte, enligt Olov, 
att överskatta vad Järvsöfaks och Jan-

Olov Persson betytt för kallblods- 
rasen.

– De hade en makalös lyskraft 
och karisma, ställde upp i tid och 
otid för att slå på trumman och 
bredda trav- och kallblodsintres-
set. Något liknande får vi nog ald-
rig se igen. Men, hoppas kan man 
ju alltid! ‡

T r a v k l u b b e nSleipner
F ö r  k a l l b l o d    s å  k l a r t !

Föreningens ändamål
att främja avelsarbetet på sådant sätt att en allsidigt användbar häst 

erhålles till gagn för samhället.
att tillvarata rasens tävlingsmöjligheter.
att sprida upplysningar om den kallblodiga travaren samt samla av den 

kallblodiga travaren intresserade personer.
att via utbildnings- och ungdomsverksamhet skapa intresse och resurser i 

syfte att bevara den kulturyttring som den kallblodiga hästen utgör.

BLI MEDLEM
Som medlem i Travklubben Sleipner hamnar du i gott sällskap, vi är drygt 
2.500 medlemmar fördelade på 14 lokalavdelningar med ett och samma mål; 

att ge kallblodstravaren bästa möjliga förutsättningar.

Brinner du för kallblod? 
Då bör du vara medlem i Sleipner!

Betala 200 kr till PG: 704024-9 eller 
BG: 894-1429 så är det klart idag!

medlemskap. För 350 kr blir hela familjen
medlemmar (som bor på samma adress). 
Glöm inte att ange namn på alla som ska 
vara medlemmar när du betalar in avgiften.

Välkommen till klubben!
www.sleipner.org

I och med medlemskapet 
får Du även vår tidning 

Kallblodstravaren
hem i brevlådan, fylld med 

Besök vår hemsida,
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med 100.000 kr till  
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FEBRUARI
Torsdag 16 feb 12.10 Breddlopp

Torsdag 23 feb 12.20 Lunchtrav

MARS
Fredag 3 mars 18.20 V64®

Tisdag 14 mars 12.20 Lunchtrav

Söndag 26 mars 13.45 GS75

APRIL
Tisdag 4 april 12.20 Lunchtrav

Torsdag 13 april 18.20 V64®

Torsdag 20 april 18.20 V64®

Lördag 29 april 18.30 Breddlopp

MAJ
Torsdag 4 maj 17.45 Saxbana

Lördag 13 maj 18.30 Breddlopp

Torsdag 18 maj  Ponnytrav

Onsdag 24 maj 17.45 Saxbana

JUNI
Fredag 2 juni 18.20 V64®

Torsdag 8 juni 12.20 Breddlopp

Fredag 16 juni 18.20 V64®

JULI
Lördag 15 juli 18.30 V65®

Fredag 21 juli 12.20 Lunchtrav

AUGUSTI
Tisdag 1 aug 12.20 Lunchtrav

Torsdag 10 aug 12.20 Lunchtrav

Fredag 18 aug 18.20 V64®

Torsdag 24 aug 12.20 Lunchtrav

Torsdag 31 aug 17.45 Saxbana

Varmt välkommen till 
trivselbanan i Hälsingland!
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Tipsa om en eldsjäl

THOMAS
BLOMQVIST

Fotograf

ULF
BERTILSSON

Reporter

Travrondens reportageserie  
Eldsjälarna uppmärksammar 
travfantaster som gör storverk 
i det tysta. Vill du tipsa om en 
eldsjäl? Kanske leder just ditt 
tips till ett reportage i Travron-

den. Skriv  rubrikordet Eldsjäl 
och mejla till ulf.bertilsson 

@uffeskrivare.se.

Kriterievinnaren 2002 Troll Kevin (bilden), 
Pelle Babs, Glöding, Lykkemin, Grei Sol, 
Odin Tabac och Hovfaksen har alla verkat 
som avelshingstar hemma hos Olov Brun-
löf.  Foto: PETRI JOHANSSON/TR BILD

Snön utgör ett skonsamt träningsun-
derlag för Lill Alf och hans stallkamrater.ELD

SJÄLARNA


