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FÅGLUM. På väggen i vardagsrummet över tv:n hänger en tavla föreställande 
Lyon. 

Det är det enda minnet som kvarstår från tiden det begav sig och några andra 
spår går inte att skönja efter Lyon.

Travaren som inte bara tog Olle Elfstrand till de stora scenerna runt om i  
världen utan blev ”hästen i mitt liv”. 

Text CLAES FREIDENVALL  Foto JEANNIE KARLSSON

>> Gamla hjältar dör aldrig. I Sulkysports 
nya serie ”Hästen i mitt liv” låter vi tränaren 
bakom några av våra största stjärnor genom 
tiderna berätta historien om Hästen.

Spåret efter Lyon
Sveriges första miljonär

På tiden då det begav sig… Lyon sträcker ut för sin tränare och körsven Olle Elfstrand på 1970-talet. Duon fick en härlig resa tillsammans och travsporten 
tog dem både ut i Europa och till andra sidan Atlanten för start i VM-loppet Roosevelt Raceway.

Från den stora scenen till det lilla träningsstallet. Olle Elfstrand saknar förstås livet med sin gamle hjälte Lyon, men minns alla goda stunder på tävlings-
banorna. Totalt blev det 172 starter för hästen som vann fler än hälften av dem, eller 79 lopp.

Foto Lars-Erik Lundqvist/Stalltz.se

Det är klart att det blev 
tomt när Lyon slutade. 
Det är inte lätt att 
ersätta en sådan häst
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Det sade jag på hösten som 
tvååring till min pappa,
men han tyckte att Lyon
bara var stor och klumpig

Sulkysport är på besök hos Olle Elf-
strand, som pratar minnen, framtid 
och framför allt Sveriges förste miljo-
när Lyon.

– Jag är inte speciellt nostalgisk av mig och 
har alltid tittat framåt, men 
är klart att jag är stolt och 
glad att ha tränat en häst som 
Lyon. Han var inte lätt att ha 
och göra med från början och 
det gällde många hästar efter 
hans pappa Go. De omgavs av 
dåligt rykte på grund av svårt 
humör, säger Olle Elfstrand. 

Tidigt i Olle Elfstrands kar-
riär kom Lyon in i bilden och 
som för många idag är mest 
känd för att vara Sveriges första travmiljonär, 
men det finns också andra sidor – både ljusa 
och mörka – om Lyon som är värda att berät-
ta. 

Olle Elfstrand är uppvuxen vid 200-meters- 
pålen på Färjestad fast på andra sidan Klaräl-
ven. Att travet skulle bli hans levebröd var inte 

på något sätt givet, men till travbanan hittade 
han tidigt och vid 23 års ålder plockade han ut 
sin profflicens efter att ha arbetat som lärling 
hos Uno Swed. 

Året var 1964 och Olle Elfstrand hade bara 
varit tränare i två år när han fick förtroendet 
från Stall Tax att träna Lyon. 

– Stall Tax hade en liten märr hos mig i trä-
ning, vilken var allmänt skör och 
de letade efter en ny häst och då 
fick vi ett tips om att Lyon var 
till salu. Hans mor Jasante kom 
från en bra mödernelinje, men 
samtidigt visste jag att Lyon var 
lite besvärlig när han kördes in 
av Hans Landell och Bengt Hjal-
marsson.

Lyon var svårbemästrad i vissa situationer 
och tålde exempelvis inte när selen – och/eller 
ryggstycket – spändes åt för hårt. 

– Då lade han sig gärna ner på stallgång-
en. Det gjorde han inte bara för ”Klacken” 
och Hjalmarsson utan för mig också innan 
jag lättade på trycket på honom. Då blev det 
genast bättre och senare behövde Lyon aldrig 
ha något ryggstycke, utan jag hade en rem på 
varje sida av vagnen så att selen inte skulle åka 
av. Lyon var också känslig om vagnen satt för 
nära honom och då blev han gärna som en fiol- 
sträng och löpte inte alls avspänt. 

Trots att Lyon inte var helt enkel 
att ha och göra med kände Olle 
Elfstrand tidigt att det fanns ta-
lang utöver det vanliga i den bruna 

hingsten.
– Det sade jag på hösten som tvååring till 

min pappa, men han tyckte att Lyon bara var 
stor och klumpig. Debuten skedde i slutet av 
april som treåring och jag minns att Lyon bråk- 
ade en hel del i volten, men för varje omstart 
– jag tror att det var fyra eller fem – fungerade 
han bara bättre och bättre. Han gick iväg och 

vann på 1.28,4 full distans, vilket var en bra 
tid då.

Lyon var inte helt billig när han förvärvades 
av hästhandlaren Magnus Lundahl från Väse, 
alltså samma Lundahl som ägde avelsgigan-
ten Tibur inte bara vid ett utan vid två olika 

tillfällen. Magnus Lundahl ropade in Lyon 
på en auktion på Furuby Stuteri – idag driver 
Daniel Redén sin framgångsrika tränarrörelse 
där – senhösten 1965 som 1,5-åring och klub-
ban föll på 21.500 kronor. 

Lyon var fallen efter amerikanske hingsten 
Go och undan fransyskan Jasante (e. St Es-
tephe e. Duc Denormandie II) som tog ett 
1.17-rekord. 

– Vad Stall Tax betalade minns jag faktiskt 
inte. Två summor som dyker upp i huvudet är 
17.000 eller 30.000 kronor. 

Olle Elfstrand har egentligen aldrig 
haft några hästägare som varit vil-
liga att spendera pengar på dyra 
travare på auktion eller i andra 

sammanhang. Den som kostat mest hittills 
är Royal, som Mats-Ola Palm, tidigare ord-
förande i Åby Travsällskap, betalade 150.000 
kronor för. 

– Jag har aldrig haft den typen av hästäga-
re förutom Roy Berglöf. Han var min största    
hästägare och den som satsade allra hårdast, 
men med anledning av att jag lät hans son 

praktisera hos mig på somrarna blev jag av 
med Roy så småningom när Erik blev egen 
tränare. 

Det var ju Roy Berglöf som valde mellan 
att köpa Net Profit och avelsgiganten Speedy 
Crown. 

– I det sammanhanget är jag helt oskyldig. 
Jag var inte med den gången i USA...

Lyon hade mycket vikt från början och bit-
vis hade han tyngre vikt på det ena frambenet 
eftersom hästen lyfte ett ben högre än det an-
dra och slog sig på armbågen. Han gick dess-
utom med boots och armbågsskydd. 

– En gång provade jag att lätta honom, 
men då galopperade han fem gånger. Senare 
testade jag en annan balans som skulle visa sig 
fungera mycket bättre. 

Tidigt visade Lyon talang och han 
anmäldes också till Svenskt Trav-
derby som fyraåring. Vid den 
tidpunkten hade Olle Elfstrand 

lämnat Färjestad och värvats till Åbytravet av 
kändisadvokaten Kurt Bark och där blev Olle 
champion fyra år i rad, 1969-1972. 

– Vi hade inte bara maximal otur i Derbyt, 
utan efterspelet var lika illa. Lyon stod med 
innerspår i tredje led bakom bilen och redan 
efter första sväng var vi 50 meter efter ledaren. 
Sedan hjälpte det inte att Lyon spurtade bra i 
skymundan, det räckte bara till sjätteplatsen. 

Visst blev det en kvalitetsauktion i slutändan på Furuby Gård 
1965. Då gick nämligen 1,5-årige Lyon under klubban för 21.500 
kronor.

Lyons uppfödare Sixten Lövgren (t.v.) 
med stjärnans franska mor Jasante som 
undersöks av veterinären Nils Eriksson.

Foto Hästsport 1964

Stora stjärnor drog stor publik förr i tiden. Så här såg det ut när Lyon och Olle Elfstrand segerdefilerade efter 
triumfen i Mellansvenska Mästerskapet på Örebrotravet 1970. Foto Lars-Erik Lundqvist/Stalltz.se

>> Lyon brun hingst 3 april 1964 (död
1990)
Härstamning: e. Go-Jasante e. St Estephe
Intjänat: 1.285.785 kronor
Resultat: 172 st: 79-31-15
Rekord: 1.15,1ak*
Årets Häst: 1969, 1970, 1972
Ägare: Stall Tax
Uppfödare: Sixten Lövgren, Örsundsbro
Tränare: Olle Elfstrand
>> Lyons största segrar:
1969: Svenskt Mästerskap, Skandinaviskt Mästerskap, Nordiskt 
Femåringspris
1970: Svenskt Mästerskap, Skandinaviskt Mästerskap, Åby Stora Pris, 
C Th Ericssons Memorial
1972: Skandinaviskt Mästerskap, Åby Stora Pris, Preis der Besten, 
Graf Kalman, Gran Premio Freccia d’Europa
1973: Grand Prix d’Hiver, Walter Lundbergs Memorial

FAKTA

Foto Stalltz.se

Med proffslicens på fickan och sex hästar 
i träning är Olle Elfstrand fortsatt aktiv i 

högsta grad i travsporten. I Fåglum har 77-åringen sin bas för träningsrörelsen idag och under 2018 har han räknat in åtta tränarsegrar och dessutom 
vunnit två lopp som kusk.

3
år i rad var Lyon 
den vinstrikaste 
äldre travaren i 

Sverige: 1970–1972
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Lyon blev ursinning, sparkade 
sig så illa att han slog sönder 
hasen. Efter det blev han aldrig 
den häst han en gång var

I samband med Lyons start i Derbyt härja-
de också kvarka i Skåne och efter loppet sattes 
hästen i karantän. 

– Inte nog med det... Lyon fick dessutom 
kvarka. Maximal otur förstås och han var bor-
ta en dryg månad. Under den här perioden 
provade jag en ny balans på honom. Jag lade 
på dubbla plastskor fram istället för sula, och 
varför jag gjorde det kommer jag inte ihåg. 
Lyon rullade och for, skiftade från trav till 
passgång, men efter ett varv hittade han ryt-
men och den balansen fortsatte han att tävla 
på resten av sin karriär.

Sverige skulle inte bara bli arbetsfältet 
utan Lyon tog Olle Elfstrand ut i Eu-
ropa och han representerade också 
landets blågula färger i det inofficiella 

världsmästerskapet för travare på Roosevelt 
Raceway. 

Lyons stora säsong var 1972 och det året 
skulle han också som första svenskfödda travare 
nå miljongränsen. Det året startade han flitigt 
på kontinenten och segrade bland annat i Gran 
Premio Freccia d’Europa i Neapel, han tog hem 
Preis der Besten i München, Graf Kalman i 
Wien och slutade tvåa i Elitloppet bakom Dart 
Hanover efter ha vunnit sitt försök. 

– Sin största seger tog han i Gran Premio 
Freccia d’Europa. Lyon var som allra bäst när 
han fick springa i kurvorna. På upploppet 
bröt han alltid utåt, men genom svängarna 
kunde jag alltid köra för fullt med honom och 
det gav ju en fördel i sista sväng. Elitlopps- 
finalen var däremot en helt annan historia; jag 
såg att Berndt Lindstedt var på väg att tränga 
sig ut med Dart Hanover mot den grå hästen 
(Mynttorg, reds. anm.) och provade att köra 
undan, men fick klart stryk av honom. Dart 
Hanover var en bättre häst än Lyon och jag 
tror att vi bara slog honom vid ett tillfälle. 

Segern i Gran Premio Freccia d’Europa – i 
det loppet besegrades Dart Hanover – inne-
bar också att Lyon passerade en miljon kro-
nor intjänat som första svenskfödda travare.  
Segertiden 1.16,7a/1.680 meter på Agnano- 
banan, som då mätte 800 meter (idag är det en 
tusenmetersoval), ansågs med den tidens mått 
mätt fenomenal!

Ännu mer fenomenal var seger- 
tiden i det dåtida storloppet Wal-
ter Lundbergs Memorial 1973 
inför drygt 16.000 åskådare på 

Solvalla. Då travade Lyon 1.17,8 över 3.160 
meter, inkluderat 60 meters tillägg. 

– Trots det var han halvslö hela upploppet 
ned, men när jag körde till på sista bortre lång-
sidan och han helt plötsligt var långt före kon-
kurrenterna kändes det overkligt, nästan som 
att vi svävade fram på ett moln. 

Med ett 30-tal meter utklassades mot-
ståndarna och Lyon krossade dubble Prix 
d’Amérique-vinnaren Tidalium Pelos Europa- 
rekord på 1.18,5/3.200 meter från Prix de 

Paris tre år tidigare med fem tiondelar. Tid- 
en var dessutom nytt världsrekord på tusen- 
metersbana!

– Lyons signum var hans styrka och att han 
var travsäker. Han malde sönder sina mot-
ståndare men samtidigt var han lite vek i slut-
striderna. Farten höll han alltid uppe, men han 
svarade inte när någon kom upp till honom, 
eller rättare sagt, han högg aldrig i något extra 
när han hade häst vid sidan. Lyons halvbror 
Brest (e. Lucky Break), 1.18,7al*/368.590 kr, 
som jag också tränade, hade bättre löphuvud 
(44 segrar på 113 starter) och hade alltid en 
växel sparad till upploppet. 

Samma år som Lyon vann Walter Lund-
bergs Memorial startade han också i Prix 
d’Amérique, men där orkade han inte från 
spets och slutade oplacerad. 

– Då fanns det inga möjligheter att tävla på 
Vincennes inför Prix d’Amérique som det är 
idag. Det enda lopp som fanns då att starta i 
Frankrike var i början av januari i Cagnes-sur-
Mer. Banan i Nice var rena asfalten och Lyon 
fick inget grepp alls, men det blev ändå seger 
för oss i Prix de la Cote d’Azur. Gerhard Krüger 
vann nämligen loppet med min andrahäst Brest. 

Inte heller hade Lyon någon lycka i 
VM-loppet på Roosevelt Raceway. 

– Vi fick inte ha med oss eget foder till New 
York och det hö han fick där var alldeles för 
starkt och han fick en reaktion. Det var omöj-
ligt att hålla honom topp på grund av detta. 

Även om Lyon blev Sveriges för-
sta miljonär och 
sprang in närmare 
1,3 miljoner kro-

nor kunde det blivit ännu mer 
om han inte fått ett ”oväntat” 
besök i stallet i Bollebyggd. 

– Det fanns ett behand-
lingshem för knarkare i 
närheten av Bollebygd.  På 
eftermiddagarna brukade pa-
tienterna komma hit och häl-
sa på och det var okej när vi hade personal på 
plats. En gång fanns det ingen personal i stal-
let, men en person från behandlingshemmet 
tog sig in i en box och klappade på Lyon, men 
glömde att stänga boxdörren när han gick där-

ifrån. Lyon blev ursinning, sparkade sig så illa 
att han slog sönder hasen och var borta från 
tävling i sex månader. Efter det blev han aldrig 
den häst han en gång var. 

Tre gånger utsågs Lyon till ”Årets Häst”; 
1969, 1970 och 1972. 

– Det är klart att det blev tomt när Lyon 
slutade. Det är inte lätt att ersätta en sådan 

häst. 
Idag driver Olle Elfstrand 

en liten rörelse trots att han i 
bokstavlig mening gått i pen-
sion. 

– Den häst jag haft som är 
mest lik Lyon har jag faktiskt 
i träning idag. Dalforno har 
samma färg, samma trav och 

precis som Lyon brun utan tecken. 
Och där stannar också genomförelsen. 

Även om Olle Elfstrand haft många bra hästar 
genom åren var det Lyon som tog honom till 
de stora scenen och som blev hästen i hans liv.

Elitloppsförsöket 1972. Lyon och Olle Elfstrand ensamma på plan på 1.15,5a/1.609 meter före Mynttorg och 
Zolimit. I finalen slutade han tvåa bakom Dart Hanover.

5
svenska rekord 

och en tangering 
noterade Lyon 

under karriären – 
plus världsrekordet 
i Walter Lundbergs 

Memorial 1973 
förstås!
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centimeter över 

manken mätte Lyon
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jeannie@sulkysport.se

Olle Elfstrands främsta häst just nu är femårige valacken Dalforno och det är den travare som Olle har flest likheter med Lyon, enligt Olle. Olle Elfstrand arbetar ensam i stallet och är där sju dagar i veckan. Under körturerna lyssnar han på radio.Foto Jeannie Karlsson

Foto Lars-Erik Lundqvist/Stalltz.se


