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Här är hästen som 
knäckte Ego Boy

BLENTARP. 18 raka segrar. Den senaste på Solvalla i självaste Elitloppet. 
Detta var inget som hindrade Boett från att sätta storstjärnan Ego Boy på plats  

inför 16.303 betalande åskådare på Sveriges nationalarena en julidag 1973. 
– Är det någon som jag ska lyfta fram av alla bra hästar jag har tränat så är det 

Boett. Han hade fyra dåliga ben när han kom till oss, en prissumma som motsvarade 
snabbloppsklass då han mötte Ego Boy och han hade nästan tjänat alla sina pengar i 
ett enda lopp när han vann Svenskt Travkriterium 1969, säger Sören Norberg.

Text CLAES FREIDENVALL  Foto MIA TÖRNBERG

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

Boett bröt storstjärnans segerrad

Sören Norberg fick in Boett i stallet som äldre. Den forne Kriterievinnaren utvecklades till en elithäst på äldre dar med bland annat seger i Oslo Grand 
Prix och Årjängs Stora Sprinterlopp på meritlistan.

Foto Lars-Erik Lundqvist/Stalltz.se
Man ska inte leva på gamla 
meriter, men den segern 
lever jag fortfarande på
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Innan Boett kom till Sören Norberg trän- 
ades hästen av Sören Landin. Några år 
tidigare hade Per Sundberg – då i ”pop-
stall” med Landin – kört hästen till seger 

i Svenskt Travkriterium. Redan som tvååring 
visade det sig att Boett hade problem med sin 
fräschör och det var framför allt en böjsena i 
ena frambenet som krånglade. 

Boett vann Svenskt Travkriterium, men 
hästen var länge ett stort problembarn. Han 
missade Svenskt Travderby som fyraåring och 
Sören Landin fick aldrig nå-
gon riktig ordning på Boett. 
Till slut gav ägaren och upp-
födaren Nils-Erik Levin (Stall 
Henlein) upp och bjöd inte 
bara ut Boett utan alla sina 
hästar på en auktion på Sol-
valla i april 1972. Då var Boett 
sex år gammal och hade tjänat 
drygt 100.000 kronor. 

Karl ”Skrot-Kalle” Adolfs-
son ville inte invänta auktio-
nen, utan åkte från Eda tillsammans med sin 
privattränare Sören Norberg – då 24 år gam-
mal – till Solvalla några dagar innan han skul-
le upp i ringen för att ta en titt på Boett. 

– Det var jag som skötte kontakten med 
Nils-Erik Levin. Han ville försäkra sig om att 
det fanns pengar för att betala Boett om han 
skulle ta sig besväret att åka från Västerås till 
Solvalla. Pengar var ju det minsta som sakna-
des i det sammanhanget...

När Sören Norberg inspekterade Boett 
utanför Sören Landins stall på Solvallas stall-
backe var hästen opererad i båda böjsenorna 
fram och bränd i båda bakhasorna. 

– Men Boett var inte halt när jag tittade på 
honom och jag tänkte; får den här hästen en 
vinter i snön i Charlottenberg så kommer det 
här att bli riktigt bra, säger Sören Norberg. 

Affären genomfördes snabbt. Boett bytte 
ägare för 11.000 kronor på papperet och se-
dan var det förstås ett antal tusenlappar vid 
sidan om.

– Det var bara ett problem. Vi hade ing-
en bil att transportera hem Boett i, men 
Skrot-Kalle hade sett Bruno Svensson lasta ur 
en häst från en splitter ny tvåhästarsbil. Han 

stack in sitt huvud med kepsen lite på sned i 
Bruno Svenssons stall och frågade hur mycket 
han skulle ha för bilen. Priset var 45.000 kro-
nor och Skrot-Kalle högg till direkt. Nu hade 
vi en bil så vi kunde transportera hem Boett. 

I Eda, nära den värmlandska gränsen mot 
Norge, började Boetts marsch mot stjär-
norna. Sakta men säkert byggdes den 
store och tunge Boett upp för komman-

de stordåd. Boett motionkördes – precis som 
Skrot-Kalles alla andra hästar – på mjuka och 
fina sandvägar. Konditionsträningen skedde i 
backig terräng. 

– Träningsförhållanden 
i Charlottenberg var fan-
tastiska och Boett fick en 
hel vinter med mycket trä-
ning och mycket blister. 

Boett tog åt sig av trä-
ningen i de värmländska 
skogarna under vintern 
precis som Sören Norberg 

hade haft sina aningar om, men han höll till-
baka och ”mörkade” för Skrot-Kalle hur bra 
hästen verkligen kändes. Skrot-Kalle ville all-
tid starta sina hästar i alla lägen, men Sören 
ansåg inte att Boett skulle årsdebutera för ti-
digt och höll därför tyst. 

– Jag kan ju säga att vi hade en hel del 

dispyter under de åren som jag jobbade hos 
hos Skrot-Kalle. I princip var vi osams var-
je dag. Redan första dagen råkade vi i luven 
på varandra, men efter en timme var allting 
bra igen. Jag klargjorde för Kalle, att jag var 
i stallet och han på skroten. Under de sex år 
jag arbetade för honom tror jag att han körde 
ett enda träningsjobb, men lopp gillande han 
att köra! 

Boetts årsdebut 1973 skedde tidigt som 
sexåring på Färjestad och även om hästen 
vann var inte Sören Norberg nöjd efter loppet. 

– Tyvärr fick han en varning på ena fram-
benet och vi fick vänta till vårkanten innan vi 
kunde starta honom nästa gång.  

Boett började rada upp segrarna, men 
under den här tidsepoken var det få 
hästar utanför storbanorna Jägersro, 
Solvalla och Åby som ägnades någon 

större uppmärksamhet. Det skulle dock bli 
ändring på det 1973. Året då Rättvik-träna-
de Ego Boy vann Elitloppet och var ”världens 
bästa travare” samtidigt som en annan ask-
ungesaga tog fart i Värmland...

– Allting började på allvar i Arvika för Boetts 
del när han tog sin nionde raka seger i min regi. 
Han blåste runt fältet på en långsida och när vi 
var i mål var Boetts motståndare i sista sväng. 
Sista 2.000 meterna klockades till 1.15,5. 

Boett vann utan att pressas och avstannan-
de på topptiden 1.16,8/2.120 meter, vilket 
inte bara var nytt svenskt rekord utan också 
världsrekord för 800-metersbana. Tidigare 

under säsongen hade också ”Skrot-Kalle” 
vunnit Europamästerskapet för amatörer med 
Boett, men varken världsrekordet i Arvika 
eller EM-vinsten i Belgien gav några större 
rubriker. 

– Att vi fick möta Ego Boy var helt och hål-
let ”Permans” förtjänst (travjournalist på Nya 
Wermlands-tidning, medarbetare i Trav-och 
Galoppronden och gav ut Travets Årsrevy) 
och det var han som tipsade Solvalla om Bo-
ett, säger Sören om Per-Olof Magnusson.

Efter världsrekordet i Arvika gjorde Boett 
ytterligare en start innan han skulle åka till 
Solvalla. Han slutade tvåa bakom Lep Star i 
Juliloppet på Örebrotravet. 

Tre dagar senare skulle han möta Ego Boy i 
Solvallas Juliad. Ett lopp för specialinbjudna 
hästar över distansen 1.600 meter och där Ego 
Boy stod med 20 meters tillägg och Boett, Air 
Song, Emter W. och Lime Rodney skulle age-
ra ”harar” åt Ego Boy i jakten på Davy Butchs 
svenska rekord på 1.16,3, satt på Kalmartravet 
1972. 

Ego Boy gjorde sin första start på Solval-
la sedan triumfen i Elitloppet, men hästen 

hade inte vilat på lagrarna efter sin vinst över 
Flower Child i skiljeheat. Efter det hade han 
tagit hem Gävle Cup i två raka heat, och där-
efter vunnit Grote Prijs der Lage Landen på 
Duindigt-banan i Haag. Med 18 raka segrar 
var det upplagt för en ny viktoria på Solvalla.

För kretsen runt Boett var mötet med 
Ego Boy en stor händelse. Skrot-Kal-
le hade hyrt en stor buss och den var 
fullpackad med travintresserade per-

soner från Eda som åkte till Stockholm för att 
följa Boett och Sören Norbergs framfart. 

Tränaren var kaxig inför mötet med Ego 
Boy: 

– Jag betraktades väl som en storskrävlare 
när jag påstod att jag skulle köra neråt 1.15 
och ha chansen mot Ego Boy, sade Sören Nor-
berg till tidningen Expressen efter segern, och 
han fortsatte: 

– Men jag visste vilken topphäst Boett är 
och det var underbart att få visa det och vinna 
det här loppet. 

Själva loppet blev inte alls som Sören Nor-
berg hade tänkt sig från början eftersom han 

I princip var vi osams varje dag. 
Redan första dagen råkade vi 
i luven på varandra, men efter
en timme var allting bra igen

>> Boett fux hingst född 15 juni 1966 (död 
1979)
Stam: e. Gundalf-Habette e. Boum III
Resultat: 208 st: 71-36-27
Rekord: 1.16,0k* – 1.16,0ak
Intjänat: 739.525 kr
Ägare: Stall Eda
Uppfödare: Nils-Erik Levin, Västerås
Tränare: Sören Norberg
>> Större segrar: Svenskt Travkriterium 
1969, Solvallas Juliad 1973, Oslo Grand Prix 
1974, Rommeheatet 1974, Golden Weddings 
lopp 1975, Harald Westlins Minneslopp 1975 
och Årjängs Stora Sprinterlopp 1976.

FAKTA

Sedan drygt 15 år tillbaka är Sören Nor-
berg verksam i Skåne med Jägersro som 

hemmabana och han har 13 hästar i träningsstallet. Bland dessa finns talangen Trix On Line som ifjol som tvååring vann fyra av fem starter. Enda förlus-
ten kom i Svenskt Uppfödningslöpning, där han slutade femma. 

Boett (utvändigt ledaren) genrepade inför mötet med Ego Boy genom att tre dagar före Solvallastarten sluta 
tvåa bakom Lep Star i Juliloppet i Örebro. Dessförinnan hade hästen slagit världsrekord på 800-meters- 
banan i Arvika, 1.16,8/2.120 meter voltstart.

Foto Lars-Erik Lundqvist/Stalltz.se

35
starter gjorde 

Boett till och med 
sexåringssäsong-
en. Sedan blev det 

ytterligare 173 lopp 
innan han gjorde 

bokslut 30 decem-
ber som tolvåring
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trodde Air Song skulle stå för farthållningen, 
men hon gjorde bort sig och istället var det 
Lime Rodney som satt i spets med Boett i 
rygg. Sista 300 meterna satte Sören Norberg 
full fart med Boett, kopplade tidigt grepp på 
Lime Rodney, men över upploppet jobbade 
Ego Boy i kapp och förbi Boett. 

– Visserligen var Ego Boy förbi mitt på 
upploppet, men Boett kontrade till seger. 
Efter loppet var det enorm 
uppståndelse. Mälardrott-
ningen var på plats, det var 
storpublik, vinsten nämn-
des i Aktuellt senare på 
kvällen och dagen efter stod 
det på förstasidan i Dagens 
Nyheter att Boett hade be-
segrat Ego Boy. Man ska 
inte leva på gamla meriter, 
men den där segern lever jag 
fortfarande på. 

Boett vann på nya svenska rekordet 
1.16,2/1.600 meter och belönades med 
25.000 kronor för vinsten i Solvallas Juliad, 
medan Ego Boy travade 1.15,2 som tvåa från 
tillägg. 

Det svenska rekordet fick Boett 
dock bara hålla i någon hundra-
dels sekund. På den här tiden var 
inte kravet seger för att en häst 

skulle utnämnas till svensk rekordhållare, men 
det spelade ingen större roll i sammanhaget – 
Boett hade besegrat ”världens bästa travare”. 

Boett fortsatte efter det att lägga stora seg-

rar under sig. Han vann Oslo Grand Prix, seg-
rade i Rommeheatet, Harald Westlins Minne-
slopp och Årjängs Stora Pris. 

– Han var så bra att han borde fått vara 
med i VM-loppet. Boett bollade ju med så-
dana hästar som Emter W. och Lime Rodney 
som representerade Sverige i världsmästerska-
pet 1973 respektive 1974, men man ville inte 
ha med någon häst från skogarna från svensk 
sida. Det var synd! 800-metersbana hade pas-
sat Boett perfekt. Han var ruskigt startsnabb, 

satt ofta i spets i första sväng 
och det hade bara varit att 
tuta och köra på Roosevelt 
Raceway. 

Skadorna i frambenen 
såg länge ut att hota 
Boetts karriär, men 
han visade sig vara en 

järnhäst och gjorde sin sista 
start i ”pensionärsträffen” som tolvåring den 
30 december 1976. Totalt gjorde Boett 208 
starter i totalisatorlopp och ytterligare några 
framträdanden på istrav. 

– Boett var nästan en kopia av sin farfar Big 
Noon. Det fanns bara trav i Boett, men han 
gick med tåvikt fram eftersom han var myck-
et rullig. Dessutom var han fux och jag hade 

många bra rödhåriga hästar åt Skrot-Kalle. 
Idag ser många fuxar mest som ett minusvär-
de. 

Boett var en häst som vann över alla dis-
tanser och som tävlade i hårdast tänkbara 
konkurrens. Han var resultatet av korsning av 
amerikanskt och franskt blod. Exteriört fram-
stod Boett som en riktig blänkare. Reslig och 
med en underbar och effektiv aktion, speeden 
var vass och kämpaglöden av allra ädlaste 
valör. 

Tyvärr var aldrig Boett fertil och kunde 
användas som avelshingst. På hösten som 
13-åring dog han i ett våldsamt kolikanfall 
och därmed var en av de bästa svenskfödda 
travarna på 1970-talet borta. Boett begravdes 
utanför Skrot-Kalle Adolfssons bostadshus på 
gården Charlottenberg i Eda. 

– Boett och jag hade många fina stunder 
tillsammans under många år. Det var några 
riktiga höjdpunkter att vinna lopp med Boett 
och även om det är fortfarande roligt att vinna 
är inte glädjen alls lika stor som då. Nu blir 
man mest glad för stunden och en seger etsar 
inte fast sig i minnet på samma sätt idag. Bo-
ett är den travare och etsat sig fast allra mest 
hos mig under de år jag varit travtränare. Helt 
klart var det min allra roligaste tid som trav-
tränare, säger Sören Norberg.

Han var fux och jag hade 
många bra rödhåriga hästar 
åt Skrot-Kalle. Idag ser många 
fuxar mest som ett minusvärde

Stall Eda blev Sve- 
riges vinstrikaste 
hästägare 1976 
med 537.255 
kronor. Av den sum-
man stod Boett för 
134.610 kronor.

Historik

CLAES FREIDENVALL
claes@sulkysport.se

Så här slog Boett

självaste Ego Boy

200 meter kvar: Boett är på väg att koppla grepp på Lime Rodney. Ego Boy smyger. 120 meter kvar: Ego Boy under attack. 20 meter kvar: Det stod och vägde i duellen. Mål: Boett hade den längsta nosen och höll undan invändigt. Utdrag ur Trav 1974

Efteråt var det enorm uppståndelse.  
Mälardrottningen var på plats, det
var storpublik, vinsten nämndes
i Aktuellt senare på kvällen

Boetts seger över Ego Boy i juli 1973 fick stor genomslagskraft i media. Så här såg det ut 
i bland annat Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter. I DN fick loppet dessutom plats 
på tidningens förstasida.

Två veckor efter segerlop-
pet följde Expressen upp 
med ”hemma hos”.

Sören Norberg ser tillbaka på den han kallar sin roligaste tid i travsporten. 1970-talet med segermaskinen Boett i centrum. ” Helt klart min allra roligaste 
tid som travtränare”, säger Sören, som under sex år var privattränare för ”Skot-Kalle” Adolfssons travstall. Foto Mia Törnberg

MIA TÖRNBERG
mia@sulkysport.se


