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Travløpet i Tjølling 

Travkjøringen på Vittersøtjernet er alltid en festdag i Tjølling.  Den ble det også søndag, tross gråvær 

og slemme spådommer om isen.  Vel 1.000 tilskuere var møtt opp.  De fulgte med stor interesse 

løpene, til siste traver passerte målet.  Det var da nesten mørkt.  I skogkanten lyste kaffebålene og 

de hvitdukede bord, hvor sultne tilskuere vederkveget seg, var det liv og munter passiar.  Flagget 

hang stillferdig på dommertribunens flaggstang.  Intet luftdrag sjenerte tilskuerne.  Det var en stille, 

men litt for mild dag.  En smule vann lå hist og her, og banen kunne vært litt fastere.  Tross mindre 

trening og tross isforholdene ble tidene rimelige. 

Løpet hadde fått stor tilslutning.  Samtlige hester på 3 nær var fra Tjølling.  Mest interessant var 

absolutt unghestløpet.  Fem hester deltok.  Det morsomme var, at de alle var sønner og døtre av den 

berømte «Trygg», som i sin tid var Tjøllings, ja landets stolthet.  Disse «Trygg»-avkom ga løpet en 

fremragende interesse og sin særlige karakter.  Man hadde her for seg en avgjort særpreget type av 

den norske hest, unge representanter av «Dovres» slekt, hvis mest karakteristiske egenskaper er en 

usedvanlig energi og gode og smukke travbevegelser.  Kjøringen var gjennomgående bra, rolig og 

flott.  Enkelte kjørte særdeles pent.  Man forsto at travsporten er gammel i bygden. 

Hva de enkelte løp angår, så gikk i første løp de unge dyr temmelig støtt.  Til ungdom å være var det 

ikke meget av urent trav og ikke alt for mange kast (=galopp).  Og det var en fornøyelse å se, hvilken 

fart de unge dyr kunne skyte særlig mot slutningen av løpet.  Tiden notertes ikke i dette løp. 

I B.(?) hadde «Therese», Hasle, et meget vakkert løp i første skeid.  «Randi», Sjølyst, gikk til sine tider 

bra, men hadde et kast som sinket.  I andre løp gikk «Therese» jevnt og godt, «Fjæra» var heller ikke 

borte.  «Randi» voktet seg for vidløftigheter.  I andre skeid gikk «Therese» og «Fjæra» sammen.  

«Fjæra» hadde yttersvingen og ble litt etter.  Men det var et vakkert løp.  «Randi» gikk ensom og slo 

begge sine konkurrenter.  I tredje løp gikk «Trygg ll» og «Elstadsvarta» smukkest, men «Fram» fra 

Larvik slo dem begge.  I andre skeid tok «Fram» straks teten og kom inn under stor jubel. I neste løp 

som i andre skeid var «Stella» til en begynnelse litt foran, men i første sving tok «Frigg», Børresen, 

den igjen og da 1.000 meter var gått var den helt forbi.  Senere halte «Stella» godt innpå, men 

«Frigg» la ut med dobbel energi og nådde inn to sekunder før sin medbeilerske.  Syvende løp fulgtes 

med stor spenning.  «Teis», Vittersø, Hovland, ble stillet 30 meter tilbake, «Trygg ll» og «Fram» på 

linjen.  «Fram» la snart «Trygg ll» bak seg, men «Teis» gled frem med betydelig fart, og før de første 

1.000 meter var gått, gikk den med stor fart forbi «Fram» som ble liggende langt etter.  Det var en 

fryd å se den.  I siste løp gikk «Fram», Kaupang, vakrest. 

Sløyfene utdeltes på banen.  Travselskapets formann, K. Grøtting, utbrakte et «leve 

premievinnerne».  Så tømtes isen. 

Dommerne var amtsdyrlege Lie, H. Gjerstad og E. Borge Guren.  Tidsobservatører redaktør Næss, 

E.K. Østby og P.H. Østby.  Startere M. Tvedten og Gjert Klaastad. 

Ved en festlighet etterpå på Volden, hvor meget og vakkert folk var samlet, holdt formannen, 

Grøtting, en interessant tale, hvori han fremholdt adskillige viktige sannheter.  Den lille, flotte tale 

ble lønnet med sterkt bifall.  Så moret ung og gammel seg.  Og i uskyldig glede endte den vellykkede 

dag. 

--- 



 

Trygg, etter en tegning av H.W Smith 

 

 

Iskjøring på Vittersøtjønna, ukjent år.  Spisslede og sulky side om side. 

 

 

 



Karl Grøttings tale (travkjøring på Vittersøtjønna 13. februar 1013) 

Herre over dyrene. 

Herre over dyrene skal vi være, sa Karl Grøtting i sin lille tale søndag aften ved 

premieutdelingen etter travkjøringen i Tjølling.  Men skal vi det bli, så må vi 

ikke tro, at det er gjort med å behandle dem etter eget forgodtbefinnende.  Vil 

vi være herre over dyrene, må vi kjenne disses natur og egenskaper.  Men den 

evne å kunne lære dyrene å kjenne er ikke alle gitt.  Skal vi fullt ut kunne 

utnytte dyrene, må vi kjenne deres tankegang og vesen. 

Der er nok å studere.  En hest f.eks. er så flott og med så mange tanker, at vi 

ikke godt kan sette oss inn i det.  Vil vi ha et godt avlsdyr, så må vi se etter 

avstammingen.  Og så studere dyret.  Når vi kjenner det og behandler det 

deretter, kan vi ha full nytte av det.  Ved oppdrettet må vi her hos oss først og 

fremst ta hensyn til kraften.  Vi trenger kraftige dyr, som kan gjøre godt 

arbeide for oss.  De må være så kraftige, at de dertil kan gi oss godt avkom.  

Hva dette angår, skal vi først og fremst ta hensyn til jevnhet og ensartethet.  Vi 

holder ikke travløp for å oppøve hestene til stas, men for å dyktiggjøre dem for 

det bruk vi har for dem.  Vi vil at de skal gå fremover.  Overfor folene må man 

være forsiktig.  Når man begynner å kjøre med en fole, bør den alltid gå i skritt.  

Å kjøre fort er å ødelegge dyret.  Hesten skal først lære å gå, siden å springe.  

Når hesten behandles med kyndighet, blir den også trygg, og da gir den fullt 

utbytte. 

Jeg vil - fortsatte taleren - takke prisdommerne for deres arbeid.  Jeg vil også 

rette en takk til styret i foreningen.  Det er en fornøyelse å arbeide sammen 

med det. 

De som ikke har fått premie denne gang - ble taleren ved - må komme igjen til 

neste gang.  Da kan det hende, det er deres tur.  I dag har kanskje flere av 

dyrene ikke vært opplagt.  En annen gang kan de være i vigør. 

Den stygge, uvørne kjøring etter ordinære løp må vi ha oss frabedt.  Når 

dyrene har gjort sin plikt i banen, så skal de etterpå få fred.  De, som ikke vil ta 

dette hensyn, vil bli nektet adgang til å delta i løpene. 

 

--- 

 



 


