Trav på Djulösjön lockade storpublik
Av Helena Karlsson
Drygt 3 000 spelsugna hade mött upp när Sörmlands första trav med totalisator gick av stapeln på Djulösjön vid Stora Djulös värdshus i Katrineholm
den 16 februari 1953. Omsättningen uppgick till fina 25 000 kronor, vilket
var mer än vad arrangören Sörmlands travsällskap hade vågat hoppas på.
Till tävlingarna hade extrabussar satts in från Eskilstuna via Näshulta och
Julita, vilket säkert bidrog till det stora antalet besökare. Sex lopp med närmare femtio startande hästar av olika raser och temperament bjöds storpubliken på denna söndag.
Många av hästarna kom från
angränsande travbanor.
Bland vinnarna denna dag
märktes bland annat katrineholmshästen Lucky King,
som ägdes och kördes av S
Danielsson och som tämligen sensationellt vann det
andra loppet med bara någon
hästlängd till godo på tvåan.
Segern var knappast väntad
och ägaren tackade överlyckligt sin guldtravare med
tårar rinnande nedför
kinderna.
Oj, vilken fart på Djulösjön! Foto:
Forsslund-Aarni. Arkiv Sörmland

Lokaltidningens utsände kunde i sitt referat konstatera: ”Arrangemangen var
utmärkta och vi instämmer med hälsningstalande baron Knut Bonde – det
sörmländska travet har fått sig en ordentlig knuff framåt i och med att man
fått tillstånd att hålla totalisator”.

Redan veckan därpå var det åter dags för travtävling vid Stora Djulö. I strålande väder fick de ca 3 000 i katrineholmspubliken än en gång njuta av fina
lopp på sjön. Denna gång var ett sextiotal hästar anmälda och omsättningen
ökade från helgen innan till knappa 28 000 kronor. Flera av hästarna från de
tidigare tävlingarna stod nu åter på startlinjen.

Annonsering i lokalpressen år 1953. Eskilstuna-Kurirens arkiv, Arkiv Sörmland

Störst intresse denna söndag tilldrog sig västra Sörmlands pokallopp, där
nordsvenska hästar från ägare i länet tävlade om en inteckning i den ståtliga
pokalen. Striden blev jämn, med Store-Brun (ägd av Alarik Nilsson, Vingåker) som slutlig segrare.
Sommar som vinter – trav var och är ett kärt folknöje.
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