Uno Swed – Delsbograbben som blev rikschampion
Under mina tidigaste år
som travbanebesökare fick
jag en givande kontakt med
Uno Swed, då jag som
amatörfotograf tillhandahöll en del bilder och ofta
besökte det då ny-byggda
stall på Färjestad, vilket han
och Folke Hjalmarsson
disponerade. Det intryck
jag fick av honom kan
sammanfattas med orden
arbetsmyra och genuin
hästkarl.
Från början var det
meningen att Uno skulle
följa i sin fars fotspår och
bli urmakare, men ett tidigt
hästintresse gjorde att han i
stället tog anställning hos
hästhandlare Edvard Jonsson och fick sköta dennes hästar i Gävle. Den första
uppsittningen skedde bakom kallblodet Greta på Bergsjöns is.
1947 började han hos
bröderna Nordin, där han
skötte två hästar hos Sören,
två hos Gösta och två åt
Gunnar med E.J. Nordin
som huvudansvarig. Under
tiden på Solvalla blev han
nära vän med K-G. Holgersson och tillsammans
med honom köpte de hästen
Klatsch, vilken Uno tog
fyra segrar med 1952.
På hösten samma år fick
han ett erbjudande från
veterinär Lars Gustav
Nordensson (Stall Saltvind)
på Färjestad om att bli
privattränare och han slog
till efter en veckas

betänketid. Nordensson var en
man med auktoritet, vars planer
och idéer för det mesta
fullföljdes till punkt och pricka.
Han var dessutom mycket
intresserad av amerikansk
travsport och importerade i tur
och ordning hingstarna Victory
´s First, Memento och Millar
Hanover. Dessutom inhandlade
han Granatiera från Italien,
vilken blev mor till
internationella stjärnan Grande
Frances.
Under denna tid fick Uno sin
första storloppsseger då han i
ett propagandalopp på Umåker
besegrade Frances Bulwark i
två heat med Amigo. Samtidigt
började han en egen rörelse och anställde Birger Widell, vilken tidigare arbetat för Alf
Dalroth på Åby.
I slutet av 1957 fick stallet in ett verkligt affischnamn i form av King Bunter, vilken
utvecklades till en av landets bättre hästar och blev en erkänd beskällare.
Många duktiga tränare och
körsvenner har fått sin skolning
hos Uno Swed. Förutom Birger
Widell kan nämnas Olle
Elfstrand, Sven Berggren och
Bertil Rogell. Inte minst
berodde deras framgångsrika
karriärer på att Uno gav dem
chansen till uppsittningar
bakom många av stallets bästa
hästar.
Uno Sweds 40-åriga karriär
kom att omfatta 2284 segrar,
sju rikschampionat, 16
banchampionat och stjärntravare som King Bunter, Earl Bulwark, Madison Avenue och
Rodney Key, vilket gör honom till en av de mest framgångsrika landsortstränare
någonsin.

Madison Avenue blev den vinstrikaste av Unos travare med 2 750 755 SEK.
Han importerades från USA 1976 av Erik Friis och sattes i träning hos Uno, vilken dock
med tanke på hästens skavanker väntade ett år med debuten på svensk mark. Hästen
tävlade sedan från sex till nio års ålder i internationell konkurrens och lade beslag på
många storlopp såväl i Sverige som utomlands. Tyvärr gick hingsten bort alltför tidigt
och fick endast 18 avkommor, varav 17 kom till start. Mest känd av dessa är
elitloppsvinnaren Meadow Road.
Uno var den förste landsortstränare som vann Svenskt Travderby (Stepdaughter 1961).
Han var även den förste i landet att vinna över 100 segrar på en säsong (1961, 122 segrar)
och den dittills yngste i den så kallade 1000-klubben (1966). Titeln rikschampion
erövrade han sju gånger och banchampionaten fördelades enligt följande: Färjestad 10,
Åby 3, Axevalla 2 och Örebro 1. Sista segern kom med Tiburen på Färjestad den 31 juli
1989

