Allt om Travsport hösten 2012

Peter Untersteiner
Invandraren som blev en av Sveriges främsta
travtränare
”Fast jag kunde ha blivit
bonde också – eller
lokalvårdare”
På tre minuter har han gett mig de stora dragen
i sitt liv. Efter fem minuter är det som om vi
känt varandra hur länge som helst.
Följ med till Peter Untersteiner och en dag
hemma i stallet.
Halland är vackert på senhösten, och på Halmstadstravet leker vi att vi är långt ute på landet fast
närmaste villaområdet bara är några hundra meter bort. På banan dundrar några ekipage förbi med
ett mättat ljud från hovarna. Det nya underlaget talar sitt tysta språk.
Nybörjare som jag är frågar jag tjejen som jobbar på travskolan var Peter Untersteiner har sitt stall,
och hon svarar: ”Vilket av dem menar du?”
Välkomnande
Han har några stycken, visar det sig. 100 hästar ska få plats. Och han finns i huvudstallet.
-Du kommer perfekt i tid! Jag har just blivit klar med förmiddagens träningar. Vi börjar med en
rundvandring, säger han entusiastiskt, som om han hade all tid i världen fast en resa till Jägersro
snart står på programmet.
I närmaste hagen pockar Super Karma på uppmärksamhet.
-Han ägs av Henning Mankell och några till, säger Peter, inte utan stolthet.
Så pekar han upp mot höjden.
-Där växte jag upp, på godset Sperlingsholm som ägs av släkten Kuylenstierna.
Adligt jobb
Peter var fem år när han flyttade med sin pappa från hemlandet Österrike till Sverige och Halmstad.
Pappan hade fått jobb på godset som chaufför och gårdskarl. Det dröjde inte länge förrän Peters
fascination för hästar drog honom till travbanan, och från det att han var elva år blev det hans andra
hem.
-Pappa var ensam om att ta hand om mig, och han tyckte att det var bra att veta var jag fanns. Jag
har varit här på travet nästan dagligen i 40 år nu, och jag ångrar inte en dag.
Österrikaren Peter Untersteiner berättar detta på klockren halländska. Men tyskan sitter kvar, och är
en god hjälp i samtalen med tyska och österrikiska hästägare.

Skolgången blev det annars sådär med, och han erkänner utan omsvep att han är rätt dålig på att läsa
och skriva.
-Jag slutade nian en fredag, och på lördagen hade jag fast jobb på travet. Och jag har bara varit borta
en dag för att jag varit sjuk, brukar jag påminna mina anställda om, säger han med glimten i ögat.
Österrikiskt temperament?
Så vad är det för despotisk arbetsgivare jag har framför mig? En temperamentsfull mellaneuropé som
styr och ställer med de 16 anställda?
Atmosfären i stallet tyder på något helt annat. Hästskötarna har sju passhästar var, och trots att
lastbilen snart ska lastas för färd till Jägersro arbetar de lugnt och effektivt. Peter stannar en av
tjejerna i stallgången, och säger: ”Kan du…” varpå hon svarar: ”Ja, jag vet” och fortsätter med det
hon håller på med.
När jag frågar Joakim Sandkvist hur det är att jobba här, svarar han först:
-Jag står inte ut. Jag har sagt upp mig. Sedan skrattar han åt sitt uppenbara skämt och berättar att
han jobbat hos Peter i fem år.
-Det gör man inte om man inte trivs.
Slipper pappren
Joakim är inte ensam. De flesta av de anställda har jobbat länge, och personalomsättningen är låg,
berättar Peter.
Allt praktiskt med företaget och personalen sköts dock av hjälten i det fördolda, sambon Marie.
-Utan henne hade allt rasat, konstaterar Peter tacksamt. Hon gör allt det tråkiga medan jag bara gör
det roliga, tränar och kör.
Han har i alla fall ett kontor, och det är bemängt av priser, bilder och troféer. I Maries kontor finns
det också segerbilder – men bara på sonen Johan, numera 28 år.
Stolt pappa
Målet för Peter var att Johan skulle bli ännu bättre än far sin, och det målet uppnåddes redan för fem
år sedan när Johan och Giant Diablo slog världsrekordet på en mile i Kentucky, USA. Rekordet är
fortfarande oslaget.
-Vi skämtade om det, vad ska han sedan sätta för mål när han redan har världsrekordet? Men det är
tjusningen i våra liv, att framtiden hela tiden är oviss och att vi upplever nya spänningsmoment hela
tiden, säger Peter och börjar berätta om hur det är att ta fram unga hästar. Om att se talangerna och
fostra dem, om drömmen och fantasin om att en av dem ska vara den där stjärnan.
-Jag körde tre tvååringar i snabbvagn i dag för första gången. Alla tre gjorde lyckade jobb, och då blir
man tillfreds.
Mediajakten
Under förmiddagarna står hästarna i fokus och mobilen är avstängd, men runt lunch slås den på igen
och det går bara minuter innan Peter Untersteiner tar på sig en allvarlig min och levererar seriösa
kommentarer.
-Expressen, säger han när samtalet är slut.
Jobbigt? frågar jag.
-Nej, jag säger som det är och svarar på deras frågor. Och det vore mycket värre om de inte ringde,
säger Peter, och fortsätter:

-Så fort det kommer det en fotograf så springer jag, och oftast hinner jag ifatt dem. Han ler och
berättar att det kommer från Boris Lennerhov, VD för Gekås i Ullared och en annan av Peter
Untersteiners hästägare. Naturligtvis.
Telefonen ringer igen. Kanal 75 kopplar in honom i direktsändning.
Kunde blivit städare
Jag förstår vad klockan är slagen men innan jag lämnar stallbacken måste vi beundra den fina
lastbilen, med dekor designad av Johan. På bilden tävlar far och son mot varandra på Axevalla.
-Jag vinner, det är därför han ser lite sur ut.
Om det inte hade blivit Sverige och Sperlingsholm. Om det inte hade funnits hästar som lockade strax
intill. Vad hade Peter Untersteiner gjort då?
-Ja, inget med papper och kontor i alla fall, säger han och det glittrar i ögonen. Bonde kanske, med
djur. Lokalvårdare kunde jag också ha blivit, så jag fick jobba med kroppen.
Säger en av Sveriges främsta travtränare innan han rullar ut packningen och hjälmen till lastbilen.
Jägersro väntar.

Kort om Peter Untersteiner
Född 1961, i Österrike,
uppvuxen i Halmstad.
Har 100 hästar i träning och
16 anställda (2012)
Cyklar gärna till jobbet, fem
minuter dit och tio minuter
hem (uppförsbacke)
Hemma är där han sover,
inte mycket mer
Tänker på vad han äter,
Stallfiket lassar på broccoli
och grönsaker till hans fläsk
och löksås
Dricker kaffe med mjölk
Simmar och spelar badminton under vintern
Sambo med Marie, tillsammans har de sonen Johan, tränare
på Solvalla
Läs mer om Peter Untersteiner på www.untersteiner.se
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