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Myr Faksen har kjørt fire ganger rundt jorda og vunnet 66 travløp og fire millioner 

kroner på åtte år. 
En av Norges beste kaldblodshester er hjemmehørende på Mellem Gård i Dyrøy, mens de 

største løpene går i Sør-Sverige og Sør-Norge. Det gir noen vanvittige reiseavstander for en 

idrettsutøver, som ikke kan reise med rutefly. Tellinger av antall kilometer viser at Myr 

Faksen har reist omtrent 160.000 kilometer – altså fire ganger rundt jorda. 

– Det er nok ingen hest i verden som har reist så mye på bil og henger og hestebil, sier Børre 

Ertzaas, som eier Myr Faksen og Mellem Gård sammen med Tone Pettersen. 

– Han er en vinnerhest og en stor personlighet. Han er et unikum, som har reist fire ganger 

rundt jorda, og fortsatt går løp. Det står enorm respekt av det, for det er veldig få hester som 

fikser så lange reiser. Han er 11 år og har reist siden han var tre år, forteller Pettersen. 

 
Børre Ertzaas og Tone Pettersen med Myr Faksen. Foto: Rune Ottarsen 
Tone Pettersen og Børre Ertzaas kjøpte Myr Faksen på bakgrunn av bilder og stamtavle. 

Stamtavla inneholder navn som Åsajerven med 107 seire, svenske Järvöfaks med 234 seire og 

den norske superhesten Atom Vinter, som travet inn åtte millioner på ´90-tallet. 

Myr Faksen har vunnet løp i Norge, Sverige og Finland, står med 66 seire, 18 andreplasser og 

15 tredjeplasser på 161 starter, som samlet er 340.378 konkurransemeter og 99 pallplasser. 

Selv om premiene for kaldblodshester er mye lavere enn varmblods har hesten fra Dyrøy 

travet inn fire millioner. 
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Det har blitt mange fine øyeblikk for Børre Ertzaas og Tone Pettersen.  
Foto: Rune Ottarsen 
– Den beste travhesten som noensinne har vært i Nord-Norge. Aldri har en arbeidshest fra 

Nord-Norge tjent så mye som ham, sier Ertzaas. 

– Det er ikke mange arbeidshester i Norge, som har travet inn over fire millioner, påpeker 

Pettersen. 

– Hva er det som gjør Myr Faksen til en vinnerhest? 

– Han er lett, nesten varmblodsaktig, uten stor belastning på bein og ledd. Varmblods er 

slankere og lengre i beina. Også er han råsterk. Han er jo trent i dypsnø som unghest, forklarer 

Ertzaas. 

 
Myr Faksen, Tone Pettersen, Solbergfjorden og Senja. Foto: Rune Ottarsen 
– Myr Faksen er utrolig god på å vinne løp. Han er et godt hode. Vet han at han kan komme 

først i mål, så gjør han alt han kan. Og han vet veldig godt at han har vunnet. Da er han helt 

konge, flirer Pettersen. 

Paret forklarer at Myr Faksen elsker å vinne, og når han ser at det ikke går, så lar han vær å 

prøve, uten å tenke på at også andre- og tredjeplasser gir premie. 

– Han har vinnerskalle og er fryktelig smart. Når han ser at han ikke vinner, så sparer han seg, 

forteller Ertzaas.  



– Det er en helt unik hest, både i lynne, hode og fysikk. Han vil først i mål, utdyper Pettersen. 

 
Myr Faksen på Harstad Travpark med kusk Hans Christian Holm i 2015.  
Foto: Rune Ottarsen 
 

Det tok lang tid før både kusker og eiere skjønte hvordan Myr Faksen måtte behandles for å 

unngå gallopp. 

– Han gallopperte sikkert bort én million de første to årene, forteller Ertzaas. 

Hingsten var uplassert, grunnet gallopp, i sine åtte første løp, før han i sin andre sesong slo til 

med seks førsteplasser, som blant annet ga 150.000 kroner på Bjerke og 100.000 kroner i 

Drammen, samt sterke andreplasser på Bjerke og i svenske Dannero, som ga to ganger 

250.000 kroner. 

– En drøm å få oppleve en sånn hest. Det har vært et eventyr. Vi forstår det ikke helt hvor god 

han er når vi står mitt oppi det, men når vi ser tilbake og reflekterer, så skjønner vi at han er 

og har vært av de beste, oppsummerer paret. 

 
Eierne Tone Pettersen og Børre Ertzaas med stortraveren Myr Faksen.  
Foto: Rune Ottarsen 
 

 



Uansett hvor god en hest er, så er det likevel ikke bare å sette ham foran en vogn og tro at 

seieren kommer av seg sjøl. 

– Dette er toppidrett. Det kreves mye, for alt må klaffe. Det er nok at det er feil med noe 

utstyr, og da galopperer den og tuller i oppvarminga. Alt må settes riktig på, og alt må 

stemme. Slike hester er fryktelig nøye på det, og for at de skal yte maksimalt, så må alt være 

på stell. Han er nøye på maten, og vil gjerne ha grovt godt høy, forteller Ertzaas. 

Også er det slik at mange seire gir tillegg i meter ut fra start. Dette handler først og fremst om 

at travløp er spill med odds. 

– For at løpene skal bli så jevne som mulig, så får han tillegg og dårligere forutsetninger for å 

vinne, men konkurransen blir bedre, forklarer Ertzaas. 

 
Marita Leivseth fikk ri og kjøre Myr Faksen da hun hadde sommerjobb på Mellem 
Gård i 2018 og 2019. Foto: Rune Ottarsen 
Med tilrettelagte opplegg gjennom firmaet Mellem Bo og Omsorg AS og opptil 20 

ungdommer boende annenhver helg i årevis har Myr Faksen blitt et idol for mange. Det er 

mange ungdommer og brukere som har fått ri på eller kjøre i vogn med han. Det er til og med 

laget en handikap-rampe, slik at funksjonhemmede kommer seg på hesteryggen. 

Myr Faksen har gjort det enklere for paret å drive med hest og aktiviteter. Takket være 

hingsten har de kunnet investere i nok utstyr; saler, seletøy og vogner, slik at mange brukere 

kan være ute og ri eller kjøre vogn samtidig. 

– Han har vært viktig for mange, for det har vært mange som har hatt gleden av å være på tur 

med ham og ri ham. Det betyr masse for dem. De er så kry når han vinner. Også har han vært 

utrolig viktig for oppbyggingen av gården, forteller Pettersen og Ertzaas. 
 


