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Ole Jørgen Eng
I det programmet går i trykken, 
mottar vi den triste beskjeden om at Ole 
Jørgen Eng har gått bort, alt for tidlig, 
bare 58 år gammel. Som barnebarn av 
travtrener Jørgen Rakkestad ble han 
”født” inn i travsporten. Han vokste 
opp noen steinkast unna Momarken og 
begynte tidlig å vanke i stallene, hvor 
onkelen Per Rakkestad var den tids 
dominerende trener og kusk.

Ole Jørgen utdannet seg til lektor, cand. philol. med norsk hovedfag 
og var en meget avholdt og respektert lærer ved Mysen Videregående 
skole. 

Han flyttet til og overtok farsgården Kassem i Skiptvet hvor den 
aktive karrieren i travsporten  fortsatte. I et par tiår opplevde han å 
være en ”gjennomsnittshesteeier” med varmblodstravere. Hans første 
kaldblodstraver, Amor Even, innhandlet 3 uker gammel, formet helt og 
fullt av Ole Jørgen, ble en fulltreffer. Han delte eierskapet med datteren 
Marthe og de opplevde mange utrolige fine gledesstunder sammen med 
Amor Even som er etablert i eliteklassen og har storløpstriumfer som 
Adolf Idsøes Æresløp og Lars Laumbs Æresløp. 

Men det er på den travsportpolitiske arenaen Ole Jørgen har satt spor 
etter seg til evig tid. Han har vært både sekretær og leder av Heli og 
Langli Travselskap og sekretær i Østfold Travforbund. Etter å ha avtjent 
denne ”læretiden” ble han valgt inn i styret i Momarken-selskapene 
hvor han er unik i nyere tid med 16 års tjenestetid, hvorav hele 10 
som styreleder. I hans styreledertid var det noen av de mest turbulente 
år i norsk hestesports historie, hvor Ole Jørgen med sin  analytiske 
legning nøt stor tillitt og fikk sentrale posisjoner i råd og utvalg som 
foresto omorganiseringsprosessen. Han var ved sin død medlem av 
Domskomiteen i DNT.

Med sin akademiske og faghistoriske bakgrunn var Ole Jørgen opptatt av 
å ta vare på travsporten som  kulturfaktor. Ole Jørgen var initiativtaker til 
og drivkraften bak opprettelsen av Travmuseet på Momarken og fortsatte 
som forvalter av Travmuseet og hadde videre planer for driften med 
utvidelser. Han var også styreleder for Nordiska Travmuseet i Årjäng.
For sin innsats for Momarken ble han tildelt hederstegnet i 2005 og ble 
utnevnt til Æresmedlem i 2009. 

Jeg hadde gleden av et nært og fruktbart samarbeide med stor grad av 
gjensidig tillit i hele hans styreledertid i Momarken-selskapene. Etter 
at han gikk ut av styret i Momarken-selskapene fortsatte han å komme 
innom kontoret jevnlig – noe vi satte stor pris på. Ole Jørgen nøt stor 
tillitt blant våre ansatte og tillitsvalgte. Han var alltid blid og hyggelig, 
alltid villig til å dele sine kunnskaper med oss og det var aldri nei når vi 
spurte om hjelp til noe. Det vil bli et stort tomrom på Momarken etter 
Ole Jørgen. I denne stund går våre tanker til Evy og Marthe som har 
mistet en kjær familiefar.

Vi lyser fred over Ole Jørgens minne.
Knut Ekhaugen
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