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Den danske rekord  

Fra Miss Refero og Ivan le Terrible til Local Conch i Stockholm og Obi-Wan på Tingsryd 

Af Lars Donatzky 

Det var et af de væddeløb, som entusiasterne glæder sig til. Det var sæsonens sidste løbsdag onsdag d. 18. 

september 1912, og Øresundsløbet havde bl.a. samlet sæsonens tre store stjerner og en tidligere 

derbyvinder og rekordholder. 

Årets kriterievinder Prins Beautaw stod med Frank King sammen med derbyvinderen Saturn med sin norske 

ejer Niels Brække fra distancen 2380 meter. 

Saturns jævnaldrende Ivan le Terrible (Max Rabenhorst), som havde overgået derbyvinderen med tider, 

sejre og penge og var sæsonens champion med 15.000 kr. indtjent, var belastet med 60 meter og start fra 

2440 meter.  Ivan havde blot svigtet som storfavorit i derbyet med gentagne galopper. 

 Og endelig startede den nu ti år gamle og genopstandne derbyvinder og rekordholder Miss Refero 

(Alkemade) med et toptillæg på 80 meter fra 2460 meter. 

Sidste dag med tillæg efter rekorder 

Miss Refero havde fra sæsonstart været ’belastet’ med rekordtiden 1:32, mens Ivan havde haft 1:40, Saturn 

1:42 og Prins Beautaw 1:47. Disse ’officielle’ rekorder var dog blevet forbedret i løbet af året, og man var nu 

nået frem til den sidste løbsdag i travhistorien, hvor rekorderne generelt blev brugt til at give tillæg efter. 

På den måde skal man forstå de lidt ’mærkelige’ tillæg i løbet.  

Der var topform på hestene. Tre dage inden havde Ivan le Terrible vundet på 1:29,9 over 3000 meter med 

Miss Refero på tredjeplads i 29,6-3025 meter, og Prins Beautaw havde taget andenplads bag Baron 

Handspring i 32,2-2800 meter, hvor konkurrenten havde 20 meters forspring. Og blot en uge før havde 

Miss Refero vundet i 1:28,7 over 2500 meter.   

Mit gæt er, at Saturn og Ivan le Terrible blev favoritter i Øresundsløbet, men treåringen Prins Beautaw fik 

de aldrig fat i, og den sejrede i ny dansk treårsrekord 1:30,8 til odds 46:10. Så kom de ellers farende over 

mål med halvanden til to længders afstand. Saturn fik noteret 1:31,1, Miss Refero på tredjeplads i 1:28,3 til 

ny indlænderrekord eller dansk rekord, og som sidste præmietager på sjettepladsen blev Ivan le Terrible 

noteret for ny dansk fireårsrekord 1:29,6.   

 

Derbyvinderen Miss Refero havde 

indlænderrekord både før og efter, at 

man udskrev løb med tillæg efter 

bedste tid. 
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Miss Refero var kommet  som føl til Danmark med sin amerikanske mor i 1902 og var dermed 

mockindlænder, og for Miss Refero var der kun fire generationer til travsportens stamfader Hambletonian 

10.  Prins Beautaw  var avlet i Danmark på amerikanske importer. Franske Ivan le Terrible var 

mockindlænder som Miss Refero. Han var kommet til Danmark sammen med sin mor Crète á Pierrot i 

oktober 1908.  Hoppen kom fra Normandiet, og opdrætterne af Ivan var champagnedynastiet Olry-

Roederer, som cirka halvtreds år senere vendte tilbage til Danmark med Jamin, der blev første VM-vinder i 

New York 1959.  Og Ivan var blot tre generationer fra fransk travsports stamfader, Fuschia.  

Koster satte rekord to uger efter sin danske debut 

Koster kom til Danmark året efter i 1913, og han blev træner for Martin Hansens heste og dermed også for 

Ivan le Terrible.  De var flittige fra sæsonstarten i maj med start alle dagene den 1, 4, og 7. maj, og den 7. 

maj vandt Ivan sin eneste sejr for Koster i ny rekord 1:28,2-2425 meter. Men rekorden skulle blive 

forbedret den 12. maj, hvor Ivan og Koster over 2550 meter forgæves forsøgte at give den amerikanske 

Peter the Great-datter True Ring (Alkemade) 50 meter forud i en meget seværdig opløbskamp. Det lykkedes 

ikke, men Ivan fik sat sin meget holdbare rekord 1:26,1 ved den lejlighed, og han havde givet 75 meter 

forud til Prins Beautaw, som en lille måned senere satte derbyrekord for Frank Starr. 

 

Ifølge Politiken havde Martin Hansen inden løbet solgt Ivan for kæmpebeløbet 12.000 kr. til brdr. 

Mauritzen, og ifølge Danmarks Statistik skal man gange med en faktor på ca. 60 for at finde ud af, hvad det 

svarer til nu (i 2014). Vi kommer dermed op over 700.000 kr.! 

Ivan kom nu tilbage til Rabenhorst, og de vandt et sommerløb sammen til 11:10, men opgav næste gang, og 

så forsvandt Ivan, efter at han havde gjort sit i de forrige sæsoner. Han havde været sin årgangs bedste hest 

helt fra starten af med sejr i Opdrætningsløbet, mens han stod med hoste i stalden ved kriterietid og altså 

kiksede i derbyet. Amerikanske True Ring og fransk-hollandske Dwina blev 1913’s store champions.  

 

  

Niels Jan Koster fotograferet tidligt i sin 

danske karriere. 
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Chaplin - rekordsætter med glade odds 

Der skulle gå 12 år til 1925, før indlænderrekorden blev sænket, af den nu 8-årige slidstærke Chaplin med 

Sofus Sørensens bror Poul Klartoft i sulkyen. Hesten havde både mor og morfar født her i landet, og faderen 

var Kosters hollandske succeshest Best Friend, der havde en fuldblodshoppe som mor.  

Vallakken Chaplin havde været nr. 3 i Opdrætningsløb, nr. 2 i både Kriterium og derby (bag Cyrano)  for 

Max Rabenhorst, men han var ikke nogen medløber, hvad hans samlede statistik 149: 24-17-55 og 67.850 

kr. også viser. Han havde været 1/10 sekund fra toårsrekorden med 1:35,6. Han blev sæsonens champion i 

1925, hvor han vandt 18.400 kr. bl.a. ved otte sejre, og hvor han udbetalte lystige odds som 23,9,8,4 og 11 

gange pengene for bl.a. Knud Hansen, der kørte for Koster og ofte mod favoritspillede Koster.  

  
Her har Chaplin vundet Dansk St. Leger med Max Rabenhorst. 

internationale hopperekord, og som tredje kom Chaplin kort efter i 1:25,3 (1609 meter). Som det ses, var 

det muligt med datidens startmetode ’flagstart’ af have 10 meters tillæg.  

Tale om indavl: samme far og morfar 

To år efter faldt de samme rekorder i et og samme løb d. 6. juli 1927 i Charlottenlund. I et fremragende 

sommervejr løb indlænderen Double King (med 15 meters indlændergodtgørelse) til sejr for Poul Groch i 

1:23,1-2085 meter foran Harrison Dillon (Koster) i 1:22,0-2130 meter og Ruby Echo (Poul Klartoft) i 1:24,8-

2085 meter. Colonel Foote (Sofus Sørensen) havde presset Double King hårdt gennem opløbet, men blev 

disket for trængning mod Koster. Double King satte ny indlænderrekord, Harrison Dillon ny international 

rekord og Ruby Echo fik ram på Flying Miss’ danske hopperekord. Double King forbedrede rekorden til 

1:22,1 i løbet af de næste par år (1928,1929) og blev med 30 sejre i 82 starter og indtjening på 80.950 kr. en 

af den tidlige travhistories allerbedste. Double King havde vundet Kriterium for Frank Starr, men svigtede 

som favorit til 21:10 i derbyet, hvor den efter angreb undervejs helt mistede lysten til at være med.  

Usædvanligt for mockindlænderen Double King var faderen, der amerikanske King Palmer K, der var født i 

Nebraska i 1907. Hans far og morfar var én og samme hest, Norval King, et oldebarn af Hambletonian 10. Så 

vidt jeg ved, har enkelte uden held forsøgt at imødegå påstanden om dette formodet hændelige ’uheld’.  

På rekorddagen 30. september 1925 i 

Charlottenlund var han ude to gange. 

Først blev han nr. 3 i 

Indlændermesterskabet i 1:26,5 bag 

Flying Miss, der satte hopperekord 

1:25,6, og dernæst gik han fem løb 

senere ud mod de overlegne 

amerikanere Don Orlan (Wm. Jensen) 

og Marge the Great (Koster). Don Orlan 

forbedrede sin egen banerekord til 

1:23,4 (1639 meter) efter hård kamp 

med Marge the Great 1:24,0 (1629 

meter), der herved forbedrede den 
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Double King og Poul Groch. Det andet billede er utydeligt, men det viser 1927-toptravere og topkuske. 

Double King fører 2. omgang af Wedellsborg Mindeløb med Groch foran Colonel Foote (Sofus Sørensen), 

Harrison Dillon (Niels Jan Koster) og San Walker (Holger Fischmann). Løbet blev vundet af Harrison Dillon og 

Koster.  

Under 1:20 som vinder mod den stærkere amerikaner 

Der gik seks år til 1935, og så fik rekorden et ordentligt gok nedad til noteringen 1:19,8, der kom til at stå i 

18 år til 1953. Rekorden blev sat af Peter Andersen og Star McElwyn, som blev udførligt omtalt i forbindelse 

med 4-års rekorden i Væddeløbsbladets april 2014.  Derfor blot dette om sprinter- rekordløbet, 

Internationalt Amager Grand Prix søndag den 5. august 1935: 1.heat vandtes af den fireårige amerikaner 

Full Tilt og Oluf Månsson i 1:20,3-1620 meter, mens Star McElwyn efter store problemer med gangarten 

besatte femte- og sidsteplads i 1:28,4-1600 meter. Andet heat gik til Star McElwyn i 1:21,6-1600 meter 

efter hård kamp med Full Tilt på 1:20,7-1620 meter, og i 3. heat var Star McElwyn helt overlegen på sin 

rekordtid 1:19,8-1600 meter, mens Full Tilt præsterede 1:20,1 med sine 20 meters tillæg. Odds ved de tre 

sejre var 1,64 – 2,95 og 2,91, for på trods af Star McElwyns kvalitet, så havde den i denne sæson sin 

overmand i Full Tilt. 

Begge præsterede dog ypperligt og jævnbyrdigt, da Full Tilt vandt et ’internationalt’ løb over 2000 meter i 

september i Lunden med tiderne 1:21,0 og 1:21,1 for de to heste.  Ugen inden havde Star McElwyn 

præsteret 1:19,7 i rekordforsøg – med en galoperende pacemaker, og af samme grund ikke medtaget i 

vores oversigt. 

     
 2. heat af rekordløbet. Der var aldrig blevet 3. heat, 

 hvis ikke Star Mc Elwyn (2) lige var nået foran Full Tilt her. 

Full Tilt havde som toårs i USA kæmpet 

forgæves, men med hæder mod Lord 

Jim og Muscletone, og mens Lord Jim 

blev Hambletonianvinder, blev 

Muscletone europæisk champion med 

bl.a. Prix d’Amérique-sejr. 

Muscletone var i øvrigt som 

StarMcElwyn søn af Mr.McElwyn, der 

blev første treårs i 2:00-listen  i USA.  
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Startvognen gav kun Moster 1/10 sekund 
Startvognen kom i 1953, men det var uden brug af startvogn, at Koster og Moster satte rekord 1:19,0 i et 

sprinterløb på Amager som omtalt i forbindelse med Opel Karensdals 4-årsrekord (VB april). Året efter i 

1954 forbedrede Moster med startvognens hjælp til 1:18,9 over 1609 meter i ’rekordløb’ på kriteriedagen i 

Charlottenlund, skarpt forfulgt af Leo Roy, der for Egon Larsen satte dansk hingsterekord 1:19,1.  

Moster, der var datter af Poul Grochs gamle derbyvinder Jim Bingen, var travsportens bedste hoppe i de år 

med i alt 51 sejre, og af hopper havde kun Poul Stripps Tagfat dengang et større sejrstal på 53. Det var i 

øvrigt netop Poul Stripp, der havde ført Moster frem, og ham, der blev diskvalificeret som vinder af Trav-

derbyet med Moster til fordel for Minus og Arnold Jensen.  

Prøv evt. at se linket http://www.danskkulturarv.dk/dr/dansk-traver-derby-1951/, som Trav-Service har 

gravet frem. Diskvalifikationen er ikke åbenlyst retfærdig, hvis man skal prøve at vurdere ud fra det klip. 

  

    
 

  

Koster vandt 30 gange med 

Moster, men hun vandt aldrig 

Mesterskab for Danmark, selv 

om hun var ’bedre’ end Leo 

Roy, der vandt DM fire gange 

fra 1951 til 1955 og kun blev 

forhindret i fem på stribe, 

fordi den skandinaviske 

champion Frances Bulwark 

(Sören Nordin) kom forbi i 

1952. Egon Larsen leverede 

her et nærmest enestående 

vellykket eksempel på 

matchning og præparering til 

et bestemt væddeløb! 

 

 

 

 

 

1954. Stadig højrekørsel i 

Lunden. Moster vinder  med 

startvognens hjælp foran Leo 

Roy. 1:18,9 og 1:19,1. 

 

 

Billeder: 

1954: Moster sprinter 1:18,9 

højre rundt for Koster 

efterfulgt af Leo Roy og Egon 

Larsen 1:19,1. Indlænder- og 

hingsterekord med startvogn 

højre om i Lunden. 

 

Mesterskab for Danmark med 

de tre rekordholdere Leo Roy 

(Egon Larsen) foran Onward 

Eagle (Hans Hansen) og 

Moster (Koster). 

 

http://www.danskkulturarv.dk/dr/dansk-traver-derby-1951/
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Amagers 1200 meter gav rekorder til Onward Eagle og Cim Payne  

Fire år senere, i 1958, er der invitationsløb den 29. juni på Amager. Det er ideelt sommervejr, og det 1200 

meter store banelegeme er som et stuegulv præpareret til rekord. Stjernerne er på plads, Tjavs, Onward 

Eagle, Ruder Konge, Percy Nichols, Silvie Roy, Orkanen Frisco. 

Den ni år gamle derbyvinder Onward Eagle har i forsæsonen fået et strålende comeback for Palle Sperling, 

men også John Petersens derbyvinder Tjavs fra året før viser storform, og Tjavs er storfavorit til 15:10 mod 

Onward Eagles 45:10. 

Ruder Konge fejler, Orkanen Frisco (O. Rasmussen) tager føring og overlader til Onward Eagle, der inden 

længe får Tjavs udvendigt. Positionerne afgør sandsynligvis sagen. I hvert fald kan Sperling koncentrere sig 

om rekorden det sidste stykke vej mod mål. Med 1:16,9 forbedres indlænderrekorden to sekunder, og 

løbet bliver det hurtigste nogensinde i Danmark. Tjavs får 1:17,9 som anden, Orkanen Frisco 1:18,3 som 

tredje. Tjavs fik fortjent revanche i en hård duel i Mesterskab for Danmark fjorten dage senere. 

Onward Eagle vandt i alt 45 sejre og 172.425 kr., og han var en kort overgang (indtil Ruder Konge) mest 

vindende i travhistorien.  

 
Ved Amager-rekorderne. Onward Eagle sejrer klart foran Tjavs i 1958, mens Cim Payne og Jens Jensen er 

alene på billedet langt foran Hideal i 1966.  

Otte år senere havde Uffe Kejlstrup rekorden (fra 1964), men så var det Amager igen, og nu var Jens Jensen 

opsat på at sætte rekord med Cim Payne, der ligesom Uffe Kejlstrup var en Joe’s Pride-søn med en stor 

skridtlængde.   

Søndag d. 28. august 1966 var Cim Payne efter startfejl blevet nr. 2 i 1:20,2-2020 meter bag Eminent 

(Walther Kaiser) i 1:20,1 på Amager, og så gik Jens Jensen direkte i tårnet og bad om lov til rekordforsøget. 

Han fik Carl Aage Præstegård med 4-årshoppen Hideal med på ideen, og uden pacemaker sprintede Cim 

Payne 1:16,4 langt foran Hideal 1:18,9 (ny 4-års-hopperekord) , formentlig omkring en time senere. Hideal 

blev sat udenfor toto, da hun uden succes startede i et ordinært løb sidst på dagen.  

Da Cim Payne sluttede sin karriere på 60’ernes sidste væddeløbsdag, var han travhistoriens oftest sejrende 

med 84 sejre, mest vindende med 305.605 kr. - og altså også hurtigste med 1:16,4.  

Billeder på næste side. 
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Onward Eagle fik en opblomstring hos Palle Sperling. 

 
Cim Payne (Jens Jensen) havde skimmelfarven fra sin oldemor Dreamer, der blev importeret fra USA i 1931.  

Da Cim Payne sluttede sin karriere på 60’ernes sidste væddeløbsdag, var han travhistoriens oftest sejrende 

med 84 sejre , mest vindende med 305.605 kr.  - og altså også hurtigste med 1:16,4.  
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Udlandsdanskerne hos Europas bedste efter dansk unghestesucces

  
Om udlandsdanskerne Joe’s Pride–sønnen Uffe Kejlstrup og Lloyd Hanover-sønnen Flying McElwyn skal 

bemærkes, at det var meget talentfulde unghestestjerner, før de for anseelige beløb blev solgt til 

hesteejere hos championerne, henholdsvis Sören Nordin i Sverige og Johannes Frømming i Tyskland. Uffe 

Kejlstrup vandt blandt andet A.T.’s 4-årsmesterskab for Gerhard Petersen, mens Per Hansen og Flying 

McElwyn i samme mesterskab i sin årgang blev slået meget knebent af Faust Søvang og Leif Løfgren, og 

Løfgren (med Fox Hanover) havde i øvrigt også henvist Flying McElwyn og Per Hansen til andenpladsen i 

derbyet.  

Fantastiske oldemødre fra USA. 

Moderlinjerne på de to heste var noget af det bedste, der var kommet fra USA i 20’erne og 30’erne. 

Oldemor til Flying McElwyn Jane Ann H kom i 1921 og leverede selv afkom som derbyvinder 1926 Gibtown  

og Opdrætningsløbsvinderne 1923 Guy Worthy og 1926 Ivun, mens Uffe Kejlstrups oldemor Alma Hall kom 

30.december 1931 og leverede  dygtige hoppeafkom som Shamrock 28 sejre, Cleveland 18 sejre, Karensdal 

38 sejre og en 2årshoppe-rekordholder Udo med 4 sejre i 14 starter. Sønnerne var klart ringere. 

 

  

Johannes Frömming bag Flying 

McElwyn, der satte sin rekord i 

Tyskland. Fotograferet i Lunden i 

forbindelse med International 

Mesterskab i 1964. Frömming 

gæstekørte hesten for Per Hansen i 

et almindeligt løb, sejrede til odds 5 

på ny rekord 21,5-2000 meter. Et par 

måneder senere blev den nr. 2 i 

derbyet for Per Hansen. 

 

Uffe Kejilstrup, der otte år gammel vandt Müllers 

Memorial, satte sin rekord  1:16,8 10 år gammel 

på en sjetteplads for Sören Nordin i en indledende 

afdeling af Elitloppet 1964, hvor Pack Hanover 

(Sergio Brighenti) i 1:16,1 fik revanche over for 

Elaine Rodney (Gerhard Krüger), som en uge 

tidligere havde sat verdensrekord på 

normaldistancen på 1000-meter bane i Lunden 

med 1:15,4 foran Pack Hanover.  

Flying McElwyn (rekord 1969) havde allerede 

storløbssucces for Frömming som 5-års i Tyskland i 

1965, og han vandt Bild-Pokal for Willy Roth i 

1966. I alt tjente hesten et beløb , som gøres op til 

88.456 euro, og som var større end den hjemlige 

danske indtjeningsrekord. 

 

 

 
Uffe Kejlstrup efter sejr i A.T.’s 4-års-mesterskab i to 

heats for Gerhard Petersen 
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Anvil Chorus-sønnen O’Man (rekord 1975) og Ludwig Hanover-sønnen Teodor (1979) blev begge fine heste 

i udlandet, og mens O’Man satte sin rekord 1:15,1 som tredje i Årjängs Stora Sprinterlopp, hvor han tre år i 

træk var anden eller tredje, leverede Teodor sit løb til 1:14,9 på andenplads i Finland, hvor han ellers vandt 

storløbet Sur-Hollola-Ajo. 

O’Man havde fra karrierestart været sejrssluger for Aksel Pedersen i Charlottenlund , og han blev solgt til 

Stald Hans midt i en meget succesrig treårssæson, hvor han vurderedes til årgangens top-tre sammen med 

Osman Bogø og Olga Senator.  O’Man galoperede som tredje i mål i Kriteriet, mens han var en skygge af sig 

selv i derbyet året efter. 

Hans Svensson vandt senere en choksejr med hesten til odds 52 i Harper Hanovers lopp, og i øvrigt var både 

O’Man og Teodor karakteriseret ved stor holdbarhed. O’Man startede 186 gange med 24 sejre og 382.335 

SEK, mens Teodor gjorde 240 starter med 62 sejre og indtjening på 71.197 euro. 

Åberg-rekorderne 

I perioden fra 1980 til 1994 blev tre af de danske rekorder sat i Hugo Åbergs Memorial på Jägersro-banen. I 

1980 var det med Tarok og Jørn Laursen i front. Presset fra Express Gaxe og Gunnar Axelryd blev for hårdt 

på de sidste 250 meter, og Madison Avenue slap også ud og forbi. Men Tarok havde selv skabt rekorden 

1:13,8, som også blev hans livs bedste. De to andre præsterede 1:13,5.  

 

Linus T.-sønnen Indus og Hans Svensson – Foto: Burt Seeger. 
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Næste Åberg-rekord var Indus 1:12,2 i 1989. Løbet havde deltagelse af verdens bedste, Elitloppsvinderen 

Mack Lobell (her med Veijo Heiskanen), og Meadow Roland (Preben Kjærsgaard), og det var Meadow 

Roland, der skød frem i voldsom fart og anlagde et meget højt tempo. Meadow Roland havde ikke sin 

bedste dag, og dens rolle var udspillet i opløbssvinget, hvor Veijo Heiskanen let sendte Mack Lobell forbi og 

derefter meget sikkert afviste Nealy Lobell, Indus og Huggie Hanover. Selvfølgelig var det en medløbstid for 

Indus, men glem ikke, at den suveræne derbyvinder og Linus T.-søn Indus har sat adskillige rekorder, var nr. 

2 i VM og i alt blev vinder af 5.130.465 sek. 

  
Åbergs-rækkefølge 1989: Mack Lobell, Nealy Lobell, Indus og Huggie Hanover (yderst) 

 

Indløbsrække Hugo Åberg 1994: Campo Ass, Bolets Igor, Sea Cove, Bicycle, Copiad og så to længder til 

Onrush (Max Nielsen) og Abo Volo. 

 

Tredje gang i Åberg-udgave 1994, hvor 

storfavoritterne sled hinanden op. Årets 

Prix d’Amérique-vinder Sea Cove (Joseph 

Verbeeck) fik så hårdt tryk af årets 

Elitloppsvinder Copiad (Erik Bergløf), at 

de to heste på sidste langside var mindst 

tyve meter foran de andre.  Duellen gav 

mælkesyre, og ud af det hele kom Campo 

Ass (Heinz Wewering) som vinder i 1:11,2 

til odds 38 foran Bolets Igor (Lennart 

Forsgren), mens Sea Cove holdt 

imponerende til 3. plads.  Se billede 

nedenfor. 
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Dansk rekord på sjettepladsen 

Som første uden for præmierne afsluttede årets danske mester Onrush og Max Nielsen sent og stærkt i 

1:11,7 (spillet til 2079:10), og det var nok til at detronisere Rialto Guys 11,8, sat i midten af maj. Den 

figurerer ikke i listen, da vi kun noterer den bedste notering inden for det enkelte år. Onrush hører ikke til 

travhistoriens største, men han vandt i alt 21 sejre og 1.529.990 kr., og han var i 1992 og 1993 den mest 

vindende ældre danske traver.   Onrush (Foto: Burt Seeger) ses i venstre spalte. 

  

  

Taroks indlænderrekord som vinder i Danmark 

Hvis man omvendt ser på rekorder efter de nuværende betingelser, altså vindertider, ville Tarok 1:15,2, 

Tarok 1:14,3, Chianti Pitt 1:13,9, Dilli Hanover 1:13,5 og Junior Lobell 1:12,6 så vidt jeg kan se have været 

med på rekordlisten. 

  
Chianti Pitt (Roger Grundin) havde været på 

rekordlisten, hvis de nuværende regler for danske  

rekorder havde været gældende i 1982.  

Hugo Åbergs Memorial 2002 skal også nævnes. Varenne 

vandt i 1:10,0 til odds 1,07 med Legendary Lover K. (Steen 

Juul) på tredjeplads i 1:10,5 og med Bastian Birke (Seppo 

Kukkonen) på femteplads i 1:10,7. Imponerende tider for 

dansktrænede og danskfødte, men Bastian Birke kunne 

ikke godkendes som dansk rekordholder, da man nu havde 

ændret reglerne til krav om sejr for godkendelse af en 

dansk rekord.  

Efter Onrush kom kravet: Rekord kræver sejr 

Det var givetvis Onrush’ rekord, der gav anledning til 

denne ændring med krav om sejr, men det skal faktisk også 

nævnes, at rekordlisterne i travsportens første år havde set 

anderledes ud, hvis uplacerede havde fået udregnet en 

officiel tid dengang. Det gjorde de ikke, og det nævnes 

f.eks. i en gammel kilde, at Sofus Sørensen og Bella S. efter 

derbysejren 1921 mødte stjernerne og løb (forgæves, 

uplaceret og unoteret) på bedre tider end de gældende 

hopperekorder. 

 

 

Taroks sagnomspundne 4-årsrekord  1:15,2 (1976) blev 

vundet i Koster Memorial foran duellanten Wiretapper.  

Under ’2 minutter på den engelske mile’ kom han som  

vinder  17. juli i Tuborg-mesterskab 1979 mod My 

Nevele i hård blæst og efter en omstart, hvor Ambino T. 

(René Ravn)  fejlede i duel mod Tarok, hvor Nallo (Max 

Nielsen)  løb op i Ambino T. ’s sulky og brækkede benet. 

Derefter aflivet. René Ravn gav umiddelbart Jørn 

Laursen skylden for styrtet (kørt nedover), 

dommerkomiteen frifandt efter afhøringer og løbsfilm 

og kaldte det et hændeligt uheld.  
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Det giver næppe mening nu at spekulere i sammenhæng og motiver, men uden ansvarspådragelse undgik 

man under alle omstændigheder et civilt erstatningssøgsmål. Hvordan er kuskene for resten dækket i dag? 

I gyldig start fløj Tarok og Jørn Laursen til spids fra spor nr. 5 foran My Nevele og Kaiser med spor 6, og de 

to heste gik alene mod mål langt foran feltet i en flot duel med inderbanefordel til Tarok. Hestene var 

spillet til 17:10 (Tarok) og 19:10 (My Nevele). Tiderne blev 1:14,3 og 1:14,5.  

     
    Fine Shot-sønnen Crackshot vinder på Solvalla 

Glenquin (Birger Jansen), men Dilli sagde farvel og tak i opløbssvinget. 1:13,5. 

I 1987 sejrede Junior Lobell for Sören Norberg  1: 12,6, men da havde Hairos og John K. Hansen været på 

besøg i USA og sat rekord 1:12,3. De halvgamle husker sikkert Junior Lobell. Handybus-lillebroderen var en 

’overhest’ at se på, men han fik ikke de store internationale triumfer, jeg personligt havde troet på. 

Copenhagen Cup, i alt 41 sejre og 2.059.865 SEK. gør sig dog også.  

 Hairos’ jubelår  og USA-løbene på  1:12,5 og 1:12,3 

Inden den fynskopdrættede Pay Dirt-søn Hairos gik til USA med John K. Hansen for at sætte rekord, havde 

de sammen skabt sensationen fra føring i Copenhagen Cup, og hesten føjede sig dermed til en vinderliste 

med heste som Gelinotte, Elaine Rodney, Roquepine, Keystone Pioneer, Pershing og Idéal du Gazeau. Han 

havde været ’på vej’ med andenplads i derby som 4-års, med sejr i EM for 5-års og Koster Memorial i 1986, 

men det udløste odds 29, da han i 1987 efter en ’lidt for god’ start, hvor konkurrenterne ikke matchede 

Hairos timing/starterens tryk på speederen, fik føring og bestemte alt i Copenhagen Cup. Vindertiden var 

fin med 1:14,0, og de svenske toptrænere Olle Goop og Stig H. Johansson var blevet sat af på pladserne 

med Grades Singing og Mack the Knife.   

 

 

 

 

 

Derbyvinderen Chianti Pitt sprintede 13,9 

ved sejr på Åby-banen for Roger Grundin i 

1982, nogenlunde samtidig med at Glen 

Normans  Crackshot blev nr. to i 1:13,1 i St. 

Michel’s race i Finland. Der var i det løb, 

Dartster F. tangerede verdensrekorden 

1:12,8 på 1000-meter bane (sat af Lindy’s 

Crown). 

Året efter leverede Dilli Hanover sit 

vanvittige januarløb i frostbane for Steen 

Juul i Lunden.  Parret blev presset undervejs 

af de to foregående års Danmarksmester,  
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Det kunne man kalde en flyvende start 

  
Af sted til New York og til start på Meadowlands i Statue of Liberty-trot to uger i træk to uger senere. Første 

gang en overraskende tredjeplads og 12.000 dollars efter inderbanekørsel til et pladsodds på 5,30. Ny 

dansk rekord 1:12,5 bag Go Get Lost og tyske Wizam Speed, der begge løb 1:12,1.  

Anden gang var John K. offensiv, udvendig på førende Photo Maker, og det holdt til 250 meter før mål, hvor 

bagfeltet kom susende. Nu en 7. plads til 2.500 dollars og en forbedret dansk rekord 1:12,3. Løbet vandtes 

af Buck Newton i 11,8.  

Hairos blev senere på året nr. 2 i Nordisk Mesterskab, og sæsonen bød på syv sejre i 20 starter og 572.250 

kr., men han blev alligevel ikke valgt til årets hest. Meadow Roland havde vist sig på arenaen for alvor, og 

den havde udklasset Hairos i Mesterskab for Danmark og havde vundet over en million med sine 

udenlandske triumfer.   

Frække Frederik – en dansk superstar 

Nu skulle der altså vindertider til dansk rekord, og derfor gik der de 11 år, indtil Meadow Rolands træner 

Preben Kjærsgaard sendte sin derbyvinder, det røde fartvidunder Frække Frederik, rundt på Jägersro-banen 

i topfart. Det skete i Peterson-Broddas Minneslöpning d. 23. april 2005, hvor Frække Frederik var 

næstfavorit imod Naglo og Kihlström. Kjærsgaard sendte Frederik af sted i 1:08,5-500 meter, kilometeren i 

1:11,5, og så var det vist lidt med kniberi, at sejren blev reddet hjem en næse før Papa Qui (Jörgen 

Sjunnesson).  Naglo var fjerde over mål, men disket for galop. Dansk rekord på 1:11,6. 

 

  
 

Burt Seegers fine billede viser Hairos og 

John K’s forrygende start i Copenhagen 

Cup 1987. Hairos er vel halvanden 

længde! foran de øvrige eliteheste, da 

startvognen kører væk. Hestene 3 og 5 

er Mack the Knife og Grades Singing, og 

de blev tredje og anden i næsten samme 

afstand over mål. Hjemmebanefordelen 

blev udnyttet. 

 

 

Billedet er fra Elitloppet 

2003, fra det indledende 

heat, hvor Frække Frederik 

ses som tredje i inderbanen  

bag Victory Tilly med lidt 

sparet på 1:11,3, mens 

Victory Tilly vinder på 1:11,2 

foran From Above, der bliver 

finalevinder. Frække Frederik 

galoperede femteplads væk i 

finalen.  
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Det skulle have været oplæg til ny start i Elitloppet, men Frække Frederik svigtede i ’udtagelsesløbet’ i 

Stockholm i maj, og han vendte først for alvor tilbage i årets Mesterskab for Danmark, som han og 

Kjærsgaard hjemførte før Golden Radio.  

Alt i alt var hesten en superstar med 32 sejre og 3.184.703 kr. i 70 starter, og han fik medløbstid på 1:11,2 i 

et Kolgjini-race.  

Vandt ni sprinterløb på 11-tider og sænkede dansk banerekord 

Den næste rekordholder holdt ikke helt klasse med sin amerikanskfødte fader Frisky Frazer, som for Axel 

Jacobsen blev en af de bedste heste og mest vindende heste, der overhovedet har været i dansk træning. 

Og Frisky blev også den hidtil hurtigste dansktrænede, da han i det berømte verdensrekordløb i Stockholm, 

Elitloppsfinalen 2000, tog fjerdeplads bag Victory Tilly 1:10,5, General du Pommeau og Fan Idole, i tiden 

1:10,8 – fra startspor nr. 8! Frisky var fire gange med i Elitloppet, fire gange i finalen og fire gange med 

præmier derfra. De to placeringer i Elitloppet 2000 var en midlertidig afbrydelse på en sejrsrække på 14 

førstepladser. I alt vandt Frisky Frazer 49 sejre og 6,6 millioner kr.  

Sønnen Korvet Klintholm, der debutsejrede for Seppo Kukkonen og så gik til Norge, blev købt tilbage til 

Danmark og Steen Juul sent i 4-årssæsonen 2006, og da han satte sin danske rekord 1:11,2 på sprint 7. juni 

2007 på Åby-banen, var det sejr nr.16 i blot 19 karrierestarter.  Hesten var temperamentsmæssigt ikke helt 

nem, og det var nok årsagen til et overraskende nederlag i Juul-debuten.   

  
 

Dansk travsport havde fået en ny sejrssluger og supersprinter, hans energiske løb fra front var en fornøjelse 

at skue, og ingen andre danske travere har til dato (ultimo 2013) præsteret at vinde ni sprinterløb på 1:11-

tider! Korvets bedste tid overgik faderens med 1/10 sekund til 1:10,7 på tredjeplads, i et andet løb samme 

aften i 2009, hvor Torvald Palema vandt Hugo Åbergs Memorial på tangeret svensk rekord 1:09,7.  

Korvettens største triumfer var de to Copenhagen Open-sejre i 2009 og 2010 for Steen Juul i 

banerekordtiderne 1:11,3 og 1:11,2, sejren i Koster Memorial 2009, to sølvdivisionssejre for Uhrberg  i 

slutningen af 2008, og den største præmie på 220.000 sek. stammer fra Bronzefinalen tidligere samme år 

ved Elitloppet, hvor Steen Juul kørte ham til sejr på 13,3-2140 meter.  

Sidste start var i Copenhagen Open 2012 til en fjerdeplads. I alt vandt Korvet Klintholm 39 løb i blot 69 

starter og 1.965.662 kr. – og så kunne han altså alligevel matche faderens tider, men en hestegeneration 

senere. 

Korvet Klintholm tangerer sin 

danske rekord og sætter banerekord 

1:11,2 i Lunden i Copenhagen Open 

2010. På andenpladsen Surtees 

Hanover (Örjan Kihlström). Inden 

året var omme, var både 

banerekord og hingste/vallak-

rekorden slået.   
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Flemming Jensen-galla    -  og ni sejre over 100.000 kr.  

Så var der både i overført betydning og i virkeligheden lagt op til en Flemming Jensen-galla. Og det starter 

med Earthquake-datteren Mathilde Trøjborg i 2010. Hoppen havde som unghest været med fremme i stort 

set alle hoppeløb på fremtrædende placeringer for Knud Mønster, og den egentlige forløsning kom i 

hoppederbyet, hvor Mathilde og Mønster sejrede sikkert i 1:15,3 til odds 33:10 til karrierens største 

præmie på 365.000 kr. 

Efter en mellemsæson som femårs skiftede hun til Flemming Jensen, der pillede skoene af og leverede to 

jubelsæsoner med hoppen i 2010 og 2011. Hun vandt ikke som Korvet ni sprintersejre på 11-tider, men til 

gengæld vandt hun i de to sæsoner ni løb med en førstepræmie på mere end 100.000 kr. 

Hun var en overgang så stærk, at konkurrenterne ikkeforsøgte at sætte sig til modværge, når Flemming 

Jensen lænede sig frem og lod hende indlede massakren sådan cirka en kilometer fra mål.  

 

Mathilde - Historiens bedste ældre danske travhoppe? 

På Åberg-aftenen i 2010 blev hun sendt frem i stor speed en omgang før mål til en afsluttende kilometer på 

1:09,3, samtidig med at Flemming Jensen så ud til at have mere i linerne. Vinderodds var 26:10, sejrsmargin 

på flere længder til Lussuria Grif (Pietro Gubellini), og vindertiden var ny flot dansk rekord 1:10,5. Samme 

aften vandt Lavec Kronos Åbergs i 1:09,9. 

 

Tre måneder senere var Mathilde efter sin flotte sejr i Paris tilbage i Lunden til Koster Memorial, og her 

sænkede hun banerekorden til 1:10,9 efter stor opvisning sammen med Flemming Jensen. Sidste 500 meter 

blev kørt efter 1:08,6. 

27/7 2010 Jägersro: 

Mathilde Trøjborg og Flemming 

Jensen foran Lussuria Grif (Pietro 

Gubellini) og Swept to Victory (Örjan 

Kihlström). 

Sidste kilometer 1:09,3. 

Vindertid 1:10,5. 

Mathilde Trøjborg sænker 

banerekorden i Charlottenlund til 

1:10,9 i Koster Memorial 2010 

foran Columbian Nectie (Örjan 

Kihlström), men da havde hun 

allerede løbet 1:10,5 på Jägersro 

i juli. 
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Præstationerne blev bemærket. Hun vandt fire gange i Stockholm til odds 20:10, 14:10, 23:10 og 19:10, og 

hendes sejr i Stoeliten på Elitloppslørdagen 2011, første afdeling af V75, sidder sikkert på nethinden hos 

entusiasterne. Recepten var sædvanlig, 1:10 sidste kilometer og overlegen sejr foran Pebbly.  

Har dansk travsport overhovedet har fostret en bedre ’ældre’ hoppe? Karrieren gav 34 sejre i 75 starter og 

3.130.253 kr. Sidste start 7. april 2013. 

Kampvognen Local Conch 

Det blev staldkammeraten og ’kampvognen’ Local Conch, der kom til at slette Mathildes rekord knap et år 

senere, men da havde den store og grove King Conch-vallak været på dupperne længe. Man skulle på en 

måde tro, at hesten var af fransk afstamning, men Hans Chr. Sørensens topopdræt med stjerner som New 

Quick, Dilli Hanover og Early Dirt i stamtavlen havde dobbelt Pay Dirt, men kun 1/8 fransk blod ved 

mormors far Tibur.  

Local Conch var startet sent treårs hos Bo Westergård med to galopper og sejr, dernæst i vintersæsonen 

fire sejre for Juul, bl.a. i 17,0-2500 meter, før den efter et kiks blev solgt for 400.000 kr. til Newmen og sat i 

træning hos Flemming Jensen.  

Det gik storslået med det samme, og i tredje start sammen ( karrierens start nr. 11) blev Local Conch og 

Flemming Jensen vindere af Jysk 4-års Grand Prix. 

Men så kom der grus i maskineriet, og selv om parret blev spillet jævnbyrdigt med Leviti og Leader Chip i 

derbyet, var starten ingen succes.  

    
Vejret og bane var ikke det allerbedste, da Local Conch og Flemming Jensen stillede op fra spor nr. 

5 i Sweden Cup-finalen 2011 på Solvalla-banen. Men ’kampvognen’ og Jensen løb i en division for 

sig selv til dansk rekord 1:10,0. Striking Actions (Dominik Locqueneux) kommer lidt tættere på til 

sidst, da Flemming Jensen holder op med at køre.  
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Local Conch skærer mållinjen i 1:10,0. Fotos: Burt Seeger. 

 
Bagefter opstod snakken, om hesten skulle have været med i  

Elitloppet dagen efter. Der løb de ikke så stærkt, men vejret  

var også dårligere om søndagen.  

Året efter viste Local Conch tænder 

igen, men det var i 2009, at det for 

alvor rullede i den hårdeste 

konkurrence. Det blev i karrieren til 

fire sølvsejre foruden to sølvfinaler i 

V75, før han i Guld vandt både 

indledende afdeling og finale året 

efter. Karrieren bød på 10 præmier 

til en værdi af over 100.000 kr., bl.a. 

ved en tæt andenplads bag 

Maharajah i Müllers Memorial 2010. 

1:10,0 i Sweden Cup – weekendens 

hurtigste 

Rekordløbet husker vel alle 

travsportsentusiaster, enten på plads 

på Solvalla ved Elitloppet 2011 eller 

fra Racing Live. Efter sejr i Oslo-

sprinterløbet var tiltroen til en 

gentagelse i lørdagens Sweden Cup 

stor, og efter en sikker sejr fra spor 

nr. 8 i ’forsøget’ valgte Flemming 

Jensen sikkerheds-spor nr. 5 til 

finalen. Efter en halv omgang kørte 

han til spids, gennemførte første 

kilometer i 1:09,4 og forlod 

konkurrenterne med længder i 

opløbssvinget. Vindertiden blev 

fantastiske 1:10,0 – 

Elitloppweekendens bedste – og så 

kommenterede Jensen efter sejren, 

at han kunne have trukket vattet og 

have kørt hurtigere! 

Mange syntes, at hesten skulle have 

været med i Elitloppet, men det var 

vel ikke gået ligeså godt. Local 

Conchs temperament passede nok 

bedst til løb, hvor han var overlegen.  
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Under alle omstændigheder fik han chancen 14 dage senere i Lunden, hvor han og Flemming Jensen blev 

favoritter til 28:10 trods det for Local Conch meget ugunstige startspor 9 i anden række.  Parret endte sidst 

i det Copenhagen Cup, som Björn Goop og Libeccio Grif vandt i 1:10,7 til odds 13,91, og på den dag, hvor 

Neo Holmsminde og Steen Juul sænkede Mathilde Trøjborgs banerekord til 1:10,2 i Copenhagen Open.  

De fem hårde løb på lidt over en måned havde sat sig spor hos Local Conch. Der gik fem-seks løb, før 

vallakken igen var rigtigt på dupperne, og nu kom nye storsejre og et DM med gæstekusk Stefan Söderquist 

foran Mathilde og Jensen. I øvrigt var Lunden ikke Local Conchs lykkebane, selv om den også havde vundet 

Wedellsborg Mindeløb i 1:13,0-2500meter foran Mars året før. 

 Local Conch har været en superhest, men var måske lidt hæmmet af sit temperament. Det er blevet til 35 

sejre og blot 7 andenpladser og 3 tredjepladser i  81 starter, og præmierne har beløbet sig til 3.354.400 kr.  

Sluttede i 2014. 

  

Obi-Wan er et hjemmeprodukt fra Ken Ecce, der i blot 4. start blev nr. 2 i Jysk 3-års Grand Prix, før den i 

Kriteriet var udsat for trængning og endte i galop. I derbyet blev den nr. 5, mens femårssæsonen som for de 

fleste andre ’derbyheste’ var under standard. Eksempler på dette er der masser af, f.eks. da netop Mathilde 

Trøjborg og Local Conch.  

Så begyndte det at gå stærkt for Obi-Wan som seksårs efter skiftet til Flemming Jensen, og hesten rullede 

sig ud med sejre på stribe.  

I sulkyen sad på skift Flemming Jensen, Ken Ecce, Håkan B. Johansson, Johnny Takter og Jörgen Sjunnesson, 

indtil Sjunnesson blev fast makker. Det blev til tre gange Sølv og finale i V75, før hesten 29/5 2013 gik til 

start på Tingsryds 1609 meter-bane som favorit (21:10) i ’verdensrekordforsøget’ med en mulig rekord-

præmie på 1 million.  

Obi-Wan kom overraskende først 

under 1:10  

Det tredje trin på Flemming Jensens 

rekord-raket er Obi-Wan, som til 

gengæld med Ganyméde som far er 

30% fransk, uden at det kan ses. 

Måske er det bare sådan, at 

forskellen på den amerikanske og 

den moderne franske traver er 

udvisket. 

Obi-Wan og gæstekusk Jörgen 

Sjunnesson var med til 

Copenhagen Cup efter parrets 

danske rekord i Tingsryd 
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Det blev i stedet til 100.000 sek.  og en ny dansk rekord 1:09,9, efter at parret havde ligget i slipstrøm af 

Linda di Casei (Alessandro Gocciadoro), der havde mellemtider 1:07,4 (1/4 mile), 1:09:6 (1/2 mile), 1:09,7 

(3/4 mile), før Sjunnesson bakkede Obi-Wan perfekt ud og sluttede ¼ mile efter 1:10,5 til sejr foran Capello 

Bob (Kenneth Haugstad ) i 1:10,2.  

Vindertiden var identisk med Global Midnights året før, og ikke noget med verdensrekord, nu de største 

stjerner var blevet væk. 

Der er bagefter blevet sagt meget for og mest imod denne danske rekord med henvisning til, at andre 

klasser også løb hurtigt samme dag, og at fire andre af V86-løbene havde vindertider under 1:12.  

 

Skrevet i artiklen i foråret 2014: 

Sandheden er nok, at Obi-Wan på det nuværende grundlag ikke hører til dansk travhistories største navne, 

måske snarere et usædvanlig vellykket træningsprodukt, men man må anerkende, at den i næste start i 

Copenhagen Cup i fjor faktisk leverede en særdeles flot afslutning til femteplads i 1:12,0 efter et 

tilbagetrukket løb med udgangspunkt i det vanskelige spor nr. 8.  

Bagefter var hesten mærket af strabadserne, og i syv starter siden er det ikke blevet til sejr, men ved den 

friske andenplads bag Magic Tonight (Örjan Kilhström) i Gøteborg på 1:09,7 d. 28.maj blev Obi-Wan tillige 

den hurtigste danske hest i historien (uanset placering)! 

 

Tilføjelse pr. 1/1 2016: siden er der i rettet Local Conchs cifre. Men det er også værd at bemærke, at Obi-

Wan dels vandt et ”Kolgjini-race”  i 1:10,1 for Flemming Jensen på Jägersro den 29/7 2014. Og at hesten i 

2015 tjente 620.201, hvorfor cifrene pr. 1/1 2016 er 72 starter, 21 sejre, 13 anden, 9 tredje og indtjening på 

2.514.841 kr.  Hans rekord 1:09,9 er ikke slået, og hans 1:09,7 som den hidtil hurtigste notering af en 

danskfødt er heller ikke overgået siden.  

Rekordtabellen er på næste side 

1/1 2016 Lars Donatzky 
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