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Hopperekorden: 

Queen vandt det første DM, og Mathilde vandt DM for hopper 

Af Lars Donatzky 

 

Dansk travsports første store travdronning hed ’selvfølgelig’ Queen. Påstanden kan godt diskuteres, men 

det står fast, at hoppen med de østrig-ungarske forældre Figaro og Tummle Dich fra miljøet omkring 

Krieau-banen i Wien satte dansk hopperekord 1:26,2, at hun blev første vinder af Mesterskab for Danmark i 

1917, og at hun for Charlottenlundbanens tredobbelte champion Max Rabenhorst blev den første hest i 

dansk travhistorie, der tjente mere end 50.000 kr. 

Queen var født i 1912 og debuterede d. 1/7 1914 for en af datidens helt store hesteejere, kvæghandlerne 

brdr. Mauritzen, som også havde opdrættet hoppen. Deres rød-hvide hesteeejer-farver havde stor succes 

sammen med Rabenhorst.  

Hoppen må være blevet fulgt nøje i træningen, for trods 13 konkurrenter nøjedes hun med at give oddset 

1,70, da hun strøg over mål i 1:38, 13,4 distancesekunder på 1300 meter før Rose Allerton og før Julius 

Pajonceks hjemmelavede Danish Girl. Vinderpræmie 900 kr.  

Allerede fire dage senere kørtes Dansk Opdrætningsløb på 1609 meter med 6.000 kr. i førstepræmie. Løbet 

deltes i to, og mens Queen vandt første afdeling i 1:39,2 til odds 10:10, så vandt Rose Allerton 2. afdeling 

for Groch i 1:42,9 foran Danish Girl (Pajoncek), og dermed gik sejren på bedste tid til Queen og stald 

Mauritzen, som i en periode på ti år vandt Opdrætningsløbet seks gange! 

 
 

Måske indså træner og kusk, at den store præmie ville blive en belastning (med store tillæg) resten af året. I 

hvert fald blev det ved de to starter og sæsonindtjening på 6.900 kr. Queen havde løbet klart under Else 

Libertines 2-års-hopperekord 1: 41,9 fra 1906, men hun blev ikke sæsonens nye rekordholder, for Danish 

Girl og Pajoncek fortsatte efter Opdrætningsløbet og den pause, der opstod ved aflysning af løbsdage i 3. 

sommermeeting på grund af 1. verdenskrigs udbrud. 

Fru eller frøken Mauritzen, Rabenhorst 

og Queen efter sejren i det første 

Mesterskab for Danmark i 1917 
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En rivalinde tog over 

I løbet af otte dage i september vandt Danish Girl først Tvede Memorial på 1:38,4 med 120 meters tillæg, 

før hun tog 4. og 3. plads med hhv. 150 og 210 meters tillæg. Sidste gang præsterede hun ny 2-

årshopperekord 1:36,0 på distancen 1710 meter! Årsfacit 8 starter, 3 sejre og 4.250 kr. 

Så hvis man skulle gætte, havde sliddet på Danish Girl været hårdest, men det kunne ikke mærkes i de 

næste to sæsoner, hvor hun overtog rollen som dronningen i en årgang, hvor hingstene var helt uden 

muligheder. 

Danish Girl åbnede 3-årssæsonen først og fik derefter meetingstillæg til Queen, så de to første indbyrdes 

opgør gik til Queen foran Danish Girl, men da de mødtes på lige vilkår for første gang 2. juni, vandt Danish 

Girl sikkert foran Queen på 1:31,2 over 2500 meter, og fire dage senere måtte Queen kæmpe for sejren, 

selv om Danish Girl havde 40 meters tillæg på 2300 meter. 

    

Man kan vist godt aflæse i avisudklippet, hvem Politikens travanmelder ’ici’ havde tippet i Kriteriet 6/6 

1915. 

  

I løbet af den næste uge satte Danish Girl først treårsrekord 1:30 på 

2340 meter, hvorefter den gik ud som storfavorit i Kriteriet om 

søndagen. Det blev til den ventede sejr for Danish Girl, men denne 

gang måtte den slås en del for at besejre Queen. Kort herefter blev 

Danish Girl solgt til de nye storhesteejere Blaunfeldt og Stribolt, og 

hun gik i træning hos Holger Fischmann. 

Danish Girl sluttede sæsonen som årets mest vindende hest i 

Danmark med 16.250 kr. ved 8 sejre i 17 starter, mens Queen 

opnåede 5 sejre, 5 andenpladser og 1 tredjeplads i 11 starter til 

8.900 kr. 

Styrkeforholdet holdt sig året efter. Danish Girl blev på ny årets 

champion med 18.350 kr. ved seks sejre i 18 starter, bl.a. derbyet 

overlegent til odds 1,52 foran Queen, der efter gentagne galopper i 

føring blev diskvalificeret, og Danish Girl sænkede 4-

årshopperekorden til 29,0. Queen vandt 3 sejre og 5.200 kr. i ni 

starter. 

Var historien blevet skrevet ved nytåret til 1917, havde Danish Girl 

været både årgangens og årtiets champion, men nu tog Queen fat, 

mens Danish Girl aldrig vandt igen trods nitten starter over de 

næste sæsoner. 
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Det første mesterskab på foderrationering 

Queen var ustoppelig i 1917 og 1918 som 5 og 6-årig, og hun vandt her 13 sejre og 1 andenplads i 17 

starter. Hun blev sæsonens champion i 1918 med 12.800 kr. indtjent, men faktisk var resultaterne endnu 

bedre i 1917, hvor syv starter gav seks sejre og en noget speciel andenplads i sæsondebuten. 

Hun gik nemlig ud med 130 meters tillæg mod den glimrende Smart og magtede ikke at slå den, men på 

andenpladsen lykkedes det Queen at give 70 meter forud til Great Miss (Fischmann), som 14 dage senere 

vandt årets derby til odds 1,50! 

Så tabte Queen ikke mere det år, og indirekte havde hun nok glæde af den foderrationering, der på grund 

af verdenskrigen blev indført samme år. Myndighederne ønskede ikke at begunstige luksusheste, og man 

eksperimenterede med afdampede kartofler, risfodermel, solsikkekager, sukkerroer, kålrabi og ærter. 

Travselskabet tog konsekvensen af foderknapheden og afkortede løbene noget, og det gav fordel til en 

lynstarter som Queen, da mange heste dengang brugte op til en halv omgang på at ’trave sig ind’.  

Afkortelsen handlede om et par hundrede meter i gennemsnit pr. løb, men sprinterløb var stadig et særsyn. 

Lynstarten for Queen blev udnyttet d. 15. juni 1917, hvor løbsdagen blev udskrevet af hesteejerne, og hvor 

overskuddet gik til velgørende formål, mens man kæmpede om flotte ærespræmier. Et af løbene var første 

udgave af Mesterskab for Danmark, og på distancen 1609 meter førte Queen fra start til mål i en forbedring 

af hopperekorden på 2,1 sekund til 1:26,2. I opløbet var hoppen meget hårdt presset af amerikaneren 

Worthy T., der for Starr galoperede i mål som nummer 2. Odds 18:10 for Queen. 

Da Queen sluttede i 1920, havde hun vundet 24 sejre i 57 starter og tjent 51.700 kr. som alletiders 

pengechampion.  

Hun blev forsøgt i avlen og bedækket gennem 11 år, men hun var gold ni gange, og de to børn blev bragt til 

start uden succes. Modsat Danish Girl, der blandt sine børn havde Opdrætningsløbsvinderen Flashlight (f. 

1919) og den fine Ryan, som for Arnold Jensen blev tredje i Rex the Great-derbyet i 1935.  

 

Rekordholdere med hver sin skandale 

   

Lady Town (inderbanen) og Holger Fischmann fører  

an i ’hurtigklassen’. 

Om de følgende rekordholdere Flying Miss (25,6-1925), 

Ruby Echo (24,8-1927) og Lady Town (24,5-1932) skal kort 

fortælles, at Flying Miss var en meget holdbar og 

indtjenende hoppe med 25 sejre og 35 andenpladser til 

indtjening på i alt 77.750 kr., og at hun var mest vindende 

af alle i sæsonen 1923. At Ruby Echo og Lady Town begge 

var fine væddeløbere, involveret i hver sin skandale. Sofus 

Sørensen kørte Ruby Echo i startgalop i det af ham 

’arrangerede’ Kongelundsløb på Amager i september 1924, 

og et tiår efter havde man glemt at give korrekte 

oplysninger om bedækningerne af Lady Town på stutteriet 

Ny Toftebjerg i Ølstykke.  

Ingen af de tre hopper kunne levere i nærheden af noget 

tilsvarende i avl som på bane, og bedst var vist Lady Town 

med døtrene Erica Town og Masell, men imponerende var 

det ikke.  
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Storesøster Marie Hanover 

Der er naturligt en tendens til, at navne på de klassiske vindere og de største avlshingste kendes og huskes 

fra sejrslister og stamtavler, og derfor er navnet Marie Hanover nok forsvundet i mængden. Hun kom som 

føl til Danmark fra Amerika i 1930 sammen med sin senere så berømte mor Marie the Great, importeret af 

travselskabet med Koster som indkøber og rådgiver, sammen med andre avlshopper og føl, og mens Marie 

Hanover blev solgt for 2.150 kr., gik moderen (med Rex the Great i maven) for 1.525 kr., da der holdtes 

auktion i februar 1931. 

Marie Hanover blev en meget fin væddeløber, først for Sofus Sørensen, der havde hende som kandidat til 

derbyet i 1934, indtil han bestemte sig om under torsdagens afsluttende arbejde. Han skiftede hest til Patsy 

og vandt, mens Leth-Olsen kørte Marie Hanover til tredjepladsen. 

Skiftet til Koster efter fravalg 

Sofus havde vundet med hoppen 11 gange, men fravalgte hende også i Nationalløb, og så blev hun skiftet 

til Koster. 

Her galoperede hun en del i begyndelsen, men satte sidst på sæsonen ny hopperekord 1:24,2, vandt 

Internationalt Pokalløb og sejrede i alt 10 gange det år. 

1935 blev endnu bedre, og det var her, at hun i duel med fænomenet, rekordholderen og den 

skandinaviske mester Star McElwyn (Peter Andersen), satte hopperekord på Amager, hvor hun med 

venstrekørsel befandt sig bedst. Koster sendte hende til føring, modstod gentagne småangreb fra Star 

McElwyn, før han til sidst kastede alt los og reddede sig hjem. Det blev anmeldt som Kosters måske bedste 

kuskepræstation i 1935. 

  
24.oktober 1935 på Amager i Charlottenlund-løb.  

 

Forbedringen fra den forrige rekord var 

betragtelig, og de 1:22,4 blev samtidig ny 

indlænderrekord for skandinaviske hopper. Man 

kan på resultatlisten se, at Marie og Star McElwyn 

havde 20 meters indlændergodtgørelse i forhold 

til amerikanerne, og man kan se, at resultatet var 

overraskende. Endelig kan man se, at man 

dengang havde spil på andenhesten (Odds II) – en 

af de rigtigt dårlige idéer i travhistorien. 

Marie Hanover vandt 11 gange det år, kun 

overgået af amerikaneren Full Tilt (13 sejre), hun 

vandt i alt 15 gange med Koster, og karrieren bød i 

alt på 30 sejre og 43.400 kr.  

I avlen fik hun i 1944 den gode Jungmand (1:24 og 

over 25.000 kr.), men ellers var hendes fem 

danske føl ikke meget at råbe hurra for. Udført til 

Sverige i 1946.  

Marie Hanover og Koster på Amager 
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Til gengæld var Maries mor Marie the Great helt uden sidestykke i avlen. I konkurrence med Danmarks 

omkring to hundrede andre travhopper på det tidspunkt leverede hun fire år i træk. 1930: Marie Hanover 

(derbytreer og Skandinavisk indlænderrekord 1:22,4), 1931: Rex the Great (Kriterievinder, derbyvinder, 

skandinavisk mester og absolut pengechampion), 1932: Sandy Mac (derbyfirer, vinder af 3 års Grand Prix, 

Skandinavisk Mesterskab), 1934: Tella the Great (vinder af Kriterium, derby). Uovertruffent! 

Sylvia mod Xiphias 

Den næste rekordsætter Sylvia (Oluf Månsson) får udførlig omtale i forbindelse med 4-årshoppe-rekorden, 

her skal blot nævnes, at hendes 1:21,6 i 1939 blev sat fra føring i det internationale heatløb i juli i Lunden, 

hvor Sonny Diamond (Koster) i tre heat vandt over europachampionen Xiphias (Johs. Frømming), der 

startede med 20 meters tillæg til de danske heste. Sylvia holdt med sine 1:21,6 fra spids stand mod Xiphias 

(1:20,7) til ganske kort før mål i første heat (se billedet). Sylvia var en af mellemkrigstidens bedste hopper, 

men heller ikke hun kunne i avlen leve op til forventningerne, selv om sønnerne Rolf Karensdal og Steffen 

Karensdal da blev væddeløbere.  

  
 

10 år senere: Hetta mod Scotch Fez  

Næste i rækken af hopperekorder var Brother Guy-datteren Hetta, der havde pæn succes for Aage 

Kristoffersen, indtil den seks år gammel i slutningen af 1948 blev skiftet til Mark Ingdam. Den unge komet 

var netop dette år for første gang i stand til at detronisere sin læremester Koster i kampen om 

championatet i København, og Hetta blomstrede med det samme ved sejr i sit ny regi Hugo Jørgensens 

Mindehandicap. Endnu bedre gik det året efter, hvor Hetta vandt DM og Indlænderpokalen og blev en af 

sæsonens store heste, men det skal også bemærkes, at hurtigklassen var meget svag i disse år, og at 

danskerne var blevet kørt helt agterud i de skandinaviske mesterskaber efter krigen. En sjetteplads som det 

bedste! 

Hetta vandt fem sejre, seks andenpladser og 14.650 kr. i sine 16 starter i 1949, og rekorden kom i Amagers 

Internationale heatløb 12. juni, hvor svensk-amerikaneren Scotch Fez og Sören Nordin kom forbi.  

Hetta galoperede første gang, hvor Scotch Fez (40 meters tillæg) satte banerekord 1:18,0, mens Hetta 

anden gang sluttede stærkt af til tredjeplads i 1:21,1 bag Iran Scot og Scotch Fez, der senere vandt tredje og 

afgørende heat. 

   

Sylvia (t.v.) med Oluf Månsson kæmper 

mod Xiphias (Johs. Frömming) i 1. heat, 

mens vinder af 2. og 3.heat Sonny 

Diamond (Koster) ses på tredjepladsen i 

baggrunden.  

 

Hettas 1:21,1 blev ny dansk hopperekord, og Mark 

Ingdam blev ny stor champion i sæsonen, men han 

havde brugt Hetta og de andre heste så hårdt, at han 

mistede championatet året efter til Koster. Hetta døde 

inden avlskarriere. Scotch Fez og Sören Nordin blev til 

gengæld første skandinaviske vinder af Prix d’Amérique 

et halvt år senere! 

Hetta, Mark Ingdam og ejer efter sejr på Amager i 1949. 
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Moster – en stjerne i løb, en nitte i avlen 

  
Mosters afkom duede ikke. Her ses Moster med Koster.  

forventninger, men i den lille årgang på fire heste havde Oscar den Store faktisk også fædret derbyvinderen 

Gigant. 

Boogie Woogie forvandlet hos ’bonden’  

Der gik igen ti år, før hopperekorden blev sænket, af en hest der slet ikke havde samme klasse, men som 

kom til at illustrere flere konfliktfyldte problemstillinger i tresserne i forbindelse med ’bonden fra Lestrup’, 

Jens Jensen. 

Jens Jensen havde været en torn i øjet på såvel amatører som professionelle siden midten af halvtredserne, 

hvor hans landtræning af ’banesure’ og opgivne heste havde udviklet sig til en kæmpesucces, og han blev 

snart begrænset til højst seks (senere fem og fire) startheste om året i København, mens provinsbanerne 

med glæde modtog besøg uden begrænsninger, da hestene fyldte godt op i løbene, og da bonden var 

umådeligt populær hos publikum.  

Alle hestene var ’naturligvis’ opført i Jens Jensens farver, men der var begrundet mistanke om skjult 

trænervirksomhed, og han var oppe på mere end 250 årsstarter som amatør i begyndelsen af tresserne.  

Boogie Woogie var et godt eksempel. Den af Viggo Nielsen opdrættede Casino the Great-datter havde 

ganske vist startet karrieren godt som treårs i 1960 med fire sejre i 26 starter hos Jens Ipsen. Hun var 

lynhurtig, men lige så upålidelig, og jeg husker hendes voldsomme galopture. Så gik det i stå i 1961 og 

specielt 1962, hvor hun startede for Jens Ipsen og Viggo Nielsen, indtil Jens Jensen overtog hende midt på 

året og vandt årets enlige sejr i juni. 

I 1963 og 64 kom der helt ny fart over maskineriet, og i de to sæsoner vandt hun 19 sejre, blot to 

andenpladser og 38.675 kr. i 70 starter for Jens Jensen. Det var mange penge dengang, og hendes 20.875 

kr. i 1963 bragte hende på 7. pladsen over årets mest vindende travere i Danmark. 

Hun var stadig ikke helt jævn i præstationerne, stadig med mange galopture, men nu løb hun i 

hurtigklassen, og rekorden 1:18,0 kom i hus i et Amager-heatløb i juni 1964, hvor hun fra spids var ved at 

snyde Walther Kaiser og Eminent fra lige start. 

Moster (Koster), der forbedrede først i 

snorestart til 1:19,0 på Amager i 1953, før 

hun i Lunden med startvogn præsterede 

1:18,9 året efter, er udførlig omtalt ved 

Indlænderrekorden, og her skal blot tilføjes, 

at heller ikke hun avlede noget af værdi. Tre 

gange gold før Guinea, der blot nåede rekord 

1:30,4! Guinea var datter af Oscar den Store, 

der var Kosters sidste køretur (med sejr i 

handicap på Amager) i december 1960.  

Man kan roligt sige, at valget af Oscar den 

Store heller ikke kunne give de store  
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Uddrag fra Politiken, skrevet af Flemming Ettrup 29/6 1964 
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Eminent vandt i 1:17,9. Jens Jensen forsøgte igen fra spids i andet heat, men nu var Kaiser i tættere 

kontakt, og Eminent sænkede 5-årsrekorden til 1:17,6, mens Boogie Woogie blev løbet over ende i 1:18,8 

som anden. 

Den nu syvårige hoppe var blevet hårdt brugt. Jens Jensen måtte dette år kun starte fem forskellige heste i 

København, og da han året efter blev beskåret til fire, var Boogie Woogie ikke med på holdet. Hans licens i 

hovedstaden mindede vel mest om den nuværende B1-kategori.  

I øvrigt satte Jens Jensen samme år rekord for en amatørchampion med 68 sejre på landsbasis. 

Retursalg til Viggo Nielsen 

Der skete nu det, at Boogie Woogie startede sidste gang i Jens Jensens farver den 27. december 1964, og at 

Boogie Woogie åbnede sæson 1965 fem dage senere i opdrætter Viggo Nielsens eje. Atter i træning hos 

Jens Ipsen! Jens Jensen startede i løbet med Cim Payne, Jens Ipsen kørte Tenderloin, og Mogens Ingvard var 

gæstekusk bag Boogie Woogie. Løbet vandtes i øvrigt af Leif Løfgren med Say Hey Kid. 

Der var jo nok nogle, der her så et nyt ’bevis’ på den maskerede trænervirksomhed, og efter syv 

resultatløse starter fortsatte Boogie Woogie i avlen for Viggo Nielsen. Resultaterne var ikke imponerende, 

men Nobel Pride kunne da løbe. 

Og Jens Jensen blev efterfølgende udstyret med speciallicens! 

Blandt de næste fem rekordholdere er fire af dansk travsports helt store travdronninger, Karina Axworthy 

og ’musketer’-døtrene Napalm (Frosty Hanover), Ritha Lyngholm (Lord Valentine) og Dilli Hanover (Pay 

Dirt), men Karina Axworthy får indgående omtale i forbindelse med 4-årsrekorden for hopper og forbigås 

her, bortset fra at Hans Svenssons hoppe tre år i træk (1968-1970) sænkede den danske hopperekord til 

1:17,7 (Amager), 1:17,0 (Romme) og 1:16,8 (Årjäng). Hun kom senere alvorligt til skade i en transport til løb 

fra sin base i Italien, og hun døde efter en voldsom infektion, hvorfor hun ikke fik afkom. 

Napalm var enestående 

Napalm løb faktisk væddeløb mod begge Hans Svenssons rekordholdere Karina Axworthy og Ritha 

Lyngholm, selv om det egentlig ikke havde været meningen. Hun var datter af den glimrende hoppe Babs 

(23 sejre i 88 starter, 1:23,9 og 22.100 kr.), og dermed var Napalm fjerde hoppe i lige linje fra oldemor Elsa 

Guy ( 18 sejre i 97 starter i 1941 til 1946, 1:26,8 og 27.775 kr.), der løb væddeløb med succes. Endelig et 

brud på den ’triste’ fortælling om, at stjernehopper ikke leverer stjerner, og det skulle endda blive 

ultimativt festligt i de næste generationer. 

Navnet Napalm var jo ikke velvalgt her i tiden med Vietnam-krigen, men forklaringen hjemmefra var 

vistnok, at hun optrådte som en krudttønde, og hendes brede forparti og karakteristiske fremtoning gjorde 

et vældigt og voldsomt indtryk på banen.  
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Napalm var fra starten af karrieren en stjerne, hjemmegjort af Karl Laursen og stald Kima på hans Malice-

stamme, og hun satte 2-årsbanerekord i Skive med 1:26,1. Næste sæson vandt hun Jydsk Treårs Grand Prix, 

og da hun og Karl senere på sæsonen mødte op til det allerførste Koster Memorial i 1970, tog hun sin 

fjortende sejr på stribe i 3-årsløbet i ny dansk 3-årshopperekord 1:19,1.  

Fjorten på stribe 

De fjorten på stribe var vistnok tangering af Leo Axworthys rekord. 

Propositionen i dette første Koster Memorial tilgodeså treårshestene, og den ældre stjerne Karina 

Axworthy (Hans Svensson), der havde sikret sig sin indledende afdeling i 1:17,3 (1/2 sekund fra hendes 

egen danske hopperekord), blev belastet med 80 meter i finalen og startnummer 15. 

De fire treårsheste styrede forløbet med Karl Laursen og Napalm i front. Tempoet blev sat voldsomt i vejret 

den sidste kilometer, og Napalm blev slået til tredjeplads af Nanni Senator (Jørgen Olsen) og Nira Hanover 

(Børge Simonsen). Treåringerne løb 1:22,0 og lidt mere, Karina blev femte på 1:19,2. Med 43.770 kr. blev 

Napalm det år kun overgået af 3-årsheste af Kriterievinderen Neurupin (Eivind Schnell). 

Fireårssæsonen bød på sejr i det første Sydjydsk Fireårsmesterskab i Billund med Jørn Laursen i sulkyen og 

en tredjeplads i Jydsk 4-års Grand Prix bag Nu Bangsbo (Villy Pedersen). Der var ikke tale om derby, da Karl 

Laursen havde holdt en pause i tilmelding af Kima-hestene til de klassiske løb (vistnok efter Alema Tilt) 

indtil Surveyor og Tarok.  

Sejre og penge rullede dog ind, men det gik endnu bedre i 1972 som femårs, hvor tre besøg i Tyskland gav 

gode placeringer og store penge, og hvor Koster Memorial betød ny kæmpesucces. Sejr i indledende 

afdeling for 5-års, flot andenplads bag Noble Action og Sören Nordin i finalen.  

Sejr i Paris 

1973 var udset til at være hoppens sidste på væddeløbsbanen, så hun skulle slutte ligesom Karl, der faldt 

for aldersgrænsen 67 år efter 413 sejre og en sejrsprocent på 28 udregnet på næsten 1500 starter i en 

periode over 21 år.  

Efter 14 på stribe fik Napalm sit nederlag i 

Koster Memorial finalen (den allerførste) 

1970. Hun ses med nr. 3 i inderbanen på 

tredjeplads bag Nanni Senator (Jørgen 

Olsen) og Nira Hanover (Børge Simonsen). 

Interessant er det, at rekordholder Karina 

Axworthy (Hans Svensson) når med på 

billedet yderst til højre trods 80 meters 

tillæg til treårshestene på distancen 2000 

meter. Propositionen blev straks ændret. 

Foto: Burt Seeger. 
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Napalm blev Karl Laursens sidste store triumf som kusk. Her er parret taget i forbindelse med 

Seksårsstjernen i Lunden, hvor de vandt. Nogle måneder senere måtte Karl aflevere sin licens, faldet for 

aldersgrænsen. Foto: Burt Seeger. 

Nu skulle Karl på pension som kusk og Napalm som væddeløber, men bedækningen ved Pay Dirt gav ikke 

succes, og Napalm med Jørn som kusk fik endnu to fremragende år på væddeløbsbanen.  

I 1974 blev det ny dansk hopperekord 1:16,4 i Lunden med vatudtræk første gang, med bagskoene rykket af 

for første gang, og samme år vandt hun Provinsmesterskabet i Odense. 

Rekord i Copenhagen Cup til odds 18,31                                                                                                                                                                                                 

   
Ritha Lyngholm (Olle Lindquist) vinder 1. afdeling af det genopståede Copenhagen Cup 1975 foran Nallo 

(Leif Løfgren) og Napalm (Jørn Laursen), der fra inderbanen ikke er med på billedet. Foto: Burt Seeger. 

Det blev et fint år. Karl kørte til 

sejr i Seksårsstjernen i Lunden, 

Jørn kørte til sejr i en stor 

amatørmatch på Enghien i Paris 

på et tidspunkt, hvor Karl havde 

brækket hånden, og Jørn blev 

positivt tredje med hoppen i det 

Skandinavisk Mesterskab i Oslo, 

som Ego Boy (Ingemar Olofsson) 

vandt til odds 1,01. Den svenske 

stjerne havde tidligere på året 

sensationelt slået ’verdens 

bedste’, amerikanske Flower 

Child (Joe O’Brien) i tre dueller i 

et Elitlopp, der ALDRIG glemmes 

af de tilskuere, som var til stede. 

Alle heat findes på You Tube. 

 

 

I sin sidste sæson 1975 blev 

Napalm mest vindende 

danske hest inden for 

landets grænser med i alt 

90.300 kr. indtjent. Det 

største var løbene i 

Copenhagen Cup, som var 

blevet genindført efter ni 

års pause, fordi en ny 

totolov i 1974 havde givet 

positivt afkast.  
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I 2. afdeling på sprint sætter Napalm og Jørn Laursen dansk hopperekord 1:16,2 hårdt presset af Osiris Salar 

(Jens Chr. Bligård), mens Ritha Lyngholm reparerer startfejl til fjerdeplads og bliver sammenlagt vinder.  

Rekordholder – derbyvinder - hoppederbyvinder  

Napalm sluttede med et enkelt løb i februar 1976, før avlsboksen ventede. Hun havde givet os 83 sejre i 

149 starter og givet Karl præmier på 386.610 kr. Både med hensyn til sejre og penge var det suveræn 

rekord for en danskfødt hoppe i dansk træning! Selvfølgelig er hun kandidat i dansk travhistorie til titlen: 

Den bedste væddeløbshoppe. 

At hun så som første føl (v. Pay Dirt) leverede Jørn Laursens tredje derbyvinder fra 1981 Duvil, og at Duvil 

på sin side i første forsøg med Copperfield til hjælp leverede Jørn Laursens hoppederbyvinder fra 1988 

Lady, er vel uden sidestykke og faktisk et eventyr grænsende til det usandsynlige. 

Ritha Lyngholm millionær på svensk 

Ritha Lyngholm leverede et nyt eventyr for Hans Svensson efter tabet af Karina. Igen havde han 

sikret sig et topindivid, igen lykkedes det ham at bringe hoppen til derbysejr og til fortsat succes på 

eliteplan.  

Ritha Lyngholm kom ligesom storebror Panzer Lyngholm ud af intet. Hverken mor Janni eller 

mormor Ultra havde præsteret, og hverken morfar Logan eller mormors far Janitschar havde 

imponeret. Men hos Bent Lundborg Pedersen i Vester Hassing kom der fut i sagerne, da Janni 

bragte føl ved hingstene Frosty Hanover og Lord Valentine. 

Panzer startede for Arne Brix Nielsen og blev en storstjerne med 2-års Grand Prix, med sejre i 

Skive, Billund og Amagers 4-års Mesterskab, med andenplads i 4-års Grand Prix og tredjeplads i 

derbyet. Hans tre heat på Amager var dengang de hurtigste tre heat i dansk travhistorie med 18,3-

20,3 (startgalop) og 18,8! 

Men lillesøster Ritha Lyngholm overgik ham alligevel, og hun vandt for Bent Engelbreth Odenses 

og Billunds 3-års Mesterskab, før hun som fireårs viste ny fart med topløb efter fejl. Igen sejr i 

Svenske og hollandske heste var favoritter, men 

det blev de danskfødte, der afgjorde det, og her 

mødte Napalm sin overmand i Ritha Lyngholm. 

Første afdeling på normaldistancen gav sejr til 

Ritha og Olle Lindquist til odds 6,42 med 

Napalm som tredje, men i sprinterløbet 

lykkedes det Jørn Laursen at sikre sig spidsen i 

hård duel med Olle Lindquist. Ritha galoperede, 

Napalm sejrede til odds 18,31 i ny dansk 

hopperekord 1:16,2, men Ritha Lyngholm blev 

alligevel samlet vinder efter en flot ophentning 

til fjerdeplads på bedste samlet distancetid i de 

to løb. 
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Billund-mesterskab. Efter salget til Svensson startede Bent Engelbreth hende for sidste gang i 

Jydsk 4-års Grand Prix, hvor hun blev tredje trods galop. 

Næste start var i Lunden i Fireårsstjernen, hvor Svensson kom ned for at køre hende i Engelbreths 

forspænding. Efter en rolig start speedede hun forbi alt og alle på et par hundrede meter på sidste 

langside. Overlegen sejr, Svensson gav vinderpokalen til Engelbrecht, og vi havde fundet 

derbyfavoritten. I derbyet havde hun spor nr. 1, men blev presset ind over kantstenen, galoperede 

og kom ned som nr. 19 eller 20 i feltet. Alligevel åd hun feltet til overlegen sejr for Svensson i ny 

derbyrekord 1:21,1. Det var storslået. 

Hun blev en ’international’ hest med hyperspeeden som kendetegn, og efter sejren (se billedet) i 

Copenhagen Cup året efter i 1975 blev hun den første danskfødte hest, der blev inviteret til 

International Trot (uofficielt VM) på Roosevelt-banen i New York. 

I 1976 forbedrede hun i Hilversum Napalms hopperekord til 1:15,3, og i 1977 vandt hun og 

Svensson Mesterskab for Danmark i løbsrekord 1:17,6 foran Seminent og Tarok. Eneste hoppe 

med sejr i både derby og DM! 

Holdbarheden var stor, som niårs vandt hun Färjestads Jubilæumsløb, og da hun pensioneredes 

var det med cifrene 187: 26-31-25 og 1.135.970 sek. Millionær på svensk til sammenligning med 

Napalms rekord, selvfølgelig på andre betingelser. Ritha fik brugbare afkom, ikke stjerner. 

Travdronninger i kamp 

Tiåret efter Napalm kæmpede datteren og derbyvinderen Duvil ofte hårdt med den røde halvsøster på 

fædrenes side, Dilli Hanover, som kom fra Lars Nødgaard og den berømte Lance Hanover-hoppe Lilli 

Hanover, der selv var en fin væddeløber, og som før Dilli Hanover bl.a. havde derbytreeren Copperfield. 

  
Frontrunneren Dilli Hanover (Seeger) 

Duvil og Dilli Hanover var årgangens hoppestjerner, rivaler på samme 

måde som Queen og Danish Girl 65 år tidligere, med Duvil som den 

urstærke, med Dilli Hanover som den stabile frontrunner, der ydede 

klart bedst i den position. I derbyet spillede de også hovedroller med 

Dilli Hanover (Johnny Takter) i føring og med Duvil (Jørn Laursen) i 

dødens, mens Steen Juul selv kørte Dirigenten. Duvil vandt som sagt 

derbyet, Dilli vandt det sidste 4-årsmesterskab i Odense, og da man 

året efter indførte Grand Circle for 5-års, var Dilli den første vinder. 

At Risk var ubesejret i 15 starter 

I 3-årssæsonen havde Dilli været bedst, og personligt havde jeg for 

alvor fået øjnene op for Dilli Hanover, da hun som treårs først 

sprintede 1:16,6 bag den i 15 starter ubesejrede At Risk (Allan Korpi) 

i den indledende afdeling af Koster Memorial, hvorefter hun i finalen 

blev nr. 3 efter Madison Avenue og Tarok. Selv kæmpede hun sig 

forbi At Risk i 1:18,1 – 2000 meter snore, hvilket med bred margin 

(1,1 sekund pr. kilometer) var bedst af en treårshoppe i dansk 

travhistorie.  
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Duvil blev naturligvis ’årets hest ’ i 4-årssæsonen 1981, Dilli Hanover fik næstflest stemmer af 4-åringerne, 

og de næste to år blev Dilli Hanover kåret som ’bedste ældre traver’ i landet. I 1982 udmærkede hun sig 

ved topform det meste af året, med en indtjening på 236.530 ved ti sejre i 24 starter, og så røg der endda 

en pointpræmie på 30.000 som endelig sejrherre i Tuborg-mesterskabet, da Juul i finaleløbet havde trængt 

sig ud i Jørn Laursen og Duvil, som galoperede. Alligevel kom Duvil tilbage til sejr i selve løbet, og da 

dommerkomiteen samtidig valgte at diskvalificere Juul for den soleklare forseelse, blev Duvil også vinder af 

den store pointpræmie. 

Undervejs i løbet af året fik Dilli også sat distancerekord for danske hopper med 17,8 på 2640 meter auto. 

Men rekorden, de fleste husker eller har hørt tale om, stammer fra en frostkold og blæsende januaraften i 

Charlottenlund, den 19/1-1983. 

Nyslået Charlottenlund-træner kørte 1:13,5 

I sulkyen sad Steen Juul, der den 15/1 havde sagt farvel i Skive med tre sejre, før han dagen efter åbnede sit 

kapitel i Charlottenlund, 32 år gammel, udstyret med friske championater i Skive, Billund og på landsbasis. 

Og med 1000 sejre i bagagen. 

Juul vandt med en outsider første dag som Lunden-træner, og på andendagen startede han altså Dilli 

Hanover mod medfavoritten Glenquin (Birger Jansen), der havde været dansk mester de to foregående 

sæsoner. Vintervejret havde før bekommet Dilli godt, og da hun efter konstant pres fra Glenquin på første 

kilometer havde noteret mellemtiden 1:13,4, faldt Glenquin fra, mens Dilli fortsatte i samme høje fart. I mål 

på 1:13,5 – 1609 meter, eller 2,9 sekund og omkring 35 meter før Jego Boy (K.G. Holgersson), der blev nr. 2 

foran Glenquin.  

 
 

Dilli Hanover (Steen Juul) blev verdens hurtigste ældre hoppe  

på 1000-meter-bane i 1983. Foto: Burt Seeger.  

 

Det var mageløst, en sænkning 

på 0,9 sekund pr. kilometer af 

Vår Knabs rekord fra 

Tammerfors i Finland, og 

samtidig var 1:13,5 den 

hurtigste vindertid, en ældre 

hoppe nogensinde havde løbet 

på 1000-meter bane noget 

sted i verden. I Sverige havde 

hoppen Bea B løbet 1:13,2 på 

2. plads i Elitloppet, og 

europarekorden indehavedes 

af den svenske hingst Dartster 

F med 1:12,8 fra Finland, hvor 

Crackshot som anden satte 

dansk rekord 1:13,1). Det blev 

nævnt, at de hurtigste 

amerikanske ældre hopper løb 

1:14,5 i samme sæson. 
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Dilli med derbyvinder i andet forsøg! 

Rekorden blev også en af de mest holdbare i dansk travsport med sine 16 år, og Dilli sluttede karrieren som 

hun startede, med en sejr for Jørn Damsgård i Aalborg i februar 1984, før Lars Nødgaard tog hende hjem til 

Biersted til erstatning for superhoppen Lilli Hanover, som var død året inden. 

Dilli Hanover havde opnået 43 sejre i cirka 100 starter og en indtjening 754.160 kr., og så lykkedes hun som 

Napalm og Duvil med straks at lave topheste. I andet forsøg kom New Quick, Juuls derbyvinder 1990, og to 

år efter vandt Pretty Dilli Grand Circle for 4-årshopper! Gennem New Quick er Dilli dermed samtidig 

oldemor til rekordholder Local Conch, så generne har rullet lystigt videre. 

Italiensrejse gav Bonita rekorden 

   

Bonita L og Axel Jacobsen i derbysæsonen.  

Foto: Burt Seeger. 

 

Den nye danske rekord blev også bemærket i Italien 

Von G T fra dødens i Halmstad 

Hopperekorden levede et år, indtil Von G.T. for Preben Kjærsgaard sprintede 1:12,2 i Halmstad i april 2000. 

Sejren blev vundet fra ’dødens’ udvendigt på Lady Lad (Kia Romlin), mens Louise Laukko fra vinderhullet 

aldrig fik plads til angreb. Von GT var i topform, og på en måned vandt hun mere end 200.000 sek. i 

Sølvdivisionen. Hun vandt ugen før Elitloppsweekenden i 1:12,6 i Malmø, og så blev hun slået til fjerdeplads 

i finalen på Solvalla – af Bastian Birke og Seppo Kukkonen. 

Von GT var endnu et eksempel på, at stjerner kan avle stjerner, idet moderen Gloria GT, der vandt 

Hoppederby for Mogens Laursen, strøede om sig med stjerner: Power GT, Tøjeksperten, Von GT, og Alfa GT 

(selv hoppederbyvinder). Men i modsætning til sine søskende var Von GT slet ikke med i de unge år, og hun 

debuterede, da ’det hele var overstået’ i oktober som fireårs. 

Det var under et par måneders udstationering 

og vintertræning i 1999 i Italien hos den 

tidligere Axel Jacobsen-staldmand Erik Bondo 

med Claus Østberg som staldmand, at 

Whiteland Crown-hoppen Bonita L. sænkede 

rekorden til 1:12,9 ved en sejr med Pietro 

Gubellini i sulkyen. Den første start havde 

været resultatløs efter en påkørsel.  

Bonita L kom tilbage til Axel Jacobsen, hvor 

hun havde fejret flere bemærkelsesværdige 

succeser fra karrierestarten som toårs, bl.a. er 

hun en af kun fire hopper, der har vundet 

såvel Kriterium Hoppeløb som Hoppederbyet. 

Den rapfodede dame vandt flest sejre som 

treårs, og efter hjemkomsten fra Italien fik hun 

i år 2000 karrierens sidste sejr ved Grand Prix-

løbene i Århus, hvor hun og Axel dog måtte 

dele sejren med Mosty Super og Steen Juul. 

Bonita vandt 12 sejre og 826.674 kr. i 

væddeløbene, før hun i avlen leverede 

Overture F.H. med den 9 sejre og næsten 

400.000 kr.  
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Von GT (Preben Kjærsgaard). Foto: Burt Seeger. 

Alle fire hopperekordholdere i Danmark eller Skandinavien. Rekorderne synes alligevel at fortælle mere om 

kvalitet, end man umiddelbart tillægger dem. Von GT vandt 27 sejre  i 63 starter og 1.374.880 kr.  

Svenskregistrerede Callahan og Starfighter GT har gjort det bedst af afkommene indtil videre.   

DM for hopper og dansk hopperekord 

De sidste tre rekordholdere Grace Hjordal (Knud Mønster), Line Sensei (Flemming Jensen) og Mathilde 

Trøjborg (Flemming Jensen) har ikke vundet DM, men de har tilfælles at have sejret i DM for hopper, Grace 

Hjordal endda to gange i 2004 og 2005, og i øvrigt har både Grace Hjordal og Mathilde Trøjborg jo vundet 

Hoppederbyet for Knud Mønster.  

  
Grace Hjordal og Knud Mønster (Seeger) 

Sidste sejr vandt Grace Hjordal i Århus Grand Prix-weekenden året efter. Facit blev 37 starter, 20 sejre, kun 

fire andenpladser og 1.180.648 kr. Afkommene er begyndt mådeligt, Tiger PP har vist evner, men dog ikke 

sin moders stabilitet.  

Den kæmpestore hoppe havde et mildt sagt hårdt humør, hun 

var farlig for sine omgivelser, og hun var længe om at finde ud 

af det med travet. Det var Ole Bender, der købte hende til 

nogle hesteejere og fik hende på ret køl, og han vandt 

hoppens første ni sejre, indtil hun gik til Preben Kjærsgaard og 

Sverige i 1998 som seksårig.  

Hun var hårdfør som en hingst og fortsatte til tiårsalderen, og 

hendes missede ungdom godtgjorde hun ved for Kjærsgaard 

at vinde sin sidste sejr i august 2001 i Lunden: DM foran Axwill 

og Taekwon Garbo. 

Det var i sig selv en præstation, for mens Queen i 1917 

startede historien om Mesterskab for Danmark, så har kun fire 

hopper vundet efter 1934: Hetta (1949), Frances Bulwark 

(Sören Nordin) i 1952, Ritha Lyngholm (1952) og altså Von GT. 

 

Grace, som var oldebarn af Lance Hanover-datteren Lysette 

Hanover og niece til Feicy Hjordal, var selvfølgelig opdrættet 

af Egon Nørlem, og den startede karrieren med Michael 

Nørlem i sulkyen, men for træner og ejer Per Kristiansen blev 

Knud Mønster snart fast kusk, og fra derbyprøven og 4-

årssæsonen ud var den lidt ’kantede’ Little Devil-hoppe 

ubesejret i syv starter med Hoppederby, Aalborg-revanchen, 

Grand Circle og Avlsløb for 4-årshopper. Hendes 

starteksplosion gav hende føring og Mønster løbskontrol.  

Efter et par starter genoptog hun sejrene i 2005, nu otte på 

stribe, og blandt disse var rekordløbet i Oslo i Grand Prix-

weekenden. Her gik hun dog fra anden række med en 

overlegen langspeed til sejr i 1:11,7-1609 meter, hvilket også 

var banerekord for hopper. Norsk hovedlag for første gang – 

logisk nok, ikke?  
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Line med ’uvisnelig’ hæder i 20 minutter 

Line Sensei blev opdrættet og snart også trænet af ejeren Jesper P. Nielsen, der også havde haft succes 

med moderen, Buckfinder-datteren Uni Sensei (18 sejre og 322.695), men den speedige Mr. Flirt-datter 

Line havde faktisk ikke samme sejrsappetit som sin mor, og hun havde 21 andenpladser mod 12 sejre. Til 

gengæld 887.543 kr. på kontoen. 

   
Line Sensei og Flemming Jensen foran Frida og 

Arvid Olsen. Tider 1:11,4 og 1:11,6. (Burt Seeger) 

Mange kuske fik chancen for at køre den bundstabile hoppe, hvis fornemste egenskab måske var, at hun 

problemfrit kunne løbe med i alle tempi. Helt nøjagtigt var der 17 kuske til at varetage de 91 starter. 

 

Jesper P. og co. holdt hende i form til niårsalder i 

2012, og de største triumfer var i 2009, hvor hun 

først satte dansk rekord og samtidig banerekord 

1:11,4 i 20 minutter, indtil Korvet Klintholm 

sprintede 11,3 i Copenhagen Open. 

Line vandt sit 1:11,4-løb for Flemming Jensen 

foran Frida (Arvid Olsen) i 1:11,6 til odds 18,96, 

efter at Lupo Bianca og Swept to Victory havde lagt 

hårdt ud på første omgang. En måned efter vandt 

parret hoppe-DM sikkert trods anden række foran 

Lupo Bianca. 

 

Et år efter kom så Mathilde Trøjborg 

med sin danske rekord på 1:10,5 på 

Jägersros Åberg-aften, hvor hun for 

Flemming Jensen afsluttede en 

kilometer på 1:09,3 ved egen kraft, men 

Mathilde Trøjborg er blevet udførligt 

omtalt i forbindelse med 

Indlænderrekorden i juni-nummeret af 

Væddeløbsbladet. 

Er dansk travsports gennem tiderne 

bedste hoppe nævnt i denne 

fortælling? Meget tænkeligt, men der 

er andre kandidater, der vil blive omtalt 

senere. Og så synes jeg det er godt, at 

de første 50 års nedslående 

avlsresultater for rekordhopperne blev 

sat noget til vægs af Napalm og Dilli 

Hanover. Og der er heldigvis mange 

flere stjernehopper med stjerneafkom.  

Færdigredigeret i 2014. Ingen ny rekord 

pr. 1/1-2016. 

 


