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Eminente Ekstraordinære
E-DERBYVINDERE

Elinor – Emigrant
– Ejnar Vogt – Esterel Sunset

Der skulle gå fem år – til E-Derbyet i 1905 – før en Derbyvinder havde
det ”rigtige” forbogstav efter den foreslåede regel.

Reglen havde generalsekretær Hugo Jørgensen indført fra årgangen født 1897,
startende med A, men da var det frivilligt

– og altså op til den enkelte opdrætter – om man ville indordne sig.

Der var ingen fotos, men en del 
tegninger i den 4-sidede Politiken 1. 

maj 1905. Dels tegningen af Elinor, der 
krydsede målstregen i fin stil for Robert 

Uhlig, dels ”travtyper” fra banens 
tilskuerpladser.
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Fotos efter 1980: Burt Seeger 

Forbogstavet blev langt senere obligatorisk 
og fulgt slavisk af alle Derbyvinderne fra 
1933, og det har været en gave til alle danske 
travfolk, der gerne vil huske mere end to år 
tilbage. Tænk, hvad svenskerne må kæmpe 
med.

At 1905-Derbyvinderen Elinor passede på 
reglen ligesom andenhesten Edward, havde 
givetvis sammenhæng med, at de to som føl 
var kommet hjem fra USA i en import, som 
netop var iværksat af Det Danske Travselskab 
og generalsekretæren. Der kom fem hopper 
med føl. Den kendte hesteimportør og ama-
tørtræner Julius Pajoncek stod for importen.

Den røde hoppe Missie gik til Villads Ol-
sen på stutteriet Vintappergården i Lyngby, 
føllet Elinor blev solgt til Julius Højbye, 
mens Missies følgende års føl – og kommen-
de 1906-Derbyvinder – Miss Refero gik til 
Pajoncek. Elinor og Miss Refero viste sig at 
være rene guldklumper.

Elinor satte alle de indtjeningsrekorder, 
der blev bogført og opnået efter år 1900 

ifølge Travsportens Årbog 1949, og i sine 
aldersklasser var hun flere gange sæson-
hurtigst. Hun kom helt ned på km-tiden 
1.34,3, men på dét punkt blev hun overgået 
af rejsekammeraten fra USA-importen Ed-
ward, der blev hurtigste danskfødte hest i 
året 1908 med tiden 1.33,3.

Debut efter Opdrætningsløbet
Elinor vandt både Kriterium og Derby, men 
ikke Opdrætningsløbet, der gik til Alex Bu-
chephalos den 7. juni 1903 i km-tiden 2.05.

Men måske var forklaringen blot den, 
at Elinor først debuterede 10 dage senere, 
hvor hun for Robert Uhlig vandt helt over-
legent i km-tiden 2.14,6 til odds 44:10. Og 
man skal ikke lægge vægt på tidsforskellen 
fra Opdrætningsløbet, for det gjaldt altid 
om at vinde på så billig en tid som overho-
vedet muligt, da hestenes bedste vindertider 
indtil 1913 var grundlag for de fremtidige 
tillæg i væddeløbene.

Dette kan bedst illustreres ved sæsonfi-
nalen d. 13. september 1903. Elinor havde 
nemlig toårssæsonen igennem haft kæmpe-
succes, mens Alex Buchephalos ikke havde 

holdt stilen fra Opdrætningsløbet på sam-
me vis. Så da årets sidste 2-årsløb skulle kø-
res, startede Elinor fra 1900 meter med 400 
meters tillæg til Young Kessler og med 150 
meters tillæg til Alex Buchephalos. 

Her måtte hun nøjes med en andenplads 
i den helt forrygende km-tid 1.52,3 mens 
Alex Buchephalos vandt klart i km-tiden 
2.01!

Sidste Derby med tillæg
Det er klart, at Elinor herefter var sin år-
gangs stjerne, og hun var overlegen, da 
årgangen kom frem i Kriteriet på årets 
anden løbsdag i 1904. Vindertiden blev 
1.51,9/2400 meter, og sejren blev vundet 
foran årgangens nummer to, Edward.

Det var den samme indløbsrækkeføl-
ge året efter i Derbyet på sæsonens første 
løbsdag d. 30. april 1905, hvor Elinors 
vindertid for Robert Uhlig i tung bane blev 
1.46,3/3000 meter. Det var anden Derby-
sejr i træk for den polske kusk.

Det var det sidste Derby, der blev kørt 
med tillæg/lettelse. Elinor startede ganske 
vist fra distancen 3000 meter, men hop-

Trav-Tidendes forside 30. maj 1924 
med et uskarpt billede af Ego og Peter 
Andersen.
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pen Girl med Stolle havde fået 75 meters 
forspring, da den hverken havde sejret eller 
tjent 500 kr. i 3-årssæsonen. Det hjalp nu 
ikke meget, da Girl kom i mål næsten et helt 
minut efter Elinor! Der var generelt en mega-
forskel på de bedste amerikanske mockind-
lændere og resten af det danske opdræt.

Derbyet set med Politikens øjne…
Dagens heltinde
Lad os først præsentere dagens heltinde, 
”Elinor”, hvis slanke, strakte legeme vor 
Tegner har fæstnet til Papiret netop i det 
Øjeblik, hun sejrrigt passerede Dommer-
tårnet. ”Elinor” vil blive denne Sommers 
Kæledægge paa Travbanen. 

Efter ifjor at have vundet Kriteriet for 
Treaarige tog hun igaar med Lethed den 
store 3000 Kroners Førstepræmie i Derby-
et for de Fireaarige, og naar hun ikke strøg 
ogsaa den 1000 Kroners Rekordpræmie 
til sig, var det bare af Klogskab. Rekorden 

maa forbedres langsomt, det giver større 
Gevinst. 

Om ”Elinor” er i øvrigt at sige, at hun 
er indført fra Amerika i Moders Liv, og at 
hun, saa ung hun er, ganske sikkert i dette 
Øjeblik er Banens fineste og værdifuldeste. 
Træner Julius Høybye er den unge Dames 
lykkelige ejer. …

Hun var dog for mig at se indført som 
føl. Elinor var måske det mest sikre spil-
leobjekt, man havde set, med en placering 
som vinder eller andenhest i 44% af star-
terne. Det var mere sædvanligt, at heste 
galoperede en del på den tid. 

Som det fremgår af tabellen over hop-
pens karriere, var hun en langvarig succes 
med adskillige sæsonrekorder, og måske 
var hun også den oftest sejrende – Derby-
vinderen 1902 Eva havde vundet vist nok 
29 sejre og 26.511 kr. – og den hidtil mest 
vindende traver i dansk travsport med 
43.275 kr., da hun gik på pension ti år 
gammel efter utallige lange væddeløb med 
kæmpetillæg. Hun satte sin rekord 1.34,3 
ved den sidste sejr i juni som 9-års i 1910 
på distancen 2420 meter. 

Lange væddeløb var hovedreglen den-
gang inden 1. Verdenskrig, hvor foder-
knaphed blev årsag til forkortning af di-
stancerne. Elinor gik til avl uden at leve op 
til forventningerne for den ellers succesrige 
opdrætter Julius Høybye. 

En dårlig årgang 
Mens 1905-Derbyvinderen Elinor var ejet 
af Julius Høybye, stod han som opdrætter 
for den næste E-vinder Ego. Ego var søn 
af avlschampionen Alabama Bond, og han 
blev den første af hingstens tre Derbyvin-
dere. 

Moderen til Ego var den blot 1,48 m. 
høje Sable Trinket, som var med i en stor 

og succesfuld USA-import d. 23. novem-
ber 1907. Importen indeholdt travere til 
hurtigklassen som Dreamer Boy og Ken-
tucky Boy, og på avlsfronten andre præg-
tige avlsdyr som hoppen Spring Charm og 
hingsten The Dreamer, der blev forældre til 
henholdvis én og to andre Derbyvindere. 

1920-årgangen på 73 heste med Derby i 
1924 hørte bestemt ikke til de bedste, og 
den blev direkte omtalt som ”den uheldige 
årgang”. Trav-Tidende advarede i ugen op 
til Derbyet 1924 trænere og hesteejere mod 
at startmelde heste uden chance, og man 
opfordrede dyrlægerne til på dagen at være 
vågne for at sikre sig, at alle deltagere var 
kurante.

Årsagen var, at alt var gået galt i startpro-
ceduren i Derbyet året inden. Mange heste, 
mange omstarter og løbsk hest med dét re-
sultat, at løbet langtfra blev fair for alle.

1924-Derby torsdag aften 
Lige meget hjalp det. Der blev til linjestar-
ten startmeldt 13 heste af højst forskellig 
kvalitet, og så var traverne dengang jo slet 
ikke så regulerbare som nu.

Hestene voltede rundt i et kvarter, der 
opstod seletøjsuheld, og da starten endelig 
blev erklæret gyldig, var placeringen ikke 
god. I tillæg kom der mere galop end trav 
på den første halve omgang.  

Einar førte det meste af vejen, men ved 
god kørsel fik Peter Andersen bragt Ego ud 
af det efterhånden ”sammentrængte” felt, 
og den vandt som fjerdefavorit til odds 6,08 
i vindertiden 1.35,0. 

Man havde på forhånd udelukket, at der 
kunne blive rekordpræmie på 1.000 kr. i 
Derbyet ved en sejrstid på 1.32. Så hurtigt 
kunne deltagerne slet ikke løbe, og vinder-
tiden 1.35,0 var den svageste siden 1912! 

Favoritten i 1924-Derbyet? Ja, det var 
”selvfølgelig” og efter sædvane championen 
Koster. Dette år til 25:10 med 1923-Krite-
rievinderen Estland. 

Løbet blev kørt en torsdag aften kl. ca. 
18.30, og det blev afholdt så tidligt på sæ-
sonen som d. 29. maj. Blot en uge efter, at 
Frank Starr havde brilleret med den ét år 
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Målfotoafgørelsen 1943. Bemærk den 
ophængte målsnor til glæde for dommer-
ne, og bemærk, at hestene løber højre om 
- og at der står et ekstra dommertårn hos 
publikum. Ebbe Axworthy har nr. 12.
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yngre og kommende stjerne Double King i 
1.33,0 i Kriteriet.

Trav-Tidende vurderede ved sæsonafslut-
ningen, at mindst tre-fire heste i årgangen 
var bedre end Ego, men Ego blev dog ved 
med at præstere, og hans facit på 27 sejre i 
289 starter og præmier på 78.413 kr. holdt 
ham mange år i travsportens alle tiders Top-
10 med hensyn til indtjening.

Heller ikke her kom Derbysejr nr. 10
Næste E-Derby blev afholdt den 11. juli 
1943. I en periode på 22 år, fra 1915 til 
1936, havde Jan Koster vundet Derbyet ni 
gange, og nu ventede man blot på Derby-
sejr nr. 10. Det havde været tæt på året for-
inden med 22:10-storfavoritten Danmark, 
men her var Arnold Jensen kommet i stærk 
speed i et sejrrigt angreb gennem opløbet 
med følhoppen Dixie Star.

Nu var Kosters våben hesten Es. En lille-
bror til Danmark, og både Danmark og Es 
var af ren Høybye-afstamning, idet gamle 
Julius havde opdrættet moderen Kaddara 
og importeret faderen Captain Axworthy. 

Kaddara havde vundet både Opdræt-
ningsløbet og Kriterium for Sofus Søren-
sen. Captain Axworthy, der blev importe-
ret i 1927 efter en treårssæson med 15 sejre 
i USA, blev seksdobbelt dansk avlschampi-
on med rekordsætterne Styrmand og Sylvia 
blandt sine afkom. Captain Axworthy blev 
også prøvet som væddeløber med enkelte 
sejre, bl.a. den tredje udgave af Müllers 
Memorial i Malmø i 1928 for Julius Høj-
bye Jr.

Da den gamle Julius var død ti år før 
Es-Derbyet, var både Danmark og Es op-
drættet af den ældste søn Otto Høybye.

At Julius Høybye som ejer allerede havde 
vundet E-Derbyet 1905, og at han var op-
drætter af E-vinderen Ego 1924, illustrerer 
meget godt hans og familiens betydning 
for dansk travsports udvikling.

Es blev i dette Derby i juli 1943 ban-
ket helt ned til 12:10 i totoen, og der blev 
spillet ikke mindre end 208 kuponer i 50- 
kroners-boden på parret Es-Koster. Om-
sætningen på løbsdagen satte rekord med 
579.884 kr., og der var stor mediedækning 
i såvel aviser som i Danmarks Radio. Poli-
tiken-dækningen efter Derbyet fyldte flere 
sider, og på forsiden var der kun emnerne 
krig, trav-Derby og starten på kornhøsten. 

På en måde var det logisk nok her i nogle 
meget dramatiske dage under 2. Verdens-
krig. De allierede gik i land på Sicilien, og 
der kæmpedes hårdt på Østfronten.

Selvfølgelig var der behov for positiv ad-
spredelse, og en tur til Derby i Charlot-

tenlund var en kæmpe københavnerbegi-
venhed.

Forkørt væddeløb
Es tog spids fra linjestarten i indersporet, 
og allerede på første omgang blev den ud-
fordret af næstfavoritten og Kriteriumsvin-
deren Ever Tally Ho med Alex Simonsen. 
Første kilometer gik efter 1.23,5 for disse 
heste, der havde en præstationsevne på ca. 
1.26,5. Det måtte hævne sig.

Ever Tally Ho og Simonsen blev ved med 
at presse, men 6-700 meter før mål havde 
den helt udsolgt.

Es og Koster var nu ”helt alene på banen”, 
på vej til fejring af Kosters 10. Derby, men 
hesten var mærket, og mælkesyren kom næ-
sten til at lamme hesten det sidste stykke 
mod mål.

Bagfra kom outsideren Ebbe Axworthy 
stormende i en blanding af urent trav og de-
cideret grisegalop, men i overlegen fart for 
Aage Kristoffersen, og det var umuligt med 
det blotte øje at se, om den havde passeret 
Es før eller efter målstregen. Koster troede, 
at han havde vundet. 

Målfoto blev afgørende
Det var det første Derby med anvendelse af 
en ny teknik med målfoto (målfilm), og det 
er ikke usandsynligt, at netop dét blev afgø-
rende for Ebbes sejr!

Da jeg kom som dreng i presselogen i 
1950’erne, var der mange blandt de cirka 
tyve journalister, der havde været med fra 

1920’erne, og de fortalte følgende histo-
rie, som muligvis indeholdt en vis porti-
on sandhed. Det handlede om tiden efter 
1913, hvor rekordangsten var overstået, 
men før målfilmens anvendelse. 

Når der i dommertårnet havde været del-
te meninger om sejrherren, var det ofte Ko-
ster, der blev udråbt som vinder. Manden 
var jo en ”strålende” finishkusk, og han var 
ofte storfavorit, så sejren var både ventet og 
populær hos de fleste spillere. Ingen prote-
ster derfra.

Forsøgte at bremse sig til nederlag
Det var en helt anden sag med ”dødt løb” i 
de ældste dages væddeløb indtil 1913, hvor 
de bedste vindertider som nævnt var grund-
lag for fremtidige tillæg, og helt grotesk var 
et løb i 1906, hvor Cromwell med C.L. 
Müller – ham man kører Müllers Memorial 
til minde om – løb side om side over mål 
med Elinor-lillesøsteren Miss Refero med 
Julius Pajoncek i vognen. 

Det var gået rigtigt stærkt undervejs. Så 
stærkt, at begge kuske til sidst bremsede for 
at undgå sejren. Dommerkomiteen dømte 
måske netop af samme grund ”dødt løb”, 

E-Derbyet 1963. Walther Kaisers trippel Emigrant (Kaiser), Eminent (Aksel Pedersen) og 
Eugen (Poul Guttermann) foran Essi Loyd (Mark Ingdam).
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og helt i overensstemmelse med praksis blev 
de to vindere indkaldt til et omløb om sej-
ren. 

Her meldte Müller hurtigt afbud, og så 
fik Pajoncek og Miss Refero sejren på 1.38. 
Det betød tre nye ”strafsekunder” til frem-
tidige løb. Mange konkurrenter godtede sig 
over Pajonceks ”uheldige” sejr. Historien 
melder intet om bøder, eller om Müller 
skulle begrunde sit afbud til omløbet. 

Tilbage til 1943-Derbyet
Ebbe Axworthy, der ligesom Es var søn 
af Captain Axorthy, gav Derbyhistoriens 
indtil da næststørste odds på 19,45. I hele 
Derbyhistorien kun overgået af Johnny 
Finance (1928 – odds 43,67), Aprilsnar 
(1959 – odds 38,79) og Dumbo (2019 – 
odds 20,52).

I totoen var der blot spillet en enkelt 
50-kroners bon på Ebbe mod de 208 på 
Es. Spilleren med 50-kroners bonen kunne 
hæve næsten en ”tudse”, svarende til 22.000 
kr. i dagens mønt, men indsatsen svarede jo 
så også til mere end 1.000 kr. Der var en 
del folk med penge i disse år under 2. Ver-
denskrig.

Ever Tally Ho fortsatte som årgangsstjer-
ne sammen med Es, mens Ebbe var god, 
men ikke af samme klasse. Han blev kun 
berømt og Derbyvinder, fordi Alex Simon-
sen vurderede, at det konstante pres på Es 
ville være hans chance for en Derbysejr. 
Og fordi Koster vurderede slaget for tabt, 
hvis han slap konkurrenten forbi. Uanset 
hvad blev det til noget af en foræringssejr 

til Aage Christoffersen og den klejne Ebbe 
Axworthy. 

Det lykkedes for Kaiser i 1963
Koster vandt sin tiende og sidste Derby-
sejr i 1945 med Garant, og 18 år senere i 
1963 var det Mark Ingdam, Gerhard Pe-
tersen og den nu fremstormende Walther 
Kaiser-Hansen, der kæmpede om tronen i 
København.

Nu skulle Kaiser ”omsider” have sin første 
Derbysejr. Han havde været en glimrende 
nummer to i 1956 med Opdrætningsløbs-
vinderen Safari The Great bag den over-
legne og Derbyrekordsættende Snowflake 
med Mark Ingdam. Snowflake som favorit 
i 1.23,5. Safari the Great som tredjefavorit 
i 1.24,2.  

Herefter var der megen grus i Kaiserens 
Derby-maskineri.

1959: Kaisers Kriterievinder og årgangs-
stjerne Ascari The Great var sådan set lykke-
des med genoptræning ved svømning, men 
måtte slettes på dagen efter et forrygende og 
fatalt testarbejde en uge inden.

1961: Hans Kriterievinder og årgangs-
stjerne Carlsberg var ikke i orden ved Der-
by-tide, mens staldens store sejrshest Chang 
Østerløkke med outsiderchance måtte slet-
tes med sygdom/halthed på dagen.

1962: For at det ikke skal være løgn, 
galopperede Kaisers storfavorit til 25:10, 
Duks Folsted. Ren utur eller uheldig ti-
ming?

Det var næppe helt tilfældigt, at stalden 
fik seks Kriterievindere og seks vindere af 

Opdrætningsløbet, men kun én Derbyvin-
der. Hestene blev påviseligt sat op til tidlig 
kulmination.

Emigrant – Danmarks bedste unghest
Walther Kaisers vinder af E-Derbyet 1963 
var helt uden diskussion og konkurren-
ce Danmarks hidtil bedste unghest. Han 
havde galopture i alle de klassiske løb, men 
formåede alligevel at blive sportens tredje 
Triple Crown-vinder med sejr i Opdræt-
ningsløb, Kriterium og Derby, og så blev 
han enestående ved samtidig at vinde alle 
Amager-mesterskaberne; 2-års, 3-års og 
4-års. 

Det gav nye indtjeningsrekorder for alle 
aldersklasser, 2, 3, 4 år og ældre, og det gav 
nye kilometerrekorder 2-års: 1.22,1, som 
3-års 1.19,7 og som 4-års 1.17,3.

Som toårs var han i hele Europa kun over-
gået af seks italienske aldersfæller, som treårs 
var han årets hidtil hurtigste i aldersklassen 
i Europa, da han i september i fedtet bane 
vandt på 1.19,7 i Lunden, og også 4-årsre-
korden fik et ordentligt tryk nedad, da han 
i Hamborg trods startfejl præsterede 1.17,3 
på tredjeplads mod flere af Europas topfi-
reåringer et par uger efter Derbyet. Charlie 
Mills-trænede Pepite var fænomenal vinder 
på 1.15,9. 

Galop i indersporet
Emigrant var naturligvis selvskreven til at 
vinde sit Derby, men indersporet gav ham 
galop, da den indvendige del af startvingen 
flyttede sig meget lidt på ”hjørnet”, hvor 

E-Derbyet 1982. Der er gået en omgang med dramatik. Ejnar Vogt har tabt 80-100 meter 
efter galop i starten, men er alligevel på vej mod føring allerede her. Den anes i tredje spor 
bag Enok Tårs (Axel Jacobsen) og Early C (Mats Rånlund). Axel Jacobsen har tre heste til 
start i løbet.
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Derbyvinderen Ejnar Vogt fra 1982 – hove-
det lyser af energi.
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startvognen i forvejen kørte ret langsomt i 
den tunge bane. 

På den anden side var han ikke uvant 
med en galoptur, og efter en omgangs tid 
var han oppe i andet/tredje par udvendigt. 
Angrebet blev sat ind på sidste langside og 
gennem svinget blev det til klar føring. 

Men Emigrant havde mere klasse end 
stayeregenskaber, og staldkammeraterne 
Eminent med Aksel Pedersen og Eugen 
med Poul Guttermann nærmede sig reelt til 
sidst, uden dog at få rigtig fat i ham. Der-
med fik Kaiser den første trænertrippel i et 
Derby, og hans avlshingst Safari The Great 
fik dobbeltsejr i sin første årgang på 11 af-
kom! Odds var 1,44, og vindertiden i den 
tunge bane blev 1.23,8. 

Som seksåring leverede Emigrant i 1965 
måske karrierens bedste løb, da han satte de 
russiske kæmper Lazutjik, Garem, Granit 
og Legion til vægs i det internationale linje-
løb i Malmø på 1.19,8/2600 meter. Her var 
vinderoddset 5,69 og den bedste svenske 
hest blev nummer seks.

Men efter denne 1965-sæson var Emi-
grant brændt helt ud i modsætning til stald-
kammeraten Eminent, der vandt DM for 
Kaiser for anden gang i 1967. 

Emigrant startede alligevel nogle gange 
i 1966 og 1967 og endte med præmier på 
265.400 kr. som mest vindende danskfød-
te hest gennem tiderne på dét tidspunkt. 
I modsætning til far Safari The Great og 
farfar Rex The Great, var Emigrant en stor 
skuffelse i avlen, men hans eksteriør stod 
heller ikke mål med hans enorme talent.

Ejnar Vogt 1982
– 100 meter bedre end resten
Den næste E-Derbyvinder Ejnar Vogt stod 
ikke tilbage for Emigrant, hvad talentet an-
går, og da han efter eksport kom tilbage på 
besøg i Danmark til storløbene, var han mo-
tiveret kæmpefavorit. 

Der var to årsager til, at han på Derbyd-
agen blev den moderne travhistories hidtil 
største favorit, selv om han havde galoperet 
stort i tre af de fire sidste starter op til Der-
byet! Måske på grund af svage/ømme koder.

Favoritpositionen blev styrket ved, at næst-
favoritten Epeiros med Steen Juul, der hav-
de vundet over Ejnar Vogt i Jydsk 4-årings 
Grand Prix, ikke havde kunnet trænes opti-
malt efter knæproblemer, men nok så meget 
ved Ejnar Vogts sidste start i Sverige før Der-
byet, efter at han først havde vundet Derby-
prøven i ny løbsrekord 1.17,1 for sin træner 
Ulf Nordin.

På normaldistancen 2140 meter i Stock-
holm løb han efter en kæmpegalop de afslut-

Ejnar Vogt og Veijo Heiskanen. Arbejdet gjort færdigt med Early C i sikker afstand.

tende 2000 meter efter 1.14,5 til overlegen 
sejr på seks længder.

Sammenlign dette med, at Ideal du Ga-
zeau havde sat verdensrekord 1.14,0 på nor-
maldistancen tidligere på året i Lunden.

Og selve Derbyet – jeg har ikke set lignen-
de! Med gæstekusk Veijo Heiskanen indledte 
Ejnar Vogt med stor galop og terræntab på 
80-100 meter. Alligevel kunne han efter lidt 
over en kilometer speede til spids, og siden 
beherske løbet uden problemer foran Ear-
ly C med Mats Rånlund og den til 71:10 
spillede næstfavorit Epeiros med Steen Juul. 
Epeiros havde også haft kæmpegalop på, og 
havde nok vundet det Derby, hvis den mod-
sat Ejnar Vogt havde holdt sig i trav. 

Jeg kommenterede dette løb i TV og på-
stod, at det var det stærkeste løb, jeg havde 
set på travbanen i Lunden. Det var sagt i 
øjeblikkets entusiasme, men jeg står stadig 
ved det, hvis man ser det i relation til tiden 
her først i firserne, og travsportens generelle 
udvikling i fart. Det hører til historien, at 
vindertiden med denne kæmpeskæver var ny 
Derbyrekord 1.19,0a/3000m!

Veijo Heiskanen vurderede og udtalte på 
forhånd, at ”Ejnar Vogt var 100 meter bed-
re end resten”, og at han derfor burde vinde 
denne sejr. Som sagt, så gjort. Når Ulf Nor-
din selv valgte svenske travløb samme dag, 
var det med en bemærkning om, at ”Derby-

et var Ejnar Vogt i stand til at klare på egen 
hånd. Med eller uden galop”.

Dansk traver favorit i Prix de Cornulier
Ejnar Vogt var den rigtige Derbyvinder, og 
han fortsatte senere karrieren i Frankrig, 
hvor han havde en fantastisk vinter i 1984. 

Én ting var, at han for Ulf Nordin vandt 
Prix du Luxembourg i 1.16,4a/2100m og 
tog en tredjeplads i sulkyløbet Prix de Paris 
over de 3150 meter i 1.17,9 bag vinderen 
Lutin d’Isigny i 1.17,6.

Men så også i monté. Det var helt uhørt 
for en ikke-franskafstammet hest på davæ-
rende tidspunkt. Han blev den første ik-
ke-franske vinder af storløbet Prix de l’Ile 
de France med Philippe Verva i sadlen i 
1.18,9/2250 meter. I de år var Prix de l’Ile 
de France den sidste forprøve til Prix de 
Cornulier, mens det i dag er en slags revan-
che, og derfor kunne Ejnar Vogt og Verva 
efterfølgende stille til start som favoritter 
(40:10) i verdens største montéløb Prix de 
Cornulier. Det gik dog galt med vild galop 
allerede efter 100 meter.

Siden dengang har kun to andre vindere 
af Prix de l’Ile de France haft amerikanske 
fædre. Den stolte far til Ejnar Vogt var Frosty 
Hanover, der var med til at revolutionere 
dansk travsport med kompakte, robuste 
og stærke afkom. De var ikke balletdansere 
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E-Derbyet 2001. Esterel Sunset og Flemming Jensen på vej ud på sidste runde. I tredje spor angriber Pauli Andersen med Emsig K og giver 
kortvarig rygposition til Eddie Skov med Steen Juul.

Gordon Dahls trippel i E-Derbyet 2001. Esterel Sunsets Derbysejr for Flemming Jensen 
foran Eddie Skov (Steen Juul) og Euro Sunset (Henrik Lønborg). I baggrunden Emsig K (Pauli 
Andersen) og Eaton Road (Seppo Kukkonen).

som Pay Dirts børn, men når tandhjulene 
faldt i hak, så kørte maskinen. Ejnar Vogt 
blev Frosty Hanovers fjerde Derbyvinder på 
13 år. I avlen fik Ejnar Vogt ikke selv stor 
succes trods næsten 350 afkom. 

Så husk 2000-2001
Det var vel temmelig oplagt, at Gordon 
Dahl skulle vælges til ”Årets Træner 2020”. 
Mage til succes. Der var storløbssejre og 
kæmpesucces til Dumbo, E Type Cash, El-
liot, Fossa og Flora.

Enestående ja, men en gentagelse for Gor-
don. I 2000 og 2001 stod han som træner 
for den ene klassiske sejr og/eller internatio-
nale kæmpepræstation efter den anden. Det 
handlede om Eddie Skov og Esterel Sunset. 

Det gav sejre i Derby, Kriterium, Grand 
Circle og Grand Prix. Og på udebane blev 
den indtil da største præmie til dansk trav-
sport på 820.000 s.kr. – mere end 700.000 
d.kr. – vundet, da Esterel Sunset med Flem-
ming Jensen i sulkyen hjemførte E3-finalen 
på sprint i Sverige. Det skete til odds 5,83 
foran den senere svenske syvdobbelte milli-
onær Energetic.

Løbet i Gävle d. 26. august 2000 gav 
samtidig Esterel Sunset en dansk rekord for 
3-årshingste på 1.12,5a/1640 meter efter 
spids/slut-recepten. Rekorden holdt i 19 år! 
Forbløffende længe i betragtning af den ge-

nerelle rekordudvikling, som for aldersklas-
sen på sprint burde kunne vurderes til ca. 
0,8-1,0 sekund pr. tiår. 

Først i den aktuelle E-årgang blev no-
teringen forbedret, og så endda på 2000 
meter, ved Empires fantastiske opvisning 
for Tomas Malmquist og Ken Ecce på den 
senest afholdte Derbydag i 1.12,4. 

Slidt efter 1,3 million kr. i udlandet
Esterel Sunset var både i virkeligheden og i 
overført betydning hovedet højere end Ed-
die Skov, der dog havde vundet otte ud af ti 

starter som treårs, bl.a. Kriterium og Jydsk 
3-årings Grand Prix.

Esterel Sunsets besøg som 3-års ved Sol-
vallas Elitloppsweekend (sejr), E3-sejren i 
Gävle, Orsi Mangelli (3. plads), som 4-års 
i sæsondebut i Gran Premio Europa med 
andenplads fulgt op af nyt Solvallabesøg, 
havde i alt givet udenlandske præmier på 
1,3 millioner kr. – men det havde naturlig-
vis også slidt på bentøjet.

Så det var vel ikke overraskende, at der 
kunne komme formnedgang eller slitage-
problemer i 4-årssæsonen hen over som-

TRAVHISTORIE | E-DERBYER GENNEM TIDEN
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En laurbærkrans med ejeren stald Pålle, Ejnar Vogt og kusken Veijo Heiskanen.

Derbyvinderen 2001 Esterel Sunset i vindercirklen med ejerne Freddy og Annegrethe 
Christensen, Stald Sunset, den glade triumfator Gordon Dahl og en tilfreds og vel lidt stolt  
Flemming Jensen.

meren. Det gik i Århus Grand Prix-prøven, 
men med galop i finalen, og det gik igen 
i Derbyprøven, men stilen var uskøn, og 
Esterel var reel halt på venstre forkode.

Tidligere havde dyrlæge Henrik Poulsen 
hekset med højre forknæ, nu fik koden en 
indsprøjtning.

Jeg husker tydeligt, hvordan jeg vurdere-
de chancerne til Derbyet i Politiken. Esterel 
var beviseligt bedst, men filmen ville da nok 
knække, når han mødte de allerbedste kon-
kurrenter på en 500 meter længere distance. 
Det ville vel give sig udslag i galop til sidst, 
når trætheden meldte sig.

Jeg tippede Eddie Skov med Steen Juul 
som vinder, men publikum gjorde Esterel 
Sunset til favorit til 2,88 mod Eddie Skovs 
36:10 – og dét med rette.

Gordon 1, 2, 3 
Jeg havde simpelthen undervurderet Esterel 
Sunsets overlegne kapacitet, og samtidig fik 
hesten hjælp på vejen af flere ting. 1) En 
vild duel om føringen på første omgang 
havde taget mosten ud af andre favoritter 
som En Cowboy Frøkjær og Enzio Tofte-
bjerg. 2) En stor galop i indledningen for 
Eddie Skov havde svækket denne voldsomt. 
3) Et glimrende initiativ af Flemming Jen-
sen med at køre til spids efter en omgang 

som løbets fjerde førerkusk, da de andre 
havde raset færdigt. 4) En temposænkning 
over mere end en omgang, før Jensen forsig-
tigt og dygtigt bugserede Esterel i mål ”på 
tre ben”. Vindertiden 1.16,3 var på dét tids-
punkt den tredjebedste i Derbyhistorien.

Eddie Skov stred tappert som nummer to, 
og på tredjepladsen kunne Gordon Dahl se 

sin storoutsider Euro Sunset (odds 438:10) 
komme stormende for Henrik Lønborg 
efter sen angrebsplads. Var denne kommet 
100 meter før, kunne sensationen være 
indtruffet, men så havde Sunset-opdrætte-
ren Jens Peter Hansen nok smilet alligevel. 
Hans tophopper Ligne og Rag Trade havde 
leveret igen!

Gordon havde tangeret Kaisers trio fra 
1963, og på femtepladsen kom Seppo Kuk-
konen med Eaton Road, der var amatørtræ-
net af en af Gordons venner fra Skive. 

Det var Peter Rudbeck, der året forinden 
havde fået sin første danske storløbsvinder 
i Frontline, som hjemførte Jydsk 2-årings 
Grand Prix for Steen Juul. Siden har Rud-
beck jo vundet næsten alle sportens største 
løb.

 
Tre millionærer
Esterel Sunset, Eddie Skov og Euro Sunset 
fortsatte karriererne andre steder, nu med 
mest langvarig succes for Euro Sunset hos 
Preben Kjærsgaard i Sverige, men alle blev 
vindere af over 1 million kr. Esterel Sun-
set var den bedste med 2,5 millioner kr. i 
blot 28 karrierestarter, hvoraf halvdelen gav 
sejr! Det var så også slut på E-Derbyernes 
historie. Elinor, Emigrant, Ejnar Vogt og 
Esterel Sunset var alle ”rigtige” Derbyvin-
dere, og var megastjerner på deres tid. Og 
når Esterel Sunset ikke hørte til historiens 
mindste Derbyodds, skyldtes det nok kun 
hans tvivlsomme gangart i Derbyprøven 
og uvisheden om, hvorvidt benene holdt 
til Derbyet – og så selvfølgelig, at Politiken 
havde rigtig mange hestesportslæsere til fejl-
tippet Eddie Skov dengang.    
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