VÆDDELØBSBLADET

28

'r,

ZA-

"f,l#:;trf!6li"Xi'
DerbYet!*

75

- Fttl,

1årii*ttamtule
't'!:rrr?,*'r1ffifo

om

mester C.

1åTrnrign BørEe

"i;L;*,;nY"ff'

Grandahl.

interesse for faget end i dag, og man

&.

,r./lr.li_

Børge Grandahl, forhenværende
Charlottenlund,

STALDMAND FOR
STAR MCELWYN
- Det var imidlertid først i 1931, efter
jeg var blevet konfrrmeret, at jeg be-

Sofus Sørensen, fortæller Børge

VÆRRE END ROTTER!

travtræner på

L. Miiller vandt DerbY

med Peter Poque. Fra slutningen af
20'erne erindrer jeg endvidere heste
som San Walker, Colonel Foote og
Harrison Dillon. Især Harrison Diilon var en prægtig væddeløber, derjo
bl.a. vandt Mesterskab for Danmark
i 1928 og 29 for henhv Koster og

.,

gyndte som staldmand hos Arnold
Jensen på Charlottenlund Travbane. Den gang var der betYdelig mere
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Amager og Skovbo, kom til verden i
PræstØ den 14. maj 1916. Faderen

var maler af profession, men desværre arbejdsløs, så da man Påbegyndte opførelsen af Amager Trav-

bane i 1921,-22, og i den forbindelse
søgte flere malersvende, var han

ikke sen til at rykke teltpaelene op

og

slå sig ned på Amager.

Børge og hans kammerater, der
ibiandt hans storebror Poul, som
også blev træner, blev naturligvis
hurtigt tiltrukket afden nye, spændende attraktion, hvilket dog bestemt
ikke behagede baneforvalteren.
Utallige er de gange, hvor Blarge og
hans kammerater er blevet smidt ud
med fuld musik.
- Men vi gav nu ikke oP så let, så r'i

gravede bare en lille tunnel undel
det store, røde Planker'ærk, der omkransede banen og kom ind ad den

vej. Da baneforvalteren opdagede
det. brølede han: De er sgu' værre
end rotterl - husker B6rge Granda-
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- De første travløb jcg mindes :rt
have set. var i 1925, hvor bl.a. bvg-
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Pludselig var:der så en ledig Plad,q
hos Arnold Jensen, og så slogjeg til,
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tid ragede uklar med Arnold Jensen
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by med Egoi 1924,havde jo storstald
i 20,erne og begydelsen af Bo'erne - Det må have været en stor oplevelHan havde bl.a. mange norskejede se?
- Ja, vi tog afsted fra Charlottenheste, der iblandt r*rorrr"r.i" §tu,
tora
f""åi-Å1.
ejedes
McElwyn, der
-iat p§..r!en, hrro, løbet skulle

køretur var med den

A-åtrige Pasang LaP!o-,. so^m erk

og blev

u!

nr' 4 eller 5' Min første sejr

våndtjeg året efter (1936) med Stald
Domai' Newton, der var en sindsyg
om søndagen' ku'le'-Han var from som et lam inde

McElwyn køres i--Siå.iå"få
Mester- Først sejt"a" ; i'; SkovshoveJ til istalden'mennårhankomudpåbatoS til nenslognerverneklik' Dajegskulle
skab 1984 og Bb og Utev-i-fSiS ae, Malmti,''og a"r"ft", 19{.
de] tog volte, lagde jeg et klæde over hans
første danskfødte 1.20,[rav*.t*Jti- stockhålm:vivar 4 staklfolk
Stai hoved, og d' de sagde "kgr' fiernede
Foruden
heste.
6
meå
den 19.8, erindrer Børge Grandahl, 1ed
og staldmandsen klædet' Så stod
r,"*ilraPatsy
Mcntwyn"var
da
oppasser,
McElwyns
Star
som var
{9f
Newton og plirrede lidt med Øinene
i
Skandinastarte
skulle
orlick,"Jer
hingsten vandt skandi;-;;;k -ilI"*sofS
at,
samt to.
srerskab på solvaua i 1ril.'*:
rr.r. M".!!.r."r
1*l
*:r:gl'*:i:1""_:Jlli;,
afsted,i en h"""'
han
så
og
regik,
i
starte
fiøj
skull.e
der
heste,
$;;;;'.
;;d;;16,-f"rtælier Børge Grandahl, tait og vandt løbet, erindrer BØrge
som nær'var strandet i en svensk Grandahl'
Efter et par qr-!gs. Pqu'l Stripp
-.iåil"".UvpåvejtilStockholm.
i stalden
- D; vi nåede iil JO.rkOping stand- kom Børge Grandahl i 1938
var i 6
hvortran
Månsson,
hos_Oluf
.ea" ioget og vi benytt"a"'iuitigt"-

nemark

i

Porsgrun. Star

vandt bl.a. Skandinavisk

--

hånte frisk vånd år. Derefter kom han til Aage Kriea-"d og
"pludselig
satte to- stoffersen, og sluttede af med et års
lii-irå.1"""i. Men
g"ti fi;;o* ,Å riu" du fånd,me tro tid hos broderen, poul Grandahl, instatede som selvstændig
å;r;;;'g";, der fik travlt. Vi stvr- den han
tede afsteå på p"rrorr"r, med vore træner på Charlottenlund Travbane
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spande, og nåedå også toget, men så den 1'januar 1947'
opdagede vi, at det bare var ved at
,ångårul Det skulle have været optaDE FøRSTE AR
det har sit t<ert ."t
Grandahl.
Børge
iri*t ra, smiler
*_
Nå, ;;;stu, uirt*yn vandt jo Børge Grandahl vandt i årene 1935MeJerskabet foran Lauritz og Patsy 46 i;lt 63 sejre som jockey og med 21
mens Orlick blev hængt ud foi urent sejre i sin første szeson som træner,
,;; på 4. pladsen. D6t hgnede jus- fili han afgiort en meget fin start i
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titsmord, for svenskerne ville jo nok karrieren'
som Jarl
if.f." ..J"pt"re, at danskerne løb - Det var speciell-heste John
BinmJ a" + fø"tle pladser' fortæller Hanover' Ketty McElwyn'
Børge og

cen og IG, jeg havde stor succes.med
de første år' John Bingen var allere-
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fortsættei....
:'St# nt.St*y" var jo ellers en

te,gummibootsoggamacherpåallebrnlglen,menblevdesværreskadet
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d"'b;;;;";.p*"rrå, det kunne han. op til Derbyet,,og kom ikke til- start.
U"a* å"".tlgå forhold, tror jeg, at {åg tror den havde vundet siger
Star McElwyn i dag kunne være Børge'
- Du debuterede ellers i Derbyet
nået ne6 o-k ing 1.1r-1.131

I slutningen af 30'urn" kom
,igtig ;;;gI norsk travsport, og

der
Pe-

i"?Åå"r*-u" mistede deifor størstepl"t"" uf .i"e heste. Da Børge
"rtGranblirr"
åahl så flk tilbuddet o*
.iuia-u"afros poul Stripp - somhan
r.L"Jt" fra peter Andersån's stald -

somjockey?
Ja, det var mens-jeg var hos Aage
^-Christoffersen. Jeg kørte FulI Tilt Jr.
i 44, men han galopperede fra start
og jeg opgav efter 700 meter. Jeg fik
50 kroner for atkøre iDerbyet, såjeg
var godt tilfreds. Den gang tjente en
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Bqrge Grandahl fotograferet midt

i

S)'errue med, deru fgrste danskfgdte
7

:2)-trauer, Star McElwyn.

Jarnen, heste...
staldmand trods alt kun 65 kroner
om ugen, mindes B6rge Grandahl.

I
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1949 startede Børge Grandahl

i

Derbyet med Ingdam's Karla, der
blev en fin nummer 3 efter Kuno
med Aage Chrisoffersen og Komtessen med Mark Ingdam.

-

Kristoffersen havde startsport
fik - af uforklarlige årsdager
- alligevel spids, og så var det løb
18, men

ææææ

kørt. Uanset om han tywstartede elier ej, så have han nokvundet alligevel, husker Børge Grandahl.

ææææ

forsikrer rnatrda hos
Yorlt§hirre

Eir-
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I 1951 havde Bgrge Grandahl igen
chacen med fynske Montebello, der
tidligere på sæsonen havde vundet
Jydsk 4-årings Grand Prix, men den
danske Stat satte sig imellem og forhindrede Montebello
Derbyet!
-

-

i at starte i

Forklaring udbedes?

Montebello var opdrættet af
Stutteri Hald, hvis ejer arbejdede
sammen med tyskerne under krigen. Da krigen var slut beslaglagde
Staten stutteriet og de mange heste,
der iblandt Montebello og hans mor,
Coboco, der i dag kendes som mor-
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Bgrge Grøndøhls store interesse
er
nu Power Møde, som han har
købtt
samffLen med sin søn, Kjeld..

mor

,

\

til bl.a. Tarok.

ville naturligvis it t

Nå, men Staten

" åfr" å" .Jå[
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ske storløb på Charlottenl";*#_
tæller Børge Grandahl.
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Senere fulgte et utal afgode vædde_
løbere, men det egentlilge g";;;;_

brud kom faktisk

iø*t iJ,it"i".""

Jacqueline

e"**tfry 1""åi

af 60'erne med vidunderh;;il;
i;_
cqueline Axworthy, fi,+ -'iAi.OiO
J1rongr..

ol.a. rnternationalt pokalløb 1969
os

tå_rnby Kommunes

Æ;p.;;;:

1970 på Amager og btev
Karet som Arets Hest 1970_";å;id".;
, - Jacqueline var en dejlig hest. Jee

nusxer rsær, da

vi

deltog

i

Eurol
pæisk 5-års Championat på
Bjerke i
Oslo. Hun var sidÅt i oplåUr.Ji"g"t,

men nåede alligevel frem på S. pf?a]
sen. Det var hedebglg", au ,i
iløri"
nJem, og hun stod og
"stegte" i den

yg-g.tr_ansportvogn. Da-vi nåede
ll:T,t'l KØbenhavn gik Jacqueline

rnct r boksen og sov de næste

Den efterfølgende søndag

i dage.
;"i;?;

nun på Amager i 19,4 i snorene,iiger
Børge Grandahl, som unauia"""f?._
at Jacqueline Axworthy sene_
_::1,,"r,
0 t31 e1 frem_ragende
følhoppe som
19
bt.a. Heidi Bilto 13.bå _ r,e
TIT llr

mrll. l«oner.

på Midtsjælland, og
Kurt Køppen, EiI
yj"d Schnell, Flemming 'filr"ct
Bjæverskov

_

samme-n med bl.a.

rlansen, Verner Rasmussen og
Ole
"store

Nexø, tog Børge i 1976 det
og "emigrerede" 1i1 skovbo
åHrå-

Jeg_varjo efterhånden blevet
60,

og havde været med i mere
end 40

år.
så jeg._tænkre: Hvorfor i[f."
"Lr"
Ted til det sidste? _ sig.e;-Bø;;;
Grandahl - som bestemt ikke har
fortrudt sin beslutnins
Anden-juledag, i.uååg den 26.
.gTPu._kørte Børge Grandahl de_
sir
srosle 19!
sønnen, amatør-T"d
lfli.skel Kjeld Grandahl's Dall
Ha_
ratsted. der blev nummer 4 i
28,1,

over 2080 meter.
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Da travkrigen mellem Charlotten_
'rravbane

runo

lyslue i 1970, valgte Børge Grandahli
l.-t,ylt" teltpælene til Amager, hvor

nån,

og Amager brød ud

.

bl.a. lærte Amager hravse]_

sKab's mangeårige formand,
Axel

I alt vandt

Børge Grandahl 585

gennem sin 51-årige karriere.
. I {1lur beser har jeg frtti.f ,.rrr_
crer bJ7 sejre, idetjeg vist
nok i l9B7
yqdt 1- sejre med amerjkanske
anon's,.t'lash. Min bror poul og poul
§tr"lpp blev jmidlertid noteret?or
de
2 afsejrene. poul på grund
ufur, *iÅ_
seJre

pel rorveksling,
.

men hvorfor poul
K.B. - sendte mange heste i
Børge Granåahl, som nemlig
!1ænins.hos
til konfirmation hos Nå.f *.
lrkstor glæde af b,|.a. Lasse Borup
og
Pedersen (Stald Domasr den
|itr,"aJ." begge huskes fra de føislE jeg vandt med Arion's E[;h, sønia]
ar på skovbo.
;;;?

laallrp at kende. Axel Taarup
Stald

_

. Bqr-ge Grandahl var ikke i tvivl, da
det i 74-78 kom på tale med
en ud_
rlytnrng af Amager Travbane
til

Dtrrpp blev noteret lor den ene afsei_
I:"",.u.,liqr afl en gåde. Strtpp vJr

Børge Grandah].

I dag.går Børge Grandahl og hyg_
g:. rjC.i..:! dejlige parcethus p? i;
sKoweJ r.Bjæverskov. De førsre
år ef_

hul var blevet pensioneret, kom
l"-,
nan stadlg og trænede hos sviger_

:g.ngr, træner Egon Nielsen oå
riKovbo, men nu tager Børge
kun ind
pa rravbanen på løbsdagene.
F""Ji og jeg har .r"ritig købt den

nu S-årige Shane T_Han";"fii"g.;;

som u, i t.æ,.,i.,g'h'Js
Xiy", ogMade,
som vi venter os megei af.
lgol,
I
power
sin.debut
løb

Mad.zl:ii:trlåO

meter a uto på en b. plads, os aut
u.lå
lKKe så tosset vel? _ slutter
Børåe
Grandahl. som sandsynfiguis lo""ie
Dlrve mecl ved i timevis a[
øse ud af
.1"9:11Sa1rnger, men et eller
anååi

stld M$-vi desværre sige stop.

at VædJeløbsbladets
. Jeg håber,
morer sig lige
l:::.: har.inrerview,
=t ;;;;
som

llii

undertEg_
Tlr.,
:":1: q9td" det den pragrfutde jufi_
:t:1T',19'c', I yo1 i gs besøste Bårse
l_ntls hJem. Med denne artikel r,ll

Væddeløbsbladet hermed gu"rr"-

ske, Børge Grandahl
Iykke med de 751
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