
Den

gomle

Smed

fortællen.

Snledetnester J ørgen Cl]j.i-
sleTise??, en Arbeitlsdog nted
si,n Hund.

Paa Teglgaardsvej bag Charlottenlundbanen bor den

?4-aarige Smedemester .JØrgen Christensen' der i 53

Aar havde med dansk Travsport at gøre Her nyder

han nu paa den fredelige Villavej sit Livs Otium sam-

men med sin Hustrtt, men hver Dag vandrer han over

paa Banen for at se paa den Sport, som gennem hans

Livs Arbejda blev hans Livs Interesse og ,hvor hans

Søn. Mairy Christensen. arbejder som Staldmand Om

Scmmeren soler han sig paa Staldterrøenets Bænh og

ser paa Hestenes Arbejde. om Vrnielen hygger han sig

sammen l:necl gamle Træner Biilolv i Samlingsstuen

vcd Kakkelovnen. og sa'a gaar Snakken meilem de to

um gamie Dage.
Tre Mænd er lilbage fra Travsportens Barndom:

.Iur-clerei Møinichen i I:L-rmlebæk' cier har vær'et Med-

len'r af Travselsi<abet siden dets Indstiftelse, fhv Trae-

ncr P. Petersen. i iængst forsvuudnc Dage Træner for

'I-ravselshabets {ørste Formancl' Farbrikejer I C Tvede'

og Smedemester Jør'gen Christensen' der i mcre end e1

iralvt A:rrhnndrecle var 'ft'avsportens Beslagsmed' og

f,r| iit høre licit om gilmle Dages I'ravsport søgte vi

lr;llcden den gamle Smed og bad ham fortælle om sit

I-iv.

,,Den I,1. Oktober 1886, cla ieg virr Svend. blev jeg::f

rrln Me-.tel sendt r-rcl paa den clar'ærende Tr:rverbane
pirlr l,.lngb.,-\,e .i ior a1 besla:t D,vr'læ3c B:ll on \' Eggers

:I'r'riyel Ir.r'11r. rrg cicn 74. Olitober'1939 beslo3.ieg ''''itl
rr.]in -.-idste Flest Tt'.rver.el Åmbr'.;sitt-r d:l ikke ml't
/'ol i:el(ies m*'ci Tr':ll,elen ill .så,-mme Nar-n. rJel iar en

i5 20 Aat siderr r.';rr- ern bet.1-ciclig Fle-sf og lige-sotrr "fb.t'-

nævnte Ambrosius opdraettet af Proprietær' Sørensen-
Sve-jgaard. Mellem dlsse i.c Arbejder var der gaået 5:l

Aar, og jeg syntes. at dette Spand af Aar var tilstraæi<-

heligl min Rvg rrar b.et,et klr-ttri al at sta.r over Tu-

slnclel aI Hest/-'s llove. nu ønskede ieg endnu en Galrg

at rette den, inden mit l,iv var forbi.
Baron \,. Eggers syntes om min Maade at beslae sin

Hest paa, han anbefalede lr-rtg 1il Travsportens ledend:r

Mand. Fabrikeier I. C. Trrede. og en Dag sagde Tr'"cie

lo

w:4::iiiiili!;i.i.:i:::ii::l:rwft:1:#
wffi lltj#rli::*i!:Mlf iiktM

til mig: »Nn har I)e været Svend længe nok' nu kan

De begynde her.« og ved hans Hjælp fik jeg Smedie

paa den gamle Bane og blev der i fem Aar fi1 Char-

lottenlundbanen aabn.ede den 24. Maj 1891 Jeg har

endnu i frisk Erindring Lyngby"uejens Bane og de ud-

mær'kede og storsindede Meend. der dengang var Trav-

sportens Pion6r'er. Der var l'abrikejer Tvede Brvgger

Marstrand paa Vodrofsvej, Auktionsholder Rasmtts

i\Ji.elsen og Generalkonstll Silkou'itz-Hansen' og disse

l-olk ejerle Ce dengang mest betydende Travere som

Liliedølen. Kapo, Nano og Fix. der var norske Travele,

Orlofferne Gambrinus. Popo og Omar og Amerikaner-

ne Cromr'veil og Kate S. Fabrikejer Tvedes Nano blev

l<ør1, af clen danske Tr'æner P. Petersen. der vandt

mange Sejre med den. og Petersen. der senere blev

Resti,rLtratør paa Christiansrnrnde ved Nvborg 1e-

ver nu her i Charlottenlund som ParticLr'lier og kom-

nrer nzesten hver DLlg paa Banen for at se paa den

Sport. der var h:rns LIngrJon-rs Interesse Nano blev

Modcr ti I den senere saa berømte Traver trva' der 1il-

hørte P. Jensen. Bløndbyvester af gamier Trav-

sportsfolk tydeliqt erinrlret under sit Tilnavn Eva-

Jensen. Ja. dengang gik clet uhøjtideiigt og bramlril

ti1. Eva vandt Kriterir'rm i 1901 i Rel<ord 1 56 6 ctg

Derby i 1902 i 153.

Jeg sat*.e megen Pris paa den gamle Generalsekre-

1:el Huqo Jør'3,en.sen. han r":ir en megel d-ygtig og mvn-

di9. Mend og havde ogsaa Ord fo| at r'ære streng oE

r-:;nsk:1-'q. at have med at qøt-e. men i \tirkeligheden
r.:r' han en nre-slei |Iit-tk o1.3 r'elmenende Mand. Mig
katcite hitn altid for :'Dtenrjen... lorcii han '"ar 2 h'Iaa-

neder ældle i Tlavsporten end jeg. Hans Arbejde
skvldes det sii<kert. at Travsporten blev saa populær
og naaeje saa 1ar-rg;t fr'em. som den giorde.

Yi llyttede s:r:r i 1891 her ti1 Charlottenlund. og For-
hclder:e blev ic hngt bedre end pair Lyngbyveien

Bygningerne tra clengang er i'rr.t borte med Undtagel-se

af Trib,rnen paa den tluv:erende billige Plads Ind-
gangsporten ved Grøndalshuset og Gartnerens liile

hyggelige Htts. men cie Pladser d6r var iøvrigt dengang
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cle -fit':e Pladser, skønt man jkke derfra saa Opløbet
bedre end nu, og de blilige Pladser var d6r, hvc;r Syge-
stalden nu ligger. Endnu kan man ovre ved Syge-:tal-
Cen finde en gaurmel Planke, hvorpaa, n-reget udvisket.
staar malet: 1 Bajer 15 Øre ja, det var dengang.
Min Smedie laa i den østre Ende af Banen. i den østre
Ende af den nLrv:ærende Totalisatcrpiads. oq d6r laa
ogsaa alle Staldene. Det nuvzerende Staldterraen var
dengang en stor uopdyrket Mark. Mit Arbeide var
omfattende ieg havde indtil 4 Svende og foruden
Traruerne havde vi rrrange llerskabsheste at beslaa. I
dc Tider frembød det større Vanskeligheder at faa
Hestene forsynet med de rigtige Sko. fordi Traverne
cien3an.g vrrlangt mere forskellige encl nu, op; ogsa:l
loldi 'Irænerne saa godi som alle var Udiændlngb.
'1alte et Katidsrvzelsk og ver rzanskelige at forstaa.
Finger:prcget g:iorde me:ten Nvtte. Trænere som Ne-
gcren Johnstone oli den ber:ømte Julius Pajoncek var
meget kyndige oq meget strenge. hvad Beslaget angih,
Skoene skulde \,ejc neget nøjagtige, men det sørgede
vi ogsaa for, at de gjorde.

I gamJe Dage var Traverne ikke saa nemme at have
med at gøre soin nu, der var mange Forbrydere mel-
lem dem. men de blev helier ikke behandlede nær saa
godt, som de gør nu. Nr-r har vi kun Nervøsiteten til-
bage, og den kan give forskellige Udslag. jeg har set
Heste, der rystede af Skraek, naar Bandagerne blev
lagt paa. men som var fuldkommen rolige. naar de var
kcmmet nd paa Banen I)e udenlandske Treenere reg-
nede ikke med de danske Tr'ænere, og Folk son-I, nu
afdøde. Anton Oksby samt Sophus Sørensen og Fisch-
mann havde det ikke for godt, da de begvndte.

Forholdene var dengang heit anderledes end nu
mange af Traverne arbeidede inde i Byen om Hver-
dagen ofl blev orn Søndagen af dens Ejere kørt ud paa
Banen for at deltage i Løb. Man havde ogsaa Lande-
veisløb, og af disse erindrer jeg sæiligt e et. Der møci-
te I dette i2 14 Travere. og der startedes fra Traver-
banen Kl. 3 1\4orgen. Turen gik tiI Snekkersten Kro.
hvortil Tidtagerne, Hugo Jørgensen, L C. Tvede og P.
Lind. samt Staldme.ter Anton,en (nuværende Træner
Antonsens Fader) 03 jeg i Forve.icn var irnkommen i

Landauer. I Snekkersten blev holdt Hvil i 20 Min..
der benyttedes til at friske Hestene op og efterse deres
Be-.lag. og derefter gik I'uren tilbage til Ciharlotten-
lund. Den dengang saa kendte Hesteejer og Amatør-
kusl<. Handskemager tsordlngs Dora vandt Løbet, oq
bagefter festedes der stærkt i Traverbanens Restaura-
tion hos Restanratør F,iise. hvis Hest Augusta var den
første, der korn til Snekkersten, men der blev Vrøv1
bagefter. fordl Løbet havde været for haardt og en
enkelt Hest var blevet mishandlet. Det l:Iev til Bøder
paa Birket.

Der var mange Ballader i gamle Dage, navniig De-
monstrationer mod Dommerkendelser - Diskvalifi-
kationer for urent Trav kendtes til at begynde med
ikke og en enke11, Gang haendte det. at Pr;blikr-rm
slormede Dommertaarnet og Politiet maatte tilkaldes.
Et af de værste Tiifaelde blev ieg selv omend uskvl-
dig impiiceret i. En Dansk-Tysker ved Navn Eril<-
sen var kornmet paa Visit hertil med Amerikanertra-
r.eren EIkong Kin.g. og han var en tilsyneladende mc-
get flot Mand. der. da jeg havde beslaaet Hesten. ga-r

mig 10 Kr. ekstra med den Bemærkning. at den l<urr-
de jeg roligt spille paa Elkong King. Elkong King var
anmeidt 2 Gange paa Dagen, og da den startede første

Gang. gjorde clen sig ikke gældende og endte lang|
baq de øvrige. .Ieg l<om ncd i Stalden og. beklageCe
mig- over den tabte Tikroneseddei. men Erik:ien var
hurtiq i Vendingen. 1ev en ny Seddel op af Tegnebo-
gen og sagde: S3a spil ham da en Gang til! Jeg gik
min Vei med Tak, men \rar' mest tilbøjelig til at spare
Seddelen - for 10 Kroner var mange Penge i de Daqr:.

Efter mange Anfægtelser anbragte jeg dog Pengene i

Totalisatoren. og saa gik Løbet. Elkong King var e;r

helt forandret Hest, den gik nu som Lyn og Torden og
vandt sit Løb legende let, men næppe var Afgørelsen
sket" før der brød en infernalsk Pibekoncert løs. Foll<
var helt vilde Politiet maatte tilkaldes, og Erihsien
havde naeppe nogen hel god Samvittighed, h:rn for'-
svandt skyndsomst. r'ejste om Natten hjem tll Tvsk-
land og kom aldrlg tilbage. Min Tikrone gav 221 Ilr.
igen men jeg maatte høre rnange Spydigheder.

Det danske Travpr.rblikum havde dog i gamle Dage
rrlange Glreder af det livlige Samkvem. der var med
I'yskland. tyske Heste var niæsten hver Løbedag G:e-
ster i Løb her, og vore lIe,ste kom meget ofte til Tysk-
land. hvor bl. a. Hof-Fiskehandler Oscar Frederikserr
og llof-Hotelejer Neiendam deltog paa Weisenseeba-"
nen med Heste som Emigrant, Phønix og Attrora. Jeg
har seiv fiere Gange været dernede. sidste Gang invi-
teret af Julir-rs Pajoncek, der rejste derned med Drea-
mer Boy for at gaa Løb paa Ruhlebenkranen. Dreamer
Boy kom ikke til at starte, paa Løbedagen var den syg
af ukonsta.ter'lig Aarsag, og det blerz sagt, at der om
Natten havde v:eret fremmede Folk i Stalden. Hvor-
r:idt den var blevet forgivet e11er paa anden Maade
uskadeliggjort blev aldrig opklaret.

Gennem de mange Aar 1ærte jeg mange dyglige
Trænere at kende. Folk som nn forlængst hviler i de-
res Grave. Negeren Johnstcne, der ligger paa Ordrnp
Kirkegaard. Amerikaneren Elmaway, der kørte
Anria.qo og Lottie N. og var en fænomenal Dygtighed.
men for hvem Danmar"k var for lille, Ungareren
Smrcka, der syg rejste til sit Hjemland, Tyskeren
Gregor, Joe May" der kørte for Mauritzens og Jlllius
Pajoncek, der først var Arratør, senere Professionel og

som importerede nogie af de bedste Heste, dansk
Travsport har eiet«.

Det og meget andet fortalte den gamle Smedemester
os, og det var ham øjensynlig en G1æde at tale om de
gamle Dage. Verden var mere enkel dengang, men paa

Travsportens Omraade dog næppe bedre, og ogsaa hart
glaeder sig over'. at Tiderne er gaaet frem og at He-
stene har det bedre nu end tidligere. Jørgen Christen-
sen er ,IEresmedlem af Trænerforeningen og han viser
os med synlig Stolthed den Ibenholtsstok, han ved sit
25 Aars Jubilæum fik overrakt af Joe May som Træ-
nerforeningens Formand. Ogsaa Travselskabet har
haedret den gamle veit jente, altid piigtopfyldende
Smed med smukke Sølvbægre, det sidste fik han, da
han efter 53 Aars Arbejde lor stedse forlod Hammer.

Wilhelm Philipps
Bageri og Condrtori
Vesterbrogade 91
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