Im memoriam: Amagers travbana 1922 – 1976

Danskarna höll sig under många år med två större travbanor, Charlottenlund populärt kallad Lunden - som invigdes redan 1891 samt Amager, som slog upp
sina portar den 13 augusti 1922. Annonsen ovan från 1958 skjuter faktiskt inte
så mycket över målet. Under sin blomstringstid var Amager en snabb och
modern bana med utmärkta kommunikationer. Såväl under sin existens som
senare har banan förutom trav utnyttjats till en mängd aktiviteter. Här följer
några:
* Biltävlingar av olika slag
* Förvaringsplats för civila tyska flyktingar efter kriget
* Utställningar
* Rugby
* Fotboll
Två banor blev till slut en
för mycket för
Köpenhamn samtidigt
som markpriserna steg
kraftigt och lockade till
mer lönsamma projekt,
varför banan avvecklades
och såldes till Tårnby
kommun. Den sista tävlingsdagen ägde rum den 28 mars 1976.
Administrationen överflyttades till Skovbo travbana i Bjaeverskov på Själland.
En tränarlegend
Ett av Danmarks största
namn inom travsporten,
Walther Kaiser-Hansen,
var en av profilerna på
Amager under många år.
Han började som tränare
redan som 25-åring och tog
fram en rad hästar av
yppersta slag. En av dessa var Safari The Great, dansk rekordhållare som
tvååring och senare flitigt använd som beskällare.

En annan av Kaiser-Hansens stjärntravare, Emigrant, kan bravera med en
oslagbar serie segrar (vissa lopp finns ej längre) i dansk travsports historia:
Dansk Opdrætningsløb, Dansk Trav Kriterium, Dansk Trav Derby och Amagers
2-, 3- och 4-årsmesterskab!

USA-importerade My Nevele (e. Nevele Pride u. Nevele Sprite), född 1974,
betraktade Kaiser-Hansen som den bästa häst han tränat. Som treåring satte han
danskt rekord med 1.17,5 och tog sju segrar, och följande säsong rodde han hem
inte mindre än elva triumfer. De största insatserna svarade han dock för genom
andraplatserna i Elitloppet och Copenhagen Cup 1980, båda gångerna endast
besegrad av omöjlige Ideal du Gazeau. Walter lär ha tackat nej till ett bud på
fyra miljoner för hästen, en ansenlig summa på den tiden. Fay Topline och Re
Nevele är två travare som har My Nevele att tacka för sin tillkomst.

