Örebroekipage med utstrålning

Örebrotravet, eller Marieberg som banan egentligen heter, är väl inte direkt känd
för att ha frambringat travare av elitklass trots fem derbyvinnare: Solbalett,
Pavinblända, Prick, Najo och Express Gaxe. Just den sistnämnde är ett av
undantagen liksom Inventor, vars karriär är av betydligt äldre datum.
Inventor
Inventor, född 1953 efter Jaguar-Paloma Asa tillhörde i sina bästa stunder
landets toppskick med segrar i Årjängs Stora Heatlopp, Rommeheatet och
Axvallalöpning (2 ggr). Som SM-tvåa var han knappt slagen av Earl Bulwark,
men klart före storheter som Adept, King Bunter och Tampiko. Främst minns
jag honom i ett antal dueller med King Bunter, där det gällde för Inventor att
skaffa sig ett visst försprång innan man svängde in på upploppet. I annat fall
brukade King Bunters välpatenterade spurt fälla utslaget. Inventor tog inte
mindre än 41 segrar på sina 92 starter, vilket inbringade imponerande 141 825
SEK.
Bengt ”Kniven” Nilsson
Inventors trogne följeslagare var Örebros flerfaldiga champion, Bengt Nilsson,
även kallad ”Kniven” på grund av sin nerhukade körstil. Han var en friskus i
sulkyn, men samtidigt en genuin hästkarl som behärskade såväl varmblod som

kallblod. Triumferna med Pavinblända och Prick i Stora 4-åringspriset för
kallblod (senare kallat Derbyt) är ett gott belägg för detta.
Express Gaxe
Förflyttar vi oss två decennier framåt i tiden, till 70-talet, framträder
Örebrotravets hittills största stjärna, nämligen Express Gaxe. Hans explosiva
startsnabbhet och den ovanligt låga huvudställningen väckte uppseende och
förtjusning vartän han visade sig. En bidragande orsak till hans popularitet var
även ägaren, tränaren och kusken, Gunnar Axelryd, en amatör vars offensiva,
något oskolade, körstil satte färg på många lopp. Express Gaxe vann Derbyt
1977. Han lade även beslag på SM, Åby Stora Pris, Hugo Åbergs Memorial (2
ggr) samt Grosser Preis Von Bayern. Dessutom slutade han tvåa trots
startgalopp efter Peter Haughton-tränade Doublemint i VM på Roosevelt
Raceway. På 93 starter vann han 54 lopp och tjänade över 2,6 miljoner.
Kämpainsats i Åbergs
Kanske var Hugo Åbergs Memorial 1979 Express Gaxes strongaste insats. Få
hade väl trott att han skulle betvinga storfavoriten och världstravaren Pershing
men efter en blixtstart till ledningen visade han ingen pardon. In på upploppet
väntade alla på att Pershing skulle göra processen kort med ledaren, men trots att
Bernt Lindstedts jobbade frenetiskt i sulkyn fick han bita i det sura äpplet.
Sorina
Ett välkänt och segersuget
ekipage på 60-talet var
amerikansk-italienska stoet
Sorina (e. Scotch Tistle u.
Calumella) och Rune
”Snoddas” Johansson. Stall
Engelbrekts (Torsten
Berglund, Åstorp) stolthet
segrade i hela 48 av sina 97
starter däribland Juliloppet
på hemmabanan.

