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Persimmon - en af de største

Stort set alle, der er interesseret i Galopsporten, er bekendt med, at Sportens
vugge stod i England. Oprindelig var det her de adelige og velstående forretningsfolk der havde stalde med de kostbare heste. Galopsporten appelerede måske
navnlig til de nævnte, for det var en kostbar fritidsbeskæftigelse for de ”de velbjergede” i landet. Som tiden gik blev galopsporten dog også mere og mere populær
blandt den ”almindelige” befolkning. Og galopsporten bredte sig hurtigt over hele
England og idag er sporten blandt de mest besøgte ”sportsgrene” i Storbritanien.
Hurtigt fandt sporten også vej til store dele af verden.
Dette nummer af RaceTimeMagazine fokuserer på to af sportens største firbenede
profiler - Persimmon og Sceptre. Billedet viser King Edward VII og Queen Alexandra
på vej til Goodwood i selskab med Duke of Richmond.
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Den meget farverige
engelske konge King
George II var en meget
farverig person.
Vædddeløbsheste var
en stor del af hans liv.
Hans bedste væddeløber
var Persimmon

Sceptre var født med
”en guldske i munden”
avlsmæssigt. Desværre kom hun på et
tidspunt i ”hænderne”
på Robert Sievier. En
uheldig karakter, der
må siges at have ”misbrugt” Sceptre en hel
del. Sceptre måtte
starte et stort antal
gange for at dække
Sieviers umættelige
behov for penge!

INDHOLD
HISTORIEN OM
PERSIMMON SIDE 3
Persimmon er uden tvivl en af Galophistoriens
mest berømte galopheste. På side 3 i dette
nummer af RaceTimeMagazine kan du læse alt
om den fantastiske væddeløber,

Persimmon vinder Epsom Derby

Persimmon modtages efter sin derbytriumf af en
bejgejstret menneskemængde anført af den
meget galopheste interesserede King George II og
en stor del fans
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PERSIMMON blev født i 1893 og døde i 1908. Hans
far var St. Simon, hvis far var Galopin. Moderen
var Ampton. Hans farve var brun. Persimmon var
opdrættet af Prince of Wales, der ejede ham i
hele karrieren. Persimmon blev trænet af Richard
March. Persimmons resultater som væddeløber
var : 9-7-1-1.
Persimmon indløb 34.706 pund. Han vandt bl.a.:
Coventry Stakes i 1895, Richmond Stakes i 1895,

Epsom Derby i 1896, St. Leger i 1896, Jockey Club
Stakes i 1896, Eclipse Stakes i 1897 og Ascot Gold
Cup i 1897. Han var førende avlshingst i England
og Irland i 1902, 1906, 1908 og 1912. Og han var
ledende Broodmare i England og Irland i 1914, 1915
og 1919.
Persimmon vil også blive husket som den første
derbyvinder, hvis sejr blev filmet. To gange blev
han slået.

St. Simon var opdrættet af sin ejer og opdrætter
Prinsen af Wales og blev gennem hele karrieren
trænet af Richard Marsh på Egerton House i Newmarket. Persimmons far, St Simon, var ubesejret i
sin karriere. Han blev betragtet som en af de bedste heste i det 19.århundrede. Hans mor, Perdita,
blev bl.a. mor til Triple Crown vinderen Diamond
Jubelee og Jockey Club Cup med Florizel II.

ogf
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PERSIMMONS 3-ÅRS SÆSON
Tidligt i 1896 stod Persimmon og Frusquin helt ens i
forudsigelserne om hvem af de to, der ville vinde
2000 Guineas. Efterhånden som man nærmede sig
årets første klassikser var Frusquin mest betroet som
vinder af årets første klassiker. Det skyldtes mest, at
Persimmon ikke viste meget i sine arbejder og havde
vanskeligt ved at komme i den rigtige form.

PERSIMMONS 2-ÅRS SÆSON
Allerede som 2-årig blev man klar over Persimmons
store evner som væddeløber. Han løb dog kun tre
gange og vandt de to gange.
Debuten fandt sted på Royal Ascot 18. juni 1895, hvor
han var favorit i Coventry Stakes. Med John Watts i
sadlen vandt han afstoppet fra start til målet var passeret. Der var tre længder ned til Meli Melo.

Det endte med, at Persimmon blev slettet fra start i
årets første klassiker, der så, som ventet, fik en overlegen vinder i St Frusquin.

Skønt en sprinterdistance imponerede Persimmon så
meget, at han blev udråbt som en af favoritterne til
næste års Epsom Derby. Det gjorde han også fordi han
var bror til den gode stayer Florizel.
En måned efter var Persimmon igen til start. Denne
gang på Goodwood i Richmond Stakes, som han vandt
som favorit uden besvær med en længde ned til
Champfleurie.
Persimmons tredie og sidste start som 2. årig var i
Middle Park Stakes på Newmarket - et af de mest prestigefyldte 2-års løb på sæsonplanen. Blandt hans
modstandere var St. Frusquin, en anden af sæsonens
stjerner. Starten var dog næsten blev annuleret, da
Persimmon havde pådraget sig en halsinfektion. Alligevel blev han sendt til start som favorit. men måtte se
sig slået til tredieplads af St Frusquin og og hoppen
Omladina. Der var fire en halv længde op til vinderen.

Queen Elizabeths væddeløbsfarver
er dem, der også blev anvendt af
hendes far King George VI og hendes farfar King Edward II.

St Frusquin løb elleve
gange og vandt ni gange.
Han var Englands bedste
hest som 2-årig med sejre
i bl.a. Park Plate og Dewhurst Plate. Som 3-årig
vandt han 2000 Guineas
og to andre af sæsonens
bedst betalte løb: the
Princess of Wales´s og
Eclipse Stakes.

På trods af nederlaget forblev han favorit til næste
års klassiske opgør. Og vinteren igennem blev det
ivrigt diskuteret om hvem der ville være bedst i næste
års klassikere: Persimmon eller St Frusquin.

Persimmon ses på ovenstående to billeder ved nogle af
starter og sejre.
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St Frusquin havde et lille overtag ned gennem opløbet indtil
John Watts og Persimmon satte det endelige angreb ind.
Og det gik godt! Persimmon vandt relativ let. Det var den
første kongelige triumf i mere end 100 år.

Persimmon og St Frusquin var begge 5/2 favoritter til årets
første klassiker - 2000 Guineas. Men Persimmon var længe
om at finde formen og han var langsom i morgenarbejderne.
Det resulterede da også med, at man besluttede at slette ham
for start i 2000 Guineas.

Og publikum var ellevilde. Ordensmagten kunne knapt
holde menneslemængden tilbage, da hans ejer ledsagede
Persimmon tilbage til vindercirklen. Løbet blev endvidere
afviklet i ny rekordtid på 2.42.0 - rekorden blev slået med
et sekund!

St Frusquin havde derefter ingen problemer med at blive en
aldeles sikker vinder af 2000 Guineas.
Forberedelserne for Persimmon forud for Derbyet var absolut
ikke optimale. Han arbejdede langt fra tilfredsstillende og Derbyet rykkede hurtigt nærmere. Det blev endog seriøst diskuteret tre uger før Derbyet om man skulle slette ham.

Persimmon efter Derbytriumfen

Om aftenen før Derbyet optstod der nye problemer. Persimmin nægtede pure at gå op i den togvogn, der skulle transporte ham til Epsom. Han måtte praktisk talt bæres ind i
vognen af en del frivillige.

Persimmon gik til front halvejs i løbet men blev slået af St
Frusquin med en halv længde. Regret blev tredie.

På selve Epsom Derbyets afholdelse besluttede træner Marsh
at det nok var klogest at sadle Persimmon op i nærheden af
gstartstedet. Det betød så, at Persimmon ikke deltog i den traditionalle parade, når Derbyfeltet bliver præsenteret.

I efteråret løb Persimmon i St Leger på Doncaster banen.
Han var favorit i et felt på seks startende. Næstfavoritten
var Labrador. Persimmon lå midt i feltet det meste af
vejen, men ind på opløbet satte han angrebet ind på
Labrador, som han gik let forbi til en sikker sejr.

St Frusquin blev spillet som favorit til at vinde Epsom Derbyet
fuldt af Persimmon i det elleve hestes store felt.

Årets sidste start var i Jockey Club Stakes på ten furlongs
på Newmarket i oktober måned.

Referat af Persimmons EPSOM DEBY:
John Watts var i sadlen på Persimmon. Da feltet gik rundt
ved startstedet holdt Watts klogeligt temperaments fyldte
Persimmon nede bag de øvrige 10 heste. Og han vsr den sidste til at blive sadlet op.
Da starten gik blev Persimmon placeret næsten bagerst i feltet. Efterhåndem avancerede Persimmon og ind på lige bane
var ham placeret som tredie bag Ronald og St Frusquin. Og
der gik ikke længe inden favoritten og næstfavoritten skilte
sig ud fra det øvrige felt.

De to mødtes igen 2. juli for tredie gang. Denne gang gjalt
det Princess of Wales’s Stakes på Newmarket. Nu skulle
Persimmon give to pund til sin rival og tolv pund til the
Duke of Westminsters Regret, der cantrede til start som
favorit. Blandt de øvrige var den klassisske vinder Kirkconnel og Sir Visto.

St Frusquin - en værdig modstander til Persimmon

Persimmon var favorit til at vinde løbet. Stærkt pullende
blev han sendt til front en halv mile fra mål og vandt uhyre
let med to længder ned til Sir Visto. Det var en unyre solid
præstation Persimmon leverede - uden tvivl et af hans
bedste præstationer gennem hele karrieren. Absolut en
klassehest langt over gennemsnittet.
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Det var naturligvis ventet, at Persimmon ville begynde en
karriere i avlen efter sin treårs sæson. Men nej! Det blev
besluttet, at lade ham få endnu en sæson.
Overraskende for dem, der havde glædet sig til at skulle
se afkom efter Persimmon. Til gengæld så hans mange
fans frem til endnu en sæson for Englans mest populære
væddeløber på den tid.
Hans primære opgave var Ascot Gold Cup. Han skulle
have overvintret godt blev det oplyst. Alligevel løb han
ikke før i juni måned.
Debuten skulle finde sted i Gold Cup 17. juni, hvor han kun
skulle møde tre modstandere. Men det var sandelig også
tre af de bedste: Irske Winkfield’s Pride havde vundet the
Cesarewitch Handicap og var så absolut favorit hos sine
mange tilhængere. Limasol var Oaksvinder og Love Wisely
var vinder af Gold Cup som 3-årig i 1896.

Derbysejren

Jockey Watts lagde Persimmon bagerst i feltet, da starten
gik. Og først ind på lige bane gav han Persimmon frit løb
og så var det hele afgjort. Persimmon vandt afstoppet
med otte længder ned til Winkfield’s Pride.

John Watts var født i 1861. Hans
bedste reultater var 2000 Guineas, 1000 Guineas, Epsom Oaks,
Epsom Derby, og St. Leger.

Det var en udbredt opfattelse blandt publikum, at Persimmon nærmest havde gjort ”grin” af sine modstandere. Det
er overflødig at fortælle, at publikum var nærmest i
ekstage!
Næste start var 15. juli. Ny gjalt det Eclipse Stakes over ti
furlongs på Sandown. Bare tre heste tog kampen op. Men
de tre var af bedste kaliber. Watts sendte hurtigt Persimmon til front. Det blev til en skarp duel med Derby
rumnner up Velasquez, men alligevel blev det til en sikker
to længders sejr for Persimmon.

Statue af Persimmon på Sandringham

Persimmon vendte tilbage fra triumfen med ømme ben,
hvilket antagelig skyldtes den hårde bane. Em skam for
det betød, at han måtte blive i stalden da Goodwood Cup
blev afviklet. Persimmons indtjening var nu på 34.706
pund - et gigantist beløb på den tid.
Staldene på Sanringham Castle

John ”Jack” Watts havde en karriere fra 1880 til 1900. Han red 19
klassiske vindere.
Fra 1878 flyttede han til Newmarket for at ride for Richard Marsh
succefulde stald. Det blev et samarb ejde der varede lige til han
stoppede med at ride. Ud ovedr at
ride for Edward VI.
Han havde også stor succes for
andre ejere som Mathew Dawson
og John Porter for hvem han vandt
med derbyvinderne Ladas og
Sainfoin.
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Historien om Sceptre - En af Persimmons døtre
Blandt Persimmons afkom ”stjæler” mange billedet.
Her er det valgt at koncentrere sig om den fantastiske hoppe Sceptre, der kom til verden på Eaton
Stutteri i 1899. Hendes karriere som væddeløber
strakte sig fra 1901 - 1904. I 1902 vandt hun fire
klassiske løb.
Robert Standish Sievier

Sceptre var opdrættet af Hugh Grosvenor, 1.st
Duke of Westminster på hans Eaton Stutteri i Cheshire. Hun kom til verden 9. april 1899.
Faderen var Persimmon, der som nævnt tidligere
havde vundet the Derby og St. Leger i 1896.
Ascot Gold Cup blev vumdet i 1897.
På morsiden finder vi Ornament, der var efter
Hertugens Bend Or. Hun var selv søster til Triple
Crown vinder Ormonde. Papirerne var sandelig i
orden.
The 1st Duke of Westminster døde i 1899 og hans
omfattende væddeløbsimperium kom på auktion.
Duke’s træner John Porter ville gerne have at the
2nd Duke købte Sceptre. Han blev dog overgået af
et bud fra Robert Sievier, der fik hammerslag på
10.000 guineas
Sceptre viste sig hurtigt at være en ”bestemt
dame“. Sievier, der selv trænede Sceptre i det
meste af hendes 3-års sæson, var konstant i
pengemangel, Og det prøvede han konstant at
rette op på ved at løbe Sceptre og få præmiepenge. Han startede Sceptre i en række storløb
som 3-årig og solgte så Sceptre som 4-årig.
Tilbage til historien om Sievier. Han sendte Sceptre
i træning hos Charles Morton. Hun vandt tre løb
som 2-årig bl.a Woodcote Stakes på Epsom og July
Stakes på Newmarket før hun blev slået i Champagne Stakes på Doncaster.

Galopsporten appelerer til millionvis af
mennesker i stort set alle lande i verden. Blanfdt de mange findes der uheldigvis - karakterer, der opfatter
Galopsporten på en forkert måde i
større eller mindre omfang.

Da sæsonen gik på hæld blev Morton privat træner for
Jack Joel. Sievier besluttede derfor, at han ville træne
sine egne heste på et gård i Shrewton i Wiltshire, som han
leasede fra John Porter.
Sceptre lagde ud med 1902-sæsonen med en start i
Lincolnshire Handicap. Sievier spillede ikke mindre end
30.000 pund på Sceptre. Hun blev slået med et hoved !
Næste start var på Newmarket, hvor hun vandt 2000
Guineas i ny rekordtid på 1 minut og og 39 sekunder - der
var virkelig knald på! Og Sceptre var nærmest ustoppelig.
To dage efter vandt hun 2000 Guineas.
Sigtet blev derefter sat ind på Derbyet! Men desværre
pådrog hun sig en mindre skade ti dage før derbydag.
Alligevel blev hun bragt til start og gik alligevel et kanonløb, der bragte en fjerdeplads. Præstationen må alligevel
betragtes som fantastisk for Sceptre stod bomstille, da
feltet blev sendt afsted.

En af disse personer er Robert Standish Sievier (1860-1939). Han var bookmaker, hesteejer, storspiller og
journalist. En cocktail med muligheder.

Han blev kendt stort set over hele
verden - og det langt fra for det gode.
Han svindlede over det meste af verden. Og privat var han bl.a. kendt for sit
ægteskab med Amy Everett, som han
blev skilt fra i 1886 pga. rygter om gru
somhed.

Han blev erklæret konkurs tre gange,
Mærkværdigvis kom han tilbage hver
gang og hans popularitet forblev intakt.

Sievier havde utallige væddeløbsheste.
Bedst kendt var Sceptre, der vandt
fire klassiske løb. Alligevel solgte han
Sceptre for 25.000 pund for at kunne
skaffe kapital til alle sine gøremål. Han
gik fallit i 1920 og og 1932.

- men mon ikke han har haft det skægt!
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Sevier var ikke en mand med stor tølmodighed. Bare to dage efter starten i
Derbyet blev hun sendt til Paris, hvor hun startede i Grand Prix de Paris,
Hun løb uplaceret. Derefter gik turen tilbage til England med en start på såRoyal Ascot. Hun løb fjerde i Coronation Stakes og vandt St. James’s Palace
Stakes.
Sceptre var anden i Glorius Goodwood., forinden var hun slået i Sussex Stakes på åbningsdagen. På Doncaster Meetinget vandt hun sit fjerde klassiske
løb St. Leger.
Men Sievier var utålmodelig - eller også var pengekassen tom - for Sceptre
løb igen to dage efter over 2800 meter i Park Hill Stakes, men var slået.
Hun havde også været igennem et øbsprogram, der forståeligt ville være
helt utænkelig i vores dage.
Da sæsonen gik på hel blev hun sendt på Auktion, Sevier manglede penge.
Men prisen var sat alt for højt.
,,
Sceptres 4-års sæson begyndte med, at Sievier igen prøvede at få Sceptre
solgt. Kassen var gabende tom. Men det glippede i første omgang. Endelig
var der en køber. Sievier solgte Sceptre for 25.000 pund til Sir William Bass
som sendte hende i træning hos Alec Taylor.

Sceptre førte en noget omskiftelig tilværelse, da karrieren på turfen sluttede. Hun
fik ejere som Edmund Sommerville fra
Tattersalls familien. John Musker og endelig Lord Glanely.
Hun blev mor til otte føl - en hingst og syv
hopper. Ingden af dem nåede samme
klasse som deres mor. Fire af hendes
afkom vandt løb.
Et af dem, Maid the Mist grundlagde en
linie som senere kunne spores til klassiske
vindere som Relko, April the Fifth og Craig
an Eran.

Sceptre vandt sine fire næste starter i 1903: Jockey Club Stakes, Duke of
York Stakes, Champion Stakes og Limekiln Stakes.
Året efter blev Sceptres sidste. I hendes sidste sæson på turfen løb hun tre
gange. I Coronation Cup Stakes var hun anden og tredie i såvel Hardwicke
Stakes og samme placering fik hun i Ascot Gold Cup.
Ialt nåede hun 13 sejre og hun indløb ialt 38.000 pund.

I 923 da man opgav at få Sceptre i fol
solgte Lord Glanely hende til en opdrætter i Brasilien. Betingelsen var at hun ikke
måtte blive videresolgt. Handlen blev dog
annuleret. Sceptre døde i Februar 1926.
Sceptres opdrætter. Hugh Grosvenor 1st
Duke of Westminster

RaceTimeMAGAZINE 1/2022 - SIDE 9
Fra sin tidlige barndom har Dronning Elizabeth været
vant til at omgåes heste. Hendes første hest var en
4-årig shetlandspony, der fik navnet Peggy. Den red
hun på til hun fyldte 6 år.
I en alder af 18 år var hun en erfaren rytter. Og
Dronningen fortsatte med at ride i mange år.
Som Monark har Dronning Elizabeth også været i
sadlen ved mange cermionelle begivenheder.
Da Dronningens far - King George VI - var syg vikarierede hun for ham med hans hest, Winston.
Dronning Elizabeth har siden barnsben været ”bidt af
en gal galophest”. Hun køber nogle gange galopheste,
men langt de fleste af Dronningens heste er af egen
opdræt.
Hestene kommer til verden på the Royal Stud i Sandringham Estate i Norfolk. Som åringer vokser de op
på Polhampton Stuttriet i Hampshire.
Dronningen har mange væddeløbsheste og indtil slutningen af 1960erne opdrættede hun sine egne heste
og også heste på National Stud.
Hvor mange sejre er Dronningen noteret for? Det
sidst tilgængelige tal jeg har kunnet komme frem til
er er, at hun med udgangen af 2013 var noteret for
mere end 1600
Dronningen har også vundet Franske klassikere somPrix de Diane i 1974. Hun var British flat racing Champion owner i 1954 og 1957. Dronningen fik også titlen
British flat racing Champion Owner i 1954 og 1957.
- heldigt at man har megen plads på Buckinham
Palace til alle de pokaler!

- UPS! the Royal Colours! - its gonna
be a great day for me a nd her MajeDronningen var også anden i
Aureoles Derby i 1953. Dunfermline vandt to klassiske løb: Epsom
Derby og St. Leger.
Dronningen spiller ikke og det fortælles, at hun hver morgen nyder
morgenkaffen sammen med
Racing Post!
OPDRÆT
Den engelske dronning er meget
optaget af at opdrætte fuldblodsheste. Og hun er en flittig gæst
på stutteriet i Sandringham Estate
i Norfolk. Som åringer bliver
hestene sendt til Polhampton Stud
i Norfolk inden de sendes videre
til en af Dronningens syv trænere,
Når Dronningens heste skal på
pension forbliver de fleste i Dronningens varetægt. En del bliver
dog også solgt på forskellige auktioner.

Dronningen opdrætter også Shetlands ponier og Fell Ponier på Hampton Court.
Interessen for heste for den engelske
dronning begyndte tidligt

