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Racetime

KLAMPENBORG
GALOPBANE

Når vejret er godt, strømmer folk gennem Røde Låge på Eng-
havevej med madkurve og drikkevarer til en hyggelig dag i
den skønne dyrehave.

Det må der gøres noget ved
...og gerne hurtigt!

Efter et par timer  i det grønne, går turen hjemad igen og
ofte ad Enghavevej nede fra Restaurant Studenterkilden.
Man nyder stilheden og skovens mange dufte og kommer
forbi Kongekilden, passerer Atelier Eisner og pludselig får
man på venstre side øje på nogle bygninger, der ser ud til
at kunne brase sammen, hvornår det skulle være. Uvilkår-
ligt trækker man mod højre.

UMIDDELBAR NEDRIVNING
Man tænker umiddelbart på, at der må være tale om
nogle bygninger, der står for umiddelbar nedrivning. Men
pludselig stikker en hest hovedet ud gennem et af vindu-
erne. Overraskende, for man havde næppe troet, at der
befandt sig nogen i bygningen overhovedet.

STREJKE LIGE OM HJØRNET
Bygningen er kun en del af det, der kendes som Engha-
velyst. Et træningsetablissement for nogle ef de mest kost-
bare galopheste i Skandinavien. Det er sandelig rart at
vide, at de ikke har nogen anelse om de forhold de har til
daglig, så ville de øjeblikkelig gå i strejke.

HYGGELIGT DOMICIL
Går man lidt længere hen er der en dør, hvorpå et skilt
viser, at her bor Jane, Søren og børn. For de indviede, natur-
ligvis træner Søren Jensen og familie. Når man træder ind i
gården er man som i to verdener. Til højre familien Jensens
hyggelige to-etagers bindingsværkhus, som indvendigt er
shinet totalt op. 

STYRTHJELM TILRÅDES
Til venstre ligger stalden. Nøjagtigt som den har ligget i en
menneskealder - ja, måske to menneskealdre - uden at der
indretningsmæssigt, håndværksmæssigt eller bare det, at få
tilført en klat maling  hist og her, har set dagens lys i årtier.
Forfald, forfald....De pesroner, som har ansvaret for Engha-
velyst må have en skidt smag i munden. Staldbygningen er
så vakkelvorn, at den må støttes af store piller for ikke at
falde ned af skrænten mod walkeren og de nedre stalde.
Mere om dem senere.

MURENE RUMMER FANTASTISK GALOPHISTORIE
Enghavelyst har eksisteret siden Klampenborg Galopbane
blev anlagt i 1910. Og mange af dansk galops største træ-
nere har haft deres heste opstaldet her. Det betyder samti-
dig, at nogle af de mest markante og kendeste galopheste
har haft deres base på Enghavelyst. Blandt trænerne kan
nævnes Willie Arnull, Otto Bauer, Vinzenz Vogel, Henning
Højelse og Bendt Jensen.

I mange år var Enghavelyst kendt som Scarlettstalden, 
idet skibsreder Jørgen Jensen havde over-
taget hele etablissementet til sine heste.

STALDEN BLIVER ”SPIST” OP
Nedenfor de faldefærdige stalde ligger Søren Jensens
andre stalde og bag disse har søster Hanne Bechmann
sin stald. Det er en af de oprindelige stalde, der blev
opført af skibsreder Jørgen Jensen. Søren Jensens
stalde er af nyere dato, men har aldrig levet op til in-
tentionerne. Hestene er imidlertid glade for at bo der,
så glade at de snart har spist det meste op. Pænt ser
det ikke ud.

DER SKAL SKE NOGET
Jeg ved godt, at økonomien er svag, og at der ventes
på politikernes beslutning om hestesportens 
fremtid. Der eksisterer antagelig også tanker
pg måske også konkrete planer for Enghavelyst.
Når man tænker på den ansigtsløftning selve
Klampenborg Galopbane har undergået i de
seneste år, så har man svært ved at forstå¨, at bla.
Enghavelyst er med til at ”levere” spillebrikker
(hestene) til Danske spil.

Men Enghavelyst er ikke det eneste træningsetablis-
sement. Det største ligger på selve banelegemet,
hvor bla. Bent Olsen og Bettina Andersen har stald.
Trænerne her er glade for at være der, bortset fra den
faldefærdige Dominostald.             Men selve området
havde ikke skade af en
ansigtsløftning.

Billederne taler vel for sig selv!


