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VOLDGIFTEN
MEDDELER

Det er af afgørende betydning for en-
hver hestesportsbanes succes, at det
spillende publikum har tillid til løbsafvik-
lingen og Voldgiftens afgørelser.

Ligeså vigtigt er det derfor, at publikum
bliver orientereret om de afgørelser, der
bliver truffet af Voldgiften.

Sådan var det også engang på Klam-
penborg Galopbane, hvor man i pro-
grammet kunne læse ”Voldgiften
meddeler.” Det kan man ikke mere.

Et eksempel på, hvordan det kan vild-
lede spillere, oplevede man for nogle
løbsdage tilbage. Her vandt en hest
med nogle længder, trods den i sin fore-
gående start havde været slået med ad-
skillige længder. Der var en årsag til den
pludselige ”formforbedring,” idet den i
den foregående start havde tabt en sko
under løbet.

Det burde helt klart være oplyst i Klam-
penborg Galopbanes program.

Derfor en opfordring til Voldgiften om at
få plads i Klampenborg Galopbanes  -
ellers meget informative program - om
at Voldgiftens afgørelser publiseres her.

Af: Per Aagaard Bustrup

Vi fik en usædvanlig positiv ople-
velse, da vi dagen efter Grund-
lovsdag besøgte Pia og Henrik
Stork på deres mønsterstutteri  i
Tune. Vidunderlige timer på et
velplejet stutteri og i selskab
med mennsker med høj livs-
værdi. 
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John Pollard blev født i Edmonton, Alberta, USA i 1909. Hans foræl-
dre var irske immigranter. Faderen ernærede sig som fabrikant af
mursten.

John voksede op i trygge omgivelser. Han dyrkede sport med stor
entusiasme. Favoritdiciplinen var afgjort boksning. Men han var i sit
es, når han trænede sin pony, Forest Dawn, til at trække en lille
vogn. Han tjente lommepenge ved at arbejde for en lokal købmand,
hvor han bragte varer ud.

Heste var den store interesse og trods han ikke havde ideal vægt
for en jockey, forfulgte han drømmen. Forældrene bakkede ham op
og arrangerede, at John kunne arbejde for en hesteejer, som erklæ-
rede, at han nok skulle skaffe John en læreplads som jockey på en
af Canadas galopbaner. 

”Hesteejeren” viste sig imidlertid ikke at være den person, han
havde udgivet sig for. Han efterlod John i den undseelige by, Butte,
i Montana.

De næste par år rejste John rundt og red flere steder som arbejds-
rytter. Men til sidst prøvede han så lykken i Tijuana i Mexico, der
havde en temmelig populær bane. Og den beslutning skulle vise sig
at blive et markant vendepunkt i hans liv.

Han blev nu engageret som jockey af flere trænere og i Mexico
mødte han George ”The Iceman” Woolf, der da allerede var en fete-
ret jockey. Det  blev til et venskab gennem hele livet. Det var i
Mexico John Pollard fik sit ”kælenavn” Red pga. sit røde hår.

Men han kvajede sig også. Når han vandt løb blev pengene ofte
brugt på prostituerede og for at tjene til udskejelserne boksede han
under navnet ”Cougar” - uden den store succes. Det betød også, at
han ofte sov i stalde eller lader på  banerne.

HISTORIEN OM
SEABISQUITS JOCKEY

JOHN POLLARD
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DEPRESSIONEN
Men det var nu ikke så dårligt endda. Selvom han ikke havde den
store uddannelse var han noget af en ”bogorm”. Han elskede poesi,
Shakespeare og Ralph Emerson var blandt favoritterne.

I 1936 ramte depressionen Amerika. Og virkningen på jockeys var
meget hård - også for John ”Red” Pollard. Men lykken skulle vende!
En bilforhandler, der hed Charles Howard, købte en hest, som han
døbte Seabisquit. Den blev sendt i træning hos Tom Smith, der var
kendt for at være noget indesluttet. Men han var en fremragende
hestemand. Han så det store potentiale i Seabisquit, som han fik i
træning og snart behandlede som en ”konge.”

Da Seabisquit var klar til at debutere, manglede Tom Smith bare en
passende jockey. Og her spiller tilfældigheder for alvor ind. En joc-
keyagent, der var kendt under navnet ”Yummy,” brød ned med sin
bil udenfor Detroit. Skæbnen ville, at Tom Smith og ”Red” kom forbi.
De standsede for at hjælpe. Og inden nogen vidste det, var der op-
stået et team omkring Seabisquit bestående af ”Red”, Tom Smith,
Yummy og Charles Howard.

John ”Red” Pollards liv synes at være perfekt. ”Red” flyttede ind hos
Howard. Som helt ung havde ”Red”pådraget sig en øjensygdom,
der nedsatte hans syn betragteligt. Men det holdt han hemmeligt.
Hertil kom, at han tidligt havde pådraget sig en skade på det ene
ben efter et styrt med en anden af Howards heste, Fair Kinghtess.
Skaden havde nær kostet ham livet.

På Hospitalet forelskede han sig i sygeplejersken Agnes Conlon.
Men de fik ikke hinanden uden sværdslag. For Agnes familie hvade
svært ved at skulle acceptere en jockey som deres svigersøn. Ikke
mindst da hun var forlovet med en succesrig Boston-læge. Det
skulle samenlignes med en verden, hvor doping var almindeligt, og
hvor masser af druk, sex, slagsmål etc. hørte til hverdagen.

Men Agnes var ligeglad. Hun ville have ”Red” og fik det. Parret flyt-
tede ind hos Charles Howard på dennes ranch og et år efter blev de
gift.  

Alt var således lyst og lykkeligt. Seabisquit blev en af Amerikas bed-
ste og mest elskede heste nogensinde og i den periode var ”Red”
en lykkelig mnand. Med det holdt ikke helt efter Seabisquit sluttede
karrieren og gik i stutteriet.

George ”The Iceman” Wolff En meget ung John Pollard. Billedet er fra
hans Mexicanske Visa

Agua banen i Mexico var en fantastisk populær galopbane. Superhesten Phar Lap  startede
her inden sin noget mystiske død. John Pollard har uden tvivl redet på Agua Caliente.
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John ”Red Pollard” vandt 18 løb med Seabisquit. Deres fælles kar-
rierer  blev fulgt af hele Amerika. Da Seabisuit begyndte træningen
op til Santa Anita Handicap i 1938, blev han skadet i sin boks. Der
skulle gå et helt år før han igen var i orden. ”Red” passede og ple-
jede ham gennem hele sygdomsforløbet. 

I 1939 nåede han en fejende flot 3. plads i Santa Anita Handicap.
Året efter gik det endnu bedre. Parret vandt løbet og Amerika jub-
lede. Der blev arrangeret et Matchrace mellem Seabisuit og tidens
anden store stjerne, War Admiral. En begivenhed, der stadig hører
til blandt de største indenfor amerikansk galopsport.

Desværre var ”Red” ikke i stand til at ride Seabisquit i matchen,
hvorfor hans gode ven, George ”The Icemann” Wolff var i sadlen.
I April 1940 blev det offentliggjort, at Seabisquit ville slutte karrieren
og gå i  Stutteriet. På det tidspunkt var han verdens mest vindende
galophest.

Seabisquit blev far til 104 føl. Men blandt dem var der kun to som
hævede sig op i nærheden af de bedste. De, som ønskede det, var
velkomne til at komme og besøge Seabisquit på hans nye hjem på
Ridgewood Ranch. Mere end 50.000 mennesker tog imod tilbuddet.

Efter Seabisquits løbskarriere var slut gik det ned af bakke for
”Red”. Han søgte trøst i alkoholen, da intet tydede på, at han kom til
at ride igen. Alligevel holdt ægteskabet og datteren kom til verden.
Men ”Red” kunne ikke rumme det. 

Han turede rundt på må og få fra bane til bane, men fik kun få ridt
og succes var der aldrig tale om. Heldigvis besluttede han endelig i
1955 at slutte karrieren for altid.

Han fortalte aldrig sine to børn om sin karriere. I 1980 blev Agnes
indlagt på et hospital og ”Red” blev sendt på et plejehjem. De døde
begge indenfor to uger og blev  begravet samme sted på deres
hjem i Pawtucket, Rhode Island.

Som nok bekendt blev deres og Seabisquits liv senere til en suc-
cesrig film, der blev indstillet til ikke mindre end syv Oscars.

Af: Per Aagaard Bustrup

Charles Howard, John ”Red” Pollard og
Tom Smith

John Pollard, Agnes Conlon, deres hund og
datteren Norah. 

VERDENS MEST

VINDENDE

Seabisquit er meget populær i Amerika. Denne statue er bare én af fire, der står i Amerika.
Her udenfor Tanforan Racetrack, hvor Seabisquit startede løb første gang efter sin skade
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Down Memory Lane
BØRGE NIELSEN - GUNNAR ”NU” HANSEN - BENT OLSEN

Gunnar ”NU” Hansen
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Der var engang, at starten
til Dansk Derby for mig  be-
gyndte den dag, Gunnar
”NU” Hansen gjorde sin
entré på Klampenborg Ga-
lopbanes kontor, der den-
gang lå på selve Banen.

DER SKULLE HANDLES 
”Jamen hvad skulle Gunnar
”NU” en hel måned før Der-
bydag? Han skulle forhandle
om prisen for, at DR måtte
transmittere Dansk Derby
på radio og TV. Ja, du læste
rigtigt - det var dengang, at
Galopbanen tjente gode
penge på at give lov til live-
transmissioner.

VAR PRISEN AFTALT
Jeg var ansat på Klampen-
borg Galopbane dengang
med ansvar for at skaffe
sponsorer, redigering af pro-
gram, markedsføring etc.

Men jeg fik ”ikke” lov til at
deltage i møderne, der fore-
gik for lukkede døre med
med daværende direktør,
Børge Nielsen, på den ene
side og Gunnar ”NU” i den
anden stol. Forkontoret, der
husede Fru Hansen og Gitte
kunne berette, at stemningen
var høj. Jan Jørgensen sad i
et mindre kontor bag Forkon-
toret. Selv kunne jeg ikke
høre noget fra mit kontor var
på 1. sal.

Den gode stemning røbede
på en eller anden måde, at

SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONSHIP
Gunnar ”NU” Hansen var også involveret i Før-
steudgaven af Scandinavian Open Championship i
1977. Initiativet til løbet kom fra Klampenborg Ga-
lopbane, der så indledte et samarbejde med F-re-
klame, der stod for den vigtige del med at skaffe det
økonomiske grundlag via sponsorer. Det samar-
bejde blev gjort lettere ved kontakten til Gunnar
”NU” Hansen, der foranledigede, at løbet blev TV
transmitteret.

DERBY-LODTRÆKNINGEN
Det var også Gunnar ”NU”, der i sin tid formidlede
kontakten til Dirch Passer om at foretage Derbylod-
trækningen om startsporene. Det var det år, Dirch
Passer fik et ildebefindende på Cirkusrevyen. Allige-
vel mødte han op dagen efter og foretog den abso-
lut mest morsomme lodtrækning nogensinde.
I dag er samme lodtrækning reduceret til en halvtrist
affære, hvor nogle ejere og en del af feltets trænere
møder op. Trist! For nogle år tilbage sponserede en
privat person Derbylodtrækning og bød på gratis
morgenmad - der kunne ikke presses flere  ind i Re-
stauranten. Det var festligt og man kan bare håbe
på det bliver sådan igen. Af: Per Aagaard Bustrup

beløbet for transmissionen nok var
mere eller mindre aftalt inden selve
mødet - men jeg ved det ikke.

SÅ KOM OLSEN
Så gik døren op til Børge Nielsens
kontor og Banens handicapper gen-
nem mange år, Bent Olsen, trådte ind.
Hvorfor? Jo, for år efter år at videre-
føre en tradion mellem de tre herrer. 
Hvad de talte om på Børge Nielsens
kontor forbliver en hemmelighed.

De forlod kontoret og det siges, at de
hvert år at skulle være set gå ind på
Café Øresund. Og det skulle være
ganske vist, at d’herrer forlod stedet en
del timer senere i festligt humør.

SÅDAN ER DET IKKE I DAG
Det foregående ligger nu år tilbage og i
dag skal man være heldig, hvis der
bare bliver et kort glimt fra Dansk
Derby på TV. Med skal dog med, at
der pt sker en rigtig positiv udvikling på
at promote såvel trav- som galopsport
fra mange sider.
Gunnar ”NU” var en god ven af såvel
galop- som travsporten. På et tids-
punkt ringede han til mig og foreslog et
program på en radiokanal, der dæk-
kede en stor del af Nordsjælland. Den
kom til at hedde ”Vi snakker galop”,
hvor jeg blev interviewet hver uge
sammen med en gæst. Udsendelsen
var virkelig populær. Så populær, at
Charlottenlund Travbane insisterede
på, at den kom til at hedde: ”Vi snak-
ker trav og galop.”

Dirch Passer faldt om på scenen om afte-
nen. Næste morgen trak han startnumrene
til Dansk Derby - imponerende!



Fra historiebogen
25. august 1904 kunne man i New York Times læse følgende
overskrift: ”Rytterløs hest vinder i Chicago!”.

Og det var rigtigt. Hestens jockey, der blev omtalt som ”Jockey
Larsen” blev skilt fra sin hest, Allie Virgie på Hawthorne Væd-
deløbsbane.  Til publikums store overraskelse blev Allie Virgie
erklæret som vinder. Reultatet blev aldrig ændret.

1. EXTERMINATOR VAR EN RIGTIG ”GRIM” HEST
Før Man O’War indtog det amerikanske væddeløbspublikum med
storm, var Exterminator Amerikas mest populære galophest. Og po-
pulær var den ”benede” og ”nærmest grimme” hest, der skulle gå
hen og vinde 50 løb i en usædvanlig succesrig karriere. Og blandt
de sejre var Kentucky Derby, hvor han var en 29-1 chance. Det var
iøvrigt bare hans femte start.
Tænk engang at hans karieremuligheder på et tidspunkt var be-
stemt som førerhest for staldens andre heste.

2. GIGANTISKE PHAR LAP
Australske Phar Lap var faktisk på alle områder stor. Han var stor -
rigtig stor af bygning og da han blev obduceret efter sin død viste
det sig at hans hjerte var nærmest unaturlig stort. Phar Lap satte
otte banerekorder blandt sine 37 sejre. De fleste blev vundet i Au-
stralien. Han tog til Amerika for at prøve lykkken der. 1932 døde han
der af aldrig opklarede årsager. Der var rygter fremme om at krimi-
nelle skulle stå bag, men det blev aldrig opklaret. En obduktion 70
år efter Phar Laps døde viste, at han havde en stor mængde arse-
nik i kroppen.

3. BLAME HAVDE ANDRE PLANER
Vi skal så tilbage til 2010 til Breeder’s Cup. Når der blev gjor indsat-
ser i totoen var det næsten kun en hest, der blev spillet på:
Ubesejrede Zenyatta, der kunne se tilbage på 19 sejre på stribe og
var ubesejret. Men  Blame ville det anderledes og vandt let.

4. PISKEN BLEV I STALDEN
15 år efter Man O’War begyndte sin store karriere i stutteriet, bragte
han sit måske bedste afkom, War Admiral. Han var en sand ”sejrs-
maskine”, der vandt løb på stribe. Alligevel kom han til at stå noget i
skyggen af enormt populære Seabisquit. Man O’War vandt  
Triple Crown titlen i 1937. Til sidst var War Admiral så god, at hans-
jockey, Charley Kurtsinger, lod pisken blive i stalden ved hvert ridt.

5. ET RIGTIG GODT KØB
En af historiens mest kendte væddeløbere, Seattle Slew, blev på en
aiktion købt for bare 17.500 dollars af en række personer, hvis
kendskab til galopheste var beskedent. Da Seatlle Slews karriere
var på sit højeste blev hans værdi anslået til 120 mio. dollars! Han
var bl.a. Triple Crown-vinder.

BLANDT DE STØRSTE ATLETER I DET 20. ÅRHUNDREDE
Det lyder jo ikke helt rigtigt. Men tre galopheste er faktisk optaget på
ESPNs liste over de 100 strørste atleter i det 100.  århundrede! Den
ene er Secretariat, der satte rekorder på samlebånd. Man vil næppe
nogensinde glemme, da han vandt 1973-udgaven af Belmont Sta-
kes med 31 længder! Da han døde i 1989 blev han mindetf fans
over hele kloden. Billede på indholdssiden foran.

6. STORE PRÆSTATIONER PÅ STRIBE
En af de mest omtalte galopheste nogensinde var Barbaro, som
man konstant forventede ville levere pragtpræstationer. Det gjorde
Barbaro indtill han desværre brød ned under Preakness Stakes i
2006. Mange ejere ville antagelig acceptere, at han ville blive aflivet
på stedet. Men ikke Barbaros ejere. De gjorde gennem et halvt år
alt, hvad der kunne gøres, forat redde ham. Men intet hjalp, så efter
seks måneders intensiv pleje blev han aflivet.

1 2

3

4

5 6

Af: Per Aagaard Bustrup



DENGANG MILLIONERNE RULLEDE
Hestevæddeløb og spil har altid været tæt forbundet. Ikke
sådan at forstå, at det ene udelukker det andet. Man kan godt
være bidt af Sporten i sig selv. Men mange er af den opfat-
telse, at det hele går op i en højere enhed, hvis man også har
satset på resultatet af løbene. Det giver ligesom en ekstra di-
mension og forøger den samlede spænding før - under - og
efter løbet.

Og om man satser stort eller småt er faktisk ikke det afgø-
rende.

Denne artikel handler om tidligere tider, hvor mange personer
levede af at spille. Og det var ofte meget store summer,
det handlede om. Nogle blev fantastisk velhavende - andre kt
endte i den tids gældsfængsler.

Af: Per Aagaard Bustrup
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Spillelidenskaben har altid ligget dybt i den
menneskelige natur. Og navnlig englænderne
har brugt væddemål og spil som en kilde til ad-
spredelse og spænding. Formuer er blevet
tabt, mens andre har skabt formuer ved spil. 

OBERST MELLISH OG MARKISEN AF HASTINGS
Han var en frygtløs soldat, fremragende rytter, tal-
lentfuld maler, videnskabsmand efter de seneste
metoder - og en uforbedrelig spiller.

Således væddede han engang 40.000 pund på et
terningekast. Det har ikke været til at finde ud af
pm han tabte eller vandt. Måske det sidste, for i
1806 var han den lykkelige ejr af 38 væddeløbshe-
ste, 17 køreheste og et hav af brugsheste. Det
blev alligevel til ”højt at flyve, dybt at falde,” for han
døde uden en krone på lommen. Gad vide om han
ikke har haft det morsomt alligevel?

Historien om den unge Markis af Hastings følger
næste samme spor. Han tabte 100.000 pund på
at Hermit vandt The Derby i 1867. Men ikke nok
med det. Det fædrende gods og den nedarvede
formue blev ødet væk. Han blev kun 26 år gammel
- men derfor kan han jo godt have haft det skægt!

MR. NAYLOR VANDT 150.000 PUND
Da Macaroni vandt det engelske derby i 1863

vandt hestens ejer, Mr. Naylor 150.000 pund.
Det er det  største beløb nogensinde. Mr. Henry
Chaplin har andenpladsen med en gevinst på Her-
mit ved Derbysejren. Gevinsten var på 140.000
pund. Desværre lykkedes det ”kun” at inddrive
halvdelen af pengene.

VANDT MERE END 200.000 PUND 
Sir Joseph Hawley var ejer af adskillige gode væd-
deløbere. Bl.a. havde han fire derbyvindere. På de
tre vandt han - foruden præmiesummerne - mere
end 200.000 pund. Det fordelte sig med 60.000
pund  på Teddington, 80.000 pund på Beadsman
og 80.000 pund på Musjid. Hans fjerde derbyvin-
der, Blue Gown, havde han ikke stor tiltro til, så
han undlod at spille. Men det havde nok ikke den
store indflydelse på Hawleys økonomi!

MÅSKE EN SMULE OVERLEGENT!
I 1925 væddede A. K. Macomber 100 pund mod
50.000 pund på, at at hans West Forest ville vinde
Cesarewitch og Masket Marcel Cambtidgeshire.
Og det var vel at mærke to outsidere til virkelig
gode odds. Naturligvis vandt begge heste.

Begge heste var trænet af Sam Darling, Macom-
ber var amerikaner, og begge heste af fransk op-
dræt. Året efter vandt Macomber igen Cam-
bridgeshire. Denne gang med outsideren Insigt II.

HVAD PORTVIN KAN FØRE TIL
En kendt engelsk sportsmand, der havde det med
at blive synsk, når han kunne skimte bunden af
portvinsflasken, så engang ”helt tydeligt” de tre
første heste i årets derby. Det viste sig naturligvis
at holde stik.  
En anden gang havde han - efter eget udsagn - og
stærkt hjulpet af en flaske portvin fået nærmest en
åbenbaring, der fortalte ham, at hesten Rosebery,
ville vinde et løb, der hed Camberwitch. Problemet
var, at det løb havde ingen nogensinde hørt om!

Nå, der blev trukket en ny flaske op, dan vores
”tørstige ven” mente at der måtte være tale om
Cambridgeshire eller Cesarewitch. Rosebury star-
tede i begge løb - og vandt begge! Det hele skete i
1876.

BEGYNDTE KARRIEREN SOM SLAGTER
John Gully en særstilling blandt fortidens bookma-
kere. Karrieren begyndte som fattig slager, der
førte til et ophold i gældsfængslet. Da han var en
stor stærk mand besluttede han sig for at blive
bokser. Ikke nogen dårlig idé, for han blev engelsk
mester.

Senere slog han sig ned som bookmaker og det
var heller ikke nogen dårlig idé. Han fik to derby-
vindere Pyrhus the First i 1846 og Andover i 1854.
Og mere end det! Han blev godsejer, parlaments-
medlem og far til to smukke døtre.

Han bidrog i stort omfang til at gøre bookmaker-
faget respektabelt og hævede dens ryg betragte-
ligt.

Men der var også andre bookmakere, der gjorde
et flot stykke arbejde for at hæve branchens ry -
samtidig med at de ofte tjente formuer. Lad mig
bare nævne Joseph Pickergill, der begyndte som
slagterdreng. Nævnes kan også George Cooper,

der døde på arbejdet: Brighton væddeløbsbane.
Han efterlod sig en formue på 
288.519 pund.

LANDSTED VED THEMSEN
George Herring, var en meget velgørende book-
maker med stort landsted ved Themsen, der
havde en værdi af 1.371,152 pund, da han døde.

DER VAR OGSÅ TABERE
Men naturligvis var der også bookmakere, der
tabte endog meget store beløb. Således  Wiilliam
Edward Davis, der døde i Brighton i 1879, tabte
mere end 100.000 pund på Teddingtons Derby.

Og han tabte også 30.000 pund på på Daniel
O’Roukes Derbysejr og 48.000 pund, da West Au-
stralian passerede mållinien først i Derbyet. Heraf
var de 30.000 pund til West Australians  exentriske
ejer John Bowes. Alligevel lykkedes det ham at ef-
terlade sig 60.000 pund til familien, da han døde.

HERMIT løb 23 gange og vandt de otte gange.
Var førende 2-årige i 1869 0g vandt the Derby
i 1867 og det uanset, at han faktisk brød ned
under et træningsarbejde kort før Derbyet.
Den var ikke gået i dag. Men skaden har
næppe været alvorlig, for han løb også som
fire- og femårig. I stutteriet blev han en enorm
succes

MACARONI var opdrættet af Richard Gros-
venor på hans stutteri i Cheshire. Karrieren
strakte sig fra 1862 til 1863. I den periode løb
han otte gange og vandt de syv af dem. Sej-
rene var bla. 2000 Guineas, the Derby og Don-
caster Cup. Han var en succes i stutteriet og
bla. far til 2000-Guineas vinder, Macgregor.

SIR JOSEPH HAWLEY
Han trænede selv sine
heste en overgang, men
overlod så ansvaret til for-
skellige trænere. Som
nævnt havde han fire der-
byvindere. Han vandt også
de andre klassiske løb.
Han var også  opdrætter
af Belmont Stakes vinder
Saxon i USA

JOHN GULLY
Havde som nævnt to derby-
vindere. Pyrhus the First i
1846 og Andover i 1854.
Førstnævnte løb 12
gange og vandt de 10.
Andover vandt 12 løb og
gik så i stutteriet. Bare to
år efter blev han solgt og
fortsatte karrieren i 
Rusland.

JOHN BOWES OG WEST AUSTRALIAN
John Bowes var  kunstsamler og hesteejer i stort
skala. Han grundlage således Bowes Museum i det
gigantiske i Barnard Castle i Teesdale. Han vandt the
Derby og 2000 Guineas med Cotherstone i 1843.  Cot-
herstone var slået med kort hoved i St. Leger.



MÅSKE DEN STØRSTE AF DEM ALLE
Blandt hesteejere i tiden fra 18- til 1900 tallet  ind-
tager Bob Sievier førstepladsen, hvad angår væd-
demålenes størrelse og den hårdest satsende.

Han var også hesteejer i stor stil, og havde såle-
des vidunderhoppen, Sceptre i stalden. Hun vandt
fire af de fem klassiske løb.

DET VAR NÆSTEN FOR MEGET
I 1900 ”vadede” Sievier i succes. Han lagde ud
med at spille vinderen af Lincolnshire Handicap,
Sir Feoffrey. Så gik rejsen til Liverpool. hvor Os-
bech lagde 8.000 pund til kontoen. Han fortsatte
rundrejsen, der sluttede med The Grafters sejr i
City and Surburban Handicap, hvor der blev lagt
yderligere 33.000 i bankboxen.

Nå, når han nu var så godt i gang kunne han li-
geså godt fortsatte ... og det gjorde han. Blandt de
mest giivende væddeløg, der forøgede Sieviers
.formue med mindst 94.000 pund.

”DE PENGE VAR SMIDT UD AF VINDUET”
Var den almindelige opfattelse blandt galopfolk,
da Sievier så købte Sceptre på en auktion over
Hertugen af  Westminstres heste.

Bob Sivier var den fødte spiller. Han ville faktisk
hellere vædde på om hvilken af to fluer på et vin-
due, der lettede først. Men det var  spillet på
heste, der trods alt optog ham mest.
Af og til ejede han betydelige formuer og af og til

var han på vej i Gældsfængsel.
Men han klarede næsten altid stormen af.

NOGLE AF DEM MED PENGE PÅ LOMMEN
Da 1800-tallet blev til 1900-tallet ebbede antallet
af storspillere langsomt ud. Men det skal lige med,
at ,Archie Falcon scorede 60.000, da Spion’s Kop
vandt Derby i 1917.

VANDT 1.000.000.000 KRONER!
Jimmy White blev kaldt ”Spillernes Konge” af den
berømte jockey Steve Donoghue. Og så skal san-
delig også nævnes Charlie Hannam, der døde i
en alder af 88 år. Han anslog selv, at han havde
vundet  1.000.000.000 kroner ved spil.
- Så må man selv bedømme om det er rigtigt eller
ej. Jeg tvivler. Han vandt helt sikkert mange
penge...men”

EN EPOKE VAR FORBI
Med Hannams død var en epoke i engelsk galop-
sport forbi. Men naturligvis satses der stadig
meget store summer på galopsporten. Hvor
mange og hvor store summer, der vindes (eller
tabes)  kommer nu meget sjældent til offentlighe-
dens kendskab.

Uanset hvilken statistik man slår op i om be-
rømte væddeløbere støder man på hoppen
Sceptre. Ikke underligt, hvis man kender til
hendes fantastiske karriere på turfen.

Sceptre var opdrættet af Hugh Grosvenor, den
første Duke of Westminster på hans Eaton Stut-
teri  9. april 1899. Hun var efter Persimmon, der
havde vundet Derby og St. Leger i 1896 og Ec-
lipse Stakes og Ascot Gold Cup det følgende år.
Sceptres mor var Ornament efter Bend Or, som
var helsøster til Triple Crown-vinderen, Ormonde.

Som det kan læses i artiklen om Bob Sievier
købte han Sceptre. Men hans økonomi var som et
”Schweizisk bjerglandskab” og selv om han var
utrolig glad for Sceptre, blev han nødt til at sælge
hende for ikke at gå konkurs. Det var før 5-års
sæsonen.

Han trænede hende selv gennem hele 3-års sæ-
sonen. Og det gik godt. Til stor undren lod han
Sceptre løbe i begge Guineas-løb. Eksperterne
grinede nærmest ad Sievier. Det gjorde de ikke

efter Sceptre havde vundet begge løb.

4-års sæsonen var også fremragende med flere
tætte nederlag i sæsonens storløb. Næste forår
blev Sievier erklæret konkurs. En start i et storløb
skulle redde ham, men Sceptre svigtede. Så var
Sievier nødt til at sælge Sceptre til William Bass
for 25.000 pund.

I TRÆNING HOS ALEC TAYLOR JR.
Her vandt hun i første sæson bla. Hardwicke, Joc-
key Club Cup og Champion Stakes. Som 5-årig
opnåede hun ”bare” placeringer. Men det var i løb
som Coronation Cup, Ascot Gold Cup og Hard-
wicke Stakes.,

SCEPTRES AFKOM
I avlen fik hun otte afkom bl.a. Maid Of The Mist
(Cheveley Park), og Maid Of Corinth, der var
anden i 1000  Guineas. Hun var også mormor til
Craig, der var i nær familie med 1963 Derby vin-
der Relko.

DET HAVDE HUN IKKE FORTJENT
Sceptres otium var nærmest skandaløst .Hun gik
fra den ene ejer til den anden. Til sidst blev hun
solgt på en auktion med et føl ved siden. Køberen
Lord Glaneley truede kort tid efter at sælge hende
som goldhoppe til Brasilien. Det blev heldigvis af-
lyst pga. pres fra væddeløbs-fans.
Hun døde 27. februar 1926 som en levende le-
gende.

SCEPTRE
EN AF
DE STØRSTE

Til venstre: Bob Sievier var
antagelig 1800-tallets
størse spiller. Han vandt
formuer- og tabte formuer.
Ejede på et tidspunkt Scep-
tre.

I midten: En af historiens
bedste jopper. Måske den
bedste.

Til højre: Alec Taylor Jr.
trænede Sceptre 



Stutteri Stork
PARRET BAG KING DAVID

TEKST:  KLAUS BUSTRUP
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Med sin sejr i Dansk Jockey Club Cup (L) og andenplads i
Stockholms Stora Pris (Gr.3)  rykkede danskopdrættede
King David op i den absolutte skandinaviske elite. Alle ken-
der sidste års derbyfavorit King David. De ved, at han er ejet
af Karin Salling og i træning hos Marc Stott i Århus. Mange
ved, at King David er opdrættet af Stutteri Stork. Men alt for
få kender parret bag Stutteri Stork. RaceTime Magazine har
besøgt dem.

På besøg hos et
vidunderligt par på
en vidunderlig dag

De valgte, hvaD De ville, og en Drøm gik i opfylDelse
Den 5. juni fejrede Danmark Grundlovsdag, At vi lever i et land, der
bygger på lov og ret. Samme dag gik danskerne til Folketingsvalg. De
valgte at give de to partier, der mere end nogle andre har tegnet dansk
politik siden starten af 1900-tallet – Socialdemokratiet og Venstre -
flertal i Folketinget.

Hvad Pia og Henrik Stork stemte på til folketingsvalget, det ved Per og
jeg ikke. Men vi ved, at de for mange år siden valgte, at de en dag ville
have et galopstutteri. Og det fik de for seks år siden. En drøm gik i op-
fyldelse.

Det var varmt Grundlovsdag. Meget varmt. Det var det også dagen
efter. Heldigvis lidt mindre varmt, og solen skinnede fra en skyfri him-
mel. Det var en vidunderlig dag. Den blev for Per og jeg ekstra beriget
af, at vi besøgte et vidunderligt par. To sympatiske, engagerede og le-
vende mennesker. Pia og Henrik Stork på Stutteri Stork tæt på Tune
Kursuscenter, der historisk har betydet meget for unge landmænds vi-
dereuddannelse.
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Velholdt og
propert overalt
Fra Grevevej drejede vi ned ad en imponerende allé til Stutteri Stork.
Under vores besøg nævnte Pia Stork, der har et heltidsjob som ”Head
Of Sales” på Gallup Analyseinstituttet i København, at når hun kom-
mer hjem og blinker fra, tænker hun af og til på, at de, der sidder i bi-
lerne bag hende må være misundelige.
Det har hun god grund til. For ved slutningen af Alléen ligger et vidun-
derligt, romantisk og idyllisk område med et stort stuehus, staldbyg-
ning og otte hektar med velegnede og velbeskyttede folde. Der er
velholdt og propert overalt. Og bygningerne er relativt nye, da de er
genopbygget eller nybygget efter en brand i 1996.

15 års opsparing
Henrik og Pia Stork købte det i 2013. De havde sparet sammen i 15
år, og nu fik de chancen for at få deres eget stutteri. Stuehus, stalde
og foldene opfyldte alle deres ønsker. Fra stuehuset kan man over-
skue foldene og følge med i, om hestene har det godt. Og der er to
udvendige havestuer, så man kan vælge, hvor man vil være. Afhængig
af årstider, sol osv. 

”herreværelset” (se foto næste side)
Stuehuset er flot og enkelt indrettet. Man oplever dog noget af et stil-
skifte, når man bevæger sig ind i ”Herreværelset” med gamle mahog-
nimøbler og fyldt med billeder, pokaler og sølvtallerkener fra de mange
galopsejre.

Rundt omkring i huset ligger der væddeløbsmagasiner fra udlandet. Til
gengæld er der ingen ”Alt for damerne”. Al tid bruges på Pia og Hen-
riks fælles interesse. Galopheste og -avl. Der bruges stort set ikke tid
på at se TV.
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1992 var
et godt år

”Hvornår blev i gift””, spurgte Per og jeg efter en rundtur i stalden og
besøg i foldene. Vi havde sat os i en af havestuerne og fået serveret
kaffe med tærte, hjemmebag og vandmeloner. ”Nå, ja…” svarer Hen-
rik. ”Det var vist nok i 1995. Men, vi mødtes i 1992. Det ved jeg. Det
var den aften, da Danmark vandt EM i fodbold.”

1992 var et godt år. Det var godt Pia og Henrik fandt hinanden. Man
kan se, når mennesker har det godt sammen. Når de har noget til fæl-
les, som de brænder for. Når de udgør en enhed. I 1992 studerede de
begge på Handelshøjskolen i Århus. Pia læste til HA, og Henrik til
Cand. Merc. Og begge var til afslutningsfest. 

Pia flyttede til København for at læse videre til Cand. Merc. Og Henrik
fik job i BRF - Kredit i Århus. Senere fik han job i samme firma i
Lyngby. Henrik forsatte som bl.a. marketingdirektør i GE-bank, og nu
er han deltidsansat som konsulent hos Coop Bank. Men i dag bruger
han det meste af sin tid på stutteriet.

Pia og Henrik boede en overgang i det centrale København, men da
de fik datteren Lea lejede de et hus i Karlslunde. 
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Henrik, der er 55 år gammel - fem år ældre, end Pia - har altid interes-
seret sig for heste.  Interessen blev især skabt gennem samværet
med Kaj og Kirsten Broholt, der opdrættede galopheste på ejendom-
men Stutteri Nygaard nær Århus. Her havde Henrik sin daglige gang
og lærte alt om opdræt og galopheste af Kaj Broholt, der har været en
god læremester for Henrik.

Henrik købte sin første ridehest for sine konfirmationspenge, og han
investerede senere i andele i flere konsortier, der ejede galopheste.
Hver weekend i en årrække var Henrik fast tilskuer på Jydsk Vædde-
løbsbane. Pia, der er født Riberholt, voksede op på en gård udenfor
Silkeborg, og hun brugte sine konfirmationspenge på en dressurhest.

Senere købte Pia og Henrik en hest sammen, Berlina. Det blev til
medejerskab af flere galopheste hen ad vejen. ”At have heste med
andre betyder, at man har nogle at dele glæder - og udgifter -med”,
som de sagde. Mest kendt er Top Pearl, hvis historie er tæt knyttet til ,
Dansk Galops direktør Peter Knudsen,  som  er en god bekendt af Pia
og Henrik,  

I Flemming Poulsens og Hanne Bechmanns træning vandt Top Pearl
fem sejre og 467.100 kroner.

Konfirmations-
pengene blev
brugt på heste

Top Pearl
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Heste er et
fælles 
famileprojekt
Interessen for heste omfatter også de to børn, Lea og Jakob. Lea, der
i dag er 23 år gammel, har været en særdeles dygtig springrytter, og
hun har vundet et utal af stævner. Et brækket kraveben og faren for, at
det ikke kan klare et nyt fald fra hesten, gør dog, at hun i dag er stop-
pet. Nu studerer hun på Handelshøjskolen i Århus – som Mor og Far
gjorde det.

Allerede da Lea som 6-årig fik blindtarmsbetændelse og skulle trøstes,
besluttede Henrik sig for, at hun skulle have en pony. Men Lea ville
hellere have en kanin. Den var selvfølgelig også billigere, men far blev
skuffet.

Jakob, der er 19 år gammel, tager et sabbatår, inden han skal læse
markedsføring på Copenhagen Business Academy. Han bor hjemme,
og det er forældrene glade for. Men fri kost og logi kræver en indsats,
så Jakob er aktiv i Stutteridriften.

2013 - ET VENDEPUNKT

Som nævnt allerede blev Stutteri Stork købt i 2013. Hvorfor hedder det
Stutteri Stork? Ja det er så enkelt, som man skulle tro. Familien hed-
der Stork. Logoet er i øvrigt interessant. Det viser en stork, men ser
man nøje efter, kan man også se et hestehoved. 2013 var et vende-
punkt. Hvis de udgifter, der er forbundet med at frembringe en hest
skulle dækkes, og Stutteriet være økonomisk bæredygtigt, var det
nødvendigt med investering i gode avlshopper, forklarede Henrik os.

Derfor begyndte de at indkøbe avlshopper i Frankrig, og senere er det
også blevet til indkøb i Irland. Guy Petit, Morten Buskop og Filip
Zwicky har været gode samarbejdspartnere i den sammenhæng. Det
som Pia og Henrik har søgt efter har været avlshopper med en god af-
stamning. Hopper, der helst har vundet løb og haft vindende afkom,
men endnu ikke er kendte avlshopper – og dermed for dyre at er-
hveve.

Morten Buskop

Filip Zwicky i samtale med kolleger
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Jeunesse Lulu -
mor til King
David
Et af de første indkøb var Jeunesse Lulu. Montjeu- datteren blev købt i
fol ved Elusive City for godt 10.000 euro på Arqanas december auk-
tion i 2014 gennem Guy Petit. Jeunesse Lulu var placeret som 3-årig i
Frankrig og havde allerede produceret to placerede afkom. Og hun var
halvsøster til en Listed-vinder. Resultatet blev King David. 

Han kom på åringsauktion, men blev trukket tilbage, da Stutteri Stork
ikke kunne få den ønskede pris. Flere mente, at King David måske
havde et problem med det ene knæ. Marc Stott var dog fortsat interes-
seret, og han kontaktede Karin Salling, der gerne ville købe ham.
Hende ville Pia og Henrik meget gerne sælge til. Og så var den handel
i orden. 

King David har vundet i otte ud af sine 12 starter, og indtil videre har
han indtjent over 1,2 million danske kroner. Blandt hans sejre kan
nævnes Dansk Kriterium i 2017, Jydsk Derby i 2018, Jockeyklubbens
2000 Guineas i 2018 og Dansk Jockey Club Cup (L) i 2019. Efter sin
sidste sejr blev King David hævet til 90 i generalhandicap. 

Senest var King David anden i Stockholms Stora Pris og bekræftede
sin høje klasse i et Gruppe-3-løb. Han var slået med en længde af
overraskelsen, Frankel-sønnen Learn by Heart, men King David var i
mål en længde før 3-årige Christmas (Galileo), som han gav fem kilo.

Hingsteåring efter Havana Gold-Edallora
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Lillesøster har 
potentiale, men
har haft det hårdt
King Davids halvsøster, Jeunesse Lili (Mingun), har været igennem lidt
af hvert i sit unge liv. Hun fik en meget alvorlig benskade som åring, og
alt var forberedt til aflivning af hende. I allersidste øjeblik foreslog den
vagthavende dyrlæge dog, at de rensede såret meget grundigt igen-
nem og gav Jeunesse Lili antibiotika. Hun måtte ikke forstyrres om
natten, og Pia var mere end spændt, da hun om morgenen tilså Jeu-
nesse Lili. Hun stod op i boksen og så ud til at have det godt efter om-
stændighederne. 14 dage efter var hun rask. Et lille mirakel.

Senere mistede Jeunesse Lili det ene øje. Stutteri Stork ejer hende
selv, og hun er – som King David – i træning hos Marc Stott. Hun er
fortsat maiden efter fire starter, men hun var anden i sin treårsdebut i
et maidenløb i godt selskab. I sin sidste start i Mowerinaløb fortsatte
ulykkerne. Hun stødte hovedet mod lågen i startboksen. Hun var ikke
sig selv, og hun kom hjem med blødende næse. ”Hun er en glad, stille
og rolig hest”, siger Pia, og antyder, at hende kan vi forvente os mere
af. Jeunesse Lile var en godkendt femte i Guineas Classic Consolation
på Bro Park den 16. juni.

Tanken var, at Jeunesse Lulu skulle bedækkes igen af Elusive City,
King Davids far, men det lod sig ikke gøre på grund af beskelersyge
blandt mange avlshingste. Jeunesse Lulu blev derfor ført til Hunters
Light og konstateret i fol. Men fem uger før hun skulle føde, fik hun en
uoprettelig skade og måtte aflives.

Hoppeføl efter Hunter's Light-Lumumba
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Silver Dash ud af
Darasa tegner 
lovende.
Ud over Jeunesse Lili ejer Stutteri Stork sammen med Lars Kruse Sil-
ver Dash, som de selv har opdrættet. Silver Dash er to år og i træning
hos Francisco Castro. Han har allerede været i prøveløb, og Francisco
Castro forventer sig meget af ham.

Silver Dash er efter den franske 2000 Guineas (Gr.1) -vinder Silver
Frost og ud af Darasa (Barathea), der er opstaldet som avlshoppe på
Stutteri Stork. Hun blev købt på Arqanas decemberauktion i Deauville i
2016, og hun er nu 17 år gammel. Hun er halvsøster til den franske
derbyvinder Darsi (Polish Precedent). Darasa er bl.a. mor til den fem-
dobbelte vinder Darjani (Domedriver) og til den dobbelte Listed-vinder
Marceti (Verglas) Sidst i april i år fik Darasa et hingstføl efter Appel Au
Maitre

Fra venstre Lumumba med sit hoppeføl efter Hunter's Light, ved
siden af Edallora med sit hingsteføl efter Wilshire Boulevard
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Fire avlshopper på
Stutteri Stork med
stamtavlerne i 
orden
Der er satset meget på indkøb af gode avlshopper til Stutteri Stork de
senere år, og der er nu i alt opstaldet fire avlshopper. Ud over Darasa
er det Edallora, Kibaar og Lumumba.

Edallora, der er efter Refuse To Bend og ud af Ebaziya (Darshaan), fik
i 2018 et Havana Gold- afkom, der nu nyder livet som åring på Stutteri
Stork.  Bl.a. sammen med en åring ud af superhoppen Una Hora, der
ejes af Francisco Castro, men i længere periode har været opstaldet
på Stutteri Stork. Faderen er Peter Hæstrups Dubai Duty Free (Gr.1) –
vinder Al Shemali, der er opstaldet som avlshingst hos Berner Olsen.

Gruppe-1-vinderen Havana Gold, gik i avlen i 2014 og er bl.a. far til
Havana Grey, der som sin far er Gruppe-1-vinder. I Skandinavien ken-
der vi Havana Gold som far til sidste års svenske derbytoer Barade.
Havana Gold startede med en bedækningspris på 7000 euro, men den
er allerede steget til 17.000 euro.

Edallora har i år fået et føl i Frankrig efter Wilshire Boulevard. Hun er i
Frankrig blevet bedækket af Hunters Light. Stutteri Stork købte Edal-
lora for 24.000 euro på Goffs November Breeding Stock Sale i 2017.
Edallora er mor til to internationale vindere og ud af Aga Khans tredob-
belte Listed-vinder Ebaziya. Hun er halvsøster til fire Gruppe-1-vin-
dere.

Kibaar efter Red Ransom og ud af Elanaaka (Lion Cavern) fik i fjor et
hingstføl efter Appel Au Maitre, og har i år fået et hoppeføl efter
samme hingst. Kibaar vandt selv fem gange og mere end 100.000
euro i Frankrig, og hun er mor til den franske 2-årsvinder Kiyouno.

Hoppeføl efter Hunter's Light-Lumumba20



Lumumba v/ Footstepinthesand -La Dane (Danehill) har i år fået et
hoppeføl efter Hunter´s Light. Lumumba er vinder i Frankrig og blev
købt igennem Morten Buskop på Arqanas februarsalg i februar 2018.
9-årige Lumumba er halvsøster til den tyske Listed-vinder La Galp
(Galileo).

DARLEYS HUNTER´S LIGHTDARLEYS HUNTER´S LIGHT
Dubawi-sønnen Hunter´s Light er opstaldet på Darleys Stutteri Haras
du Logis i Frankrig. Han får sin første årgang til start i år. Hunter´s
Light løb 27 gange, og 12 gange var han først i mål. I alt indtjente han
over 1 million euro i sin 6-årige løbskarriere. Han vandt alle sine tre
sidste starter på Meydan i 2015 afsluttende med sejr i Jebel Hatta
(Gr.1) Det var hans tredje Gruppe-1-sejr.

Pia og Henrik kunne berette, at hvis man i 2006 tilmeldte sig Darley
Club og sendte en avlshoppe til Hunter´s Light betaler man bedæk-
ningsprisen, men de næste to år er der gratis bedækning. Og benytter
man sig af det, får man en ”Long Life breeding right”. Og ikke nok med
det.

Ejeren af Darley, Sheik Mohammed, inviterer én gang årligt til Stallion
Parade på Darley Stud i Newmarket i forbindelse med afholdelsen af
July Cup. Pia og Henrik beskrev det som exorbitant med alt det bed-
ste, som denne verden kan byde på, når det gælder mad og drikke.
Første gang, de blev inviteret vidste de ikke helt, hvad det drejede sig
om, og de svarede pænt nej tak. Og så tog de som planlagt til ringrid-
ning i Sønderborg. Det fortalte de Alexander Elsass, der kender til den
årlige begivenhed. De måtte love Alexander aldrig at sige nej tak igen.
Og det tilsagn har de ingen problemer med at leve op til.

Jakob Og Lea 
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Henrik Stork er medlem af Dansk Galops bestyrelse.

Som medlem af Dansk Galops bestyrelse har det især været arbejdet i Avlsudvalget, der
har Gert Larsen fra Fyn som formand, der har optaget Henrik. Han har brugt en del tid på
Scandinavian Open Yearling Sale, og Alexander Elsass får i den sammenhæng et par ord
med på vejen som værende fantastisk dygtig og visionær. Henrik er tilfreds med de tiltag,
der nu gennemføres for at forbedre vilkårene for fuldblodsopdrættere i Danmark. Han næv-
ner bl.a. tilskud til at importere avlshopper i fol fra udlandet, samt en begyndende præmie-
ring til danske opdrættere ved start af heste på andre skandinaviske baner.

Pia Stork står for fodring og regnskaber.

Henrik og Pia støtter hinanden i driften af Stutteri Stork. Alle beslutninger træffes i fælles-
skab. ”Det er lov hos os”, siger Pia. Hun klarer regnskabsføringen, og Pia er også ansvarlig
for foderplaner og fodring. Hun indkøber færdigblandinger fra Brogaarden, som er meget
kompetente på det område, men hestene fodres individuelt.

Pia og Henrik bliver aldrig for fine til at tage imod gode råd. Fra de førende og største stutte-
rier i Danmark. Hjortebo og York, som de beundrer og har et særdeles godt samarbejde
med.  

Og fra Gert Larsen og Berner Olsen, der til Pia har videregivet følgende råd: ”Du skal fodre
med øjet. Se på din hest og vurder, hvad den har brug for af kost”.

Et godt liv.
De har det godt. Pia og Henrik og deres to børn. De har et liv præcist, som de har valgt og
ønsket det. Det gælder for dem, som for alle andre, at livet byder på nedture og opture.
Men, som de siger: ”Nedture overtrumfes af opture, der bør fejres dobbelt”. Søren Kierkega-
ard kunne ikke have udtrykt det bedre.

Indtil videre overtrumfer King Davids præstationer alt andet. De siger beskedent, at det nok
skyldes held. Det tror Per og jeg ikke på. Vi insisterer på at få at vide, hvorfor de har succes.
Det hjælper: ”Vi satser. Alt hvad vi har, penge og arbejdskraft. Vi bruger den tid, der er nød-
vendig på at ”nurse” vores heste. Og vi er kke stressede. Vi elsker vores liv. Vi er sammen
om det. Arbejdet med levende dyr er det hele værd. Vi lægger vægt på fodringen af vores
heste. Og de har optimale opvækstbetingelser. Vi har nogle ideelle folde. Endelig betyder
det selvfølgelig også noget, at vores opdræt kommer til gode hesteejere og trænere.

”Og, hvad med fremtiden? ”Vi har 11 bokse, og dem ser vi gerne fyldte. Målet er fem avls-
hopper, der får føl så ofte, som muligt. Vi skal ikke være større”, afslutter Pia og Henrik. 

”Vi skal ikke være større”
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