
ron Azoff, Es og Ebonit. Eske Dear, .der laa alene
foran, førte kun kort, idet den begik Fejl, og Future
gik meget stærkt frem' og tog Spidsen foran FIic-
Flac, der hurtigt begik Fejl. Under dissb Omstændig-
heder naaede Ever Tally Ho allere.de før Publikums-
siden Andenpladsen og tog sikkert ind paa Future.
Ved Sygestalden i sidste Omgang begyndte Ever
TaIIy Ho Angreb paa Future, og skønt denne strit=
tede godt imod, maatte den naturligvis'vige. I Oplø-
bet sejrede Ever Tally Ho som den vilde paa Rekord
1.23.8 kørt af Alex Simonsen, og Future l:lev anden
efter 1.2,5.5 foran Flic-Flac, Eske Dear og Dear Lady.

Der gik en Del Heste ud i syvende Løb, men de

der havde Afgørelsen mellem sig, blev dog staaende.
Favorit var omtrent med .det samme i Spidsen og

førte foran Evelyn og Frk. Nitouche. Fønix laa som
fjerde, og efter Omgang speedede den frem til An-
denpladsen. I Opløbet forsøgte Fønix Angreh paa
Favorit, men kunde ikke passere denne, der for ltrans
Hansen sejrede ret sikkert paa ny Rekord 1.30.2. Og-
saa Fønix forbedrede sin Tid - til 1.29.t5 - og Eve-
lyn blev tredie, medens de øvrige Heste var diskvali-
ficerede.

Dagen sluttede med 3 Handicaps, i hvilke der selv-
følgelig blev spiliet stærkt. I det'første af dem valgte
Thomas iHansen selv France Florian og lod Kaj Jen-
sen køre Expert. ,France Florian tog straks Spidsen
og førte før Expert, og Dolfus, Brix og Darwin 1aa

snart placeret bag ved. I sidste Omgang fejlede Dar-
win, og samtidig rykkede B,asta frem. Da Feltet g,ik

ind i Opløbet, var tr'rance Florian stadig i Teten, og

Thomas Hansen l<unde derefter føre den til en sik-
ker S,ejr før BasLa, som i Opløbet kom og slog Ex-
pert for Andenpladsen. Derefter placeredes Darwin,
Dol'fus og Adam Hall.

I det næste Handicap tog Feiix Scott med Hr. Ilsøe
Mikkelsen i Sulcyen Føring før Armstrong. D,isse to
Heste lagde sig et godt Stykke foran Feltet, men i
Svinget ved de billige Pladser i sidste Omgang fej-
lede Armstrong og samtidig gik tr'enny frern og tog
Føring. Senere rykkede U. S. A. frem fra Femte- til
Andenpladsen, og i Oplø;I:ssvinget angreb den Fen-
ny, som ikke havde flere Kræfter og faldt ud af Sti-
len og diskvalificeredes. I Opløbet var U. S. A. over-
legen og sejrede for Kristoffersen i 1.28. Bambi, der
gik en god Sidsteomgang, naaede op og besatte An-
denpladsen før Ciro, Bork Ilvain, ,Felix Scott og Buf-
fato Bill, der havde begaaet Fejl.

Dagens sidste Løb - og altsaa det tredie Handicap

- førtes lra Start af Else Dick, der afløstes af Tonni
Tllt, medens Erica Town laa som tredie. tsellwood,
der kørtes af Simonsen, fejiede straks og var uden

Chance. Else Dick afløste senere Tonni Tilt, og den
førte derefter, da Opløbet naaedes. Her gik Worthy
Brooke, der laa som fjerde, frem, og kort før Maalet
maatte Else Dick vige for Overmagten. Worthy
Brooke vandt smukt for S,ofus Sørensen før Vixi Girl,
der havde et smukt Op øb. Ebbe Axworthy blev
tredie før Else Dick. Erica Town og Tonni Tilt.

Efter den lange, ja for lange, Travdag følger paa

Onsdag en af de saakaldte Særdage. Det er samti-
dig Rundskuedag, saa Besøget btriver stort. Der er
Adg,ang for alle, og Banens Gæster kan deltage i
Lodtrækning om værditulde Fræmier' Det er ld6en
»Hesteejer for en Dag«, 'der atter kommer i Anven-
de1se,

En 80-aarig Staldmand
" fortæller,... ,

Har De nogensinde besøgt »De gamles By« i Nørie
A116? Naah, ikke. Det er en Oplevelse, navnlig for en

r!0-aarig Yngling! Man kommer ind ad en stor Port
og ser foran sig en smuk Række Treeer - en A116 -
og til venstre og til højre for All6en ligger smaa iave

Rækkohuse med Indgange, hvorfra gamle Mænd og

Kvinder hastigt -- saa hastigt, det lader sig gøre -
iler frem og tilbage. - Det er Septemrber, midt paa

Dagen med høj So1, og de Gamle sidder og slikker
Solskin paa de mange Bænke, der hører med til
'Komplekset. De 70-aarige, de B'O-aarige og de 9O-aari-
ge hviler ud. rMan hviler her. De gamle Øine lølget
En, det er som de siger: »lSikken han kan bevæge

Benene, gid vi var i hans Aldern!
Der er noget rørende over »De gamles Byo. Over-

alt ser man Folk, som har sagt Farvel til Livets Go-

der. De er der ku-n for at leve Livet til Ende, den

sidste Rest af et langt, maaske trælsomt, maaske
gyldent Liv, slukkes her', men tnanr mærker det ikke
synderligt paa Pensionærerne; der er skam Humør

.nok! Det er Besøgstid, og der er et Mylder ved Hu-
sene, for de Gam1e glemmes ikke, de har mange Ven-
ner.

Jeg møder en ven.Lig gammel Mand og spørger ham:
,Kender De en Mand her i Bygning E, han skal hed-
de Nicolaj Nielsen?« - »Nej«, svarer Manden, »hva'd

er han?« »Han skulde i sin Tid have været Stald-
mand paa Traverbanen«. - »Nej, jeg kender ham
ikke, men spørg derinde i den ,Stue, saa faar De sik-
kert Besked«.

Jeg gaar lnd i Samlingsstuen, hvor der er pæne

rene hvide Duge paa Bordet og I(opper m. m., det
er aabenbart ved Kaffetid. Jeg spørger en Dame,
der ser ud til at være ansat ' Virksomheden, om hun
kender Nicolaj Nielsen. »Ih, ja, svarer hun, kik der-
ned i den anden Ende, der sidder han nok.« - Det
gjor.de han.

- God Dag, er det Hr. Nicolaj Nielsen?
Den gamle tager sig først til Øret og siger: Nicolaj,

ja det er mig.

- Jeg har hørt noget om, at De paa Tirsdag fylder
80, passer det?

- Ja, det har sin Rigtighed.

- De har været Staldmand paa Traverbanen, ikke
sandti

- Jo, men det er en Del Aar siden, nu sidder jeg

her i min Stol og kan kun daarligt gaa, ja det vil
sige, det gaar saamænd meget godt, vil De se? - Og

den gamle Mand vakler ved Hjæ1p af to Stokke frem
og tilbage over Gulvet, helt sto t af at kunne gaa.

Ak ja, saadan er Verden, nogle vandrer møjsommeligt
afsted og er glade til, andre løber 400 Meter bedre
end 50 lSekunder. Hvilken Kontrast: Nielsen i »De

gamles By« og Niels Ho1st SØrensen paa Stadion.
*- Var De Træner, Nielsen?

- Nej, ikke saadan, men jeg har da Kørelicens, se

selv. Den gamle Mand traekker omhyggeligt sin Li-
cens fra 19,0,7 frem og viser mig det med Stolt,hed og

med Taarer over gammel Tids G1æder og Virke aa-
benlyst i de aldersprægede Øjne. rMan rører ved Hjer-
tet, naar man taler om Travløb med denne Mand -
og man bliver selv rørt!
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- Er 'der nogle Navne fr.a ga,mmbl Tid, De husker,
spørger jeg.

- Ja, f. Eks. HatHskerndger; Bording, ham kørte
jeg for i 11 Aar, og jeg lærte hos Negeren Johnstone,
det var vel en l\ltand, der kunde sit Krdm!'

- Hvor mange Løb har De saa r,'undet, Nielsen?

- Ja, det skal vi ikke tale om, min Ven, for det
var jo saadan dengang, at Bording og jeg startede
hver sin Hest, og saa gjaldt det om, at B'ording vandt

- det gjorde han ogsaa, ja selvføIgelig ikke hver
Gang, Konkurrenterne fik jo ogsaa 1idt.

- Saadan gaar det ikke til nu?

- Næh, Tiderne skifter jo.

- Er 'der'flere Navne fra gamle Dage, De kan sige

lidt om?

- Ja, Holger Fischmann, ham kender jo næsten
aIIe de Mennesker, der gaar til Trav. Han var hos

mig. Fischrnann, eller Holger om De vil, var en flink
og dygtig tr'yr med en eminent Haand for Travløib,
som han kunde tage paa Hestene, det var næsten for-
bavsende !

- Ja, det er jo sandt, at Fischmann var særlig
omhyggelig ved sine Dyr, og at Hestene trivedes godt
for ham. Han har jo ogsaa h,aft vor nuværende
Stjerne, Game Warden, da den var ung. I{ender De

Game Warden, Nielsen?

- Ja, ja, det kan De tro. Det er en god Hest, og
ham Ever Taliy 11o er nu heller ikke ringe.

Naah, ham har De ogsaa set. S,ig mig kornmer De

stadig til Trav?

- Ikke saa meget mere, men jeg har 'da flere Gan-
ge kørt i Rullestolen derud. I{ender De nogen, der kan
køre Turen fra Charlottenlund til »De gamles By« i
Rullestol paa en Time? Det har jeg gjort.

-- De er en herlig Type, Hr. Nielsen, Sporten sid-
der Dem i Blodet, selvom De nu snart er BO Aår?

- Man holder sig ung trods alle lS,kavanker, naar
man er travinteresseret!

'- Hvad synes De om Nutidens Travsport?

- Jo, jo, den er saamænd rneget god. Hovedsagen
er, at- der er Travsport. Kan man ikke komme der,
maa man følge med i »Det grØnne«. Det køber jeg
hver Gang, selv om 3'0 Øre ikke er saa faa Penge
for os ilrerude. Vi faar kun 2 Kr. i Lommepenge orn
Ugen. ViI De se, hvad jeg har tippet til Søndag?

--., Ja, lad gaa med det. - Nielsen tager Bladet
frem, og jeg noterer føIgende Heste ned: ,Sofus Sø-
rensen, Heddie Diamond, Great Eritton, Gigant, Han-
nibal Mc. Elwyn, Ever Tal1y Ho, Favorit, Astor Wor-
thy, Evian, Andenstyrmand. (Resultatet kan Låeserne
selv dømme om).

Synes De ogsaa om Handicaps, Nielsen?

- Ja, ja. Jeg har se1.r været med til at køre Han-
dicaps. Vi »puilede« skarn Hestene op ogsaa dengang.
Det skulde man for at faa noget, og det var der da
ingen, der havde ondt af. Datidens store Sportsmænd
var regulaere, o§ r§,sgs16. var i Orden.

- Kendte De den gamle Generalsekretær?
Javist, en flink og rar Mand og et rMandfolk.

Sønnen kender jeg ogsaa, og han er ogsaa all.-riglht.
De har altid -givet mig Billetter til Travløbene, men
nu faar jeg ingen. Marks-Jørgensen har ogsaa for-
æret mig Travsportens Aarbog, den er jeg meget glad
for.

.- I)er findes jo heller ikke Billetter mere, IVielsen!

- Naa, ngj, det er sandt.

- Har De altid holdt af }Ieste?
Ih:r jl, og jeg gør det den i);ag i Dag. Jeg el.sker

DJr - og nar,mlig Heste. Og hvor er Travsport en
dejlig Sport.
,:- Ja, kan være, skal vi ikke sige det.

-- Jo, vi siger det.

- Der er og har ogsa.a været onde fleste?

- Det er ,hørt, men de er sjæIdne. Vi havde'engang
en sort Hingst, Beautaw, en ondskabs,fuld Laban, men
vi gav ham en Grime paa, kælede for ham, gjorde

ham skikkelig, og vi tjente mange Penge rned ham.
Naar man passer sine Ting, naar man vidt. Det gæl-
der alle Steder,

- Hvor mange Heste passede De, da De var Stald-
mand, Nielsen?

- Eire, og mere bør en Staldmand ikke have. Nu
har Trænerne 20 til 25 Heste, i gamle Dage havde vi
gerne 6. En Trær:er kan ikke rigtig passe saa mange
Heste, det gaar bedre med lidt rnindre. Vore Heste
blev kørt meget i gamle Dage, men kun ganske let.
Tror De, det ligger i en Vaeddeløbshests Natur at
staa stille de 23 Timer i Døgnet? Jeg tror det ikke!

- Var de gamle Kanoner bedre end Nutidens?

- Næh, det synes jeg ikke, men man begaar efter
min Mening en stor Fejl ved ikke at traene Beske-
lerne, naar de anvendes i Avlen. De skal have deres
sædv-anlige Arbejde, de kan sjrnpelthen ikke und-
være det. Har De nogensinde hørt, at et Par Bønder
avler Artister? Tror De ikke, at et Par fuldblods Ar-
tister har bedre Forudsætning derfor?

- Jo, men kan man dra,ge denne S,ammenligning?

- Ja, hvorfor ikke? Ingen siger, at man skal køre
1.20 med Beskelerne, men de skal røres. Et Dyr maa
ikke blive til en Klump Kød.

- Var der nogle Heste, De særlig kunde lide?

- Ja, Shadeland Lamott, Dagmar Lamott, Mira,
der var en herlig lil1e Hoppe, og saa naturligvis Hol-
gers Union Boy.

-- Itrar De været udenlands?
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-- Ja, jeg har været i Tyskland sammen ;med Bii-
low m. fL og i Sverige.

- Hvor 'mange Aar er det siden, De holdt op paa

Tra verbanen?

- Jeg har været 16 Aar i »De gamles By«, pg før
den Tid var jeg iGaragemester. Da jeg forlod Travet,
købte jeg en Grøntforretning i Skovshoved - min
I{one var ».Sl<ovser«. Denne Forretning oparbejdedc
jeg, saa jeg havde en Omsætning paa over 100.000

Kr.. Jeg leverede Varer Lil Traverbanens Restaura-
tion m. f1., og en Gang hr-rsker jeg, at der skulde være
Fest, og jeg fik Leverancen af rSlikasrparges. De fik
160 Pund, selvom man kun kunde kørbe 5 Pund ad
,Gangen paa Grønttorvet. l,udvig Jensen - Restau:
ratøren--- købte saaledes en Gang for 2200 I(r. Varer
af mig paa 5 Løbedage. Det var mange Penge den
Gang.

- - Er Deres l{one d.ød, Nielsen?
- - Ja, jeg har vær'et ene fra 1920, clet er etr lang

T'id, men det gaar jo trods alle mine Plager.
- Hvad synes De om Nutidens Trænere, kender

De nogle af d.em?

-- Koster er en dygtig Mand, Sofus er en Virtuos
ti1 at køre, hvllket man ikke kan sige om f. Eks.
Månsson, rnen Månsson er til Gengæld ganske glim-
rende'til at rette en Hest af og faa den til at trave,
Carl Nielsen er en 1il1e flittig Mand, men forbandet
uheldig - 

ja, det er vist dem, jeg kender bedst, og

saadan er de - uden Oms'vøib i mine Øjne, er det

- Jo, det skal nok passe, rnen Månsson kører skam
ogsaa gode Løb, hans Kørse1 med Hongkong for-
leden Dag var da ganske udmærket, hans Kørsel med
Gigant i Derbyet fortrinlig, og det var da ogsaa ,ham,

der skabte den meget smukke Karup i »AIIe Tiders
Derbyn, da han med S,tyrmand bø'd Sonny Diamond
saa haard Kamp.

- - Ja, det er rigtigt, min nnge Ven, du har Ret!

- Kunde De forresten. ikke lide Sonny og Styr-
mand?

-- Jo, især Sonny, og sikken en Søn han har faaet
i His Son. Der ser De, hvad det vil sige, at en Beske-
Ier er i Træning, naar den virker i Avlen. Hvorfor
engagercr Travselskail:et ikke en Mand som Raben-
horst ti1 at t,age sig a'f Beskelerne? Han har Erfa-
ringen, Evnerne og det hele. Gjorde rnan det, fik
man langt ibedre Resultater, og en stor DeI af Pen-
grne blev i Landet.

-Var De 1ængst hos Bor.ding?
-.- Ja, men han fyrede mig. Han fortrød det imid-

lertid, da han havde en Hest - et Hjertebarn -- som
de ikke kunde laa til at yde noget. Saa engagerede
han mig igen. og saå gih det atter fint. De kunde
ikke rette Hesten af, de gav den for megen Vægt
fori, saa den pacede.

,- De fortalte ikke, hvornaar De begl,ndte paa Tra-
verbaneni'

- Gjorde jeg ikke det, det var i 93, og jeg sluttede
i 1907.

-.- De .gamle Travfolk Levede vel for Sporten?
Ih, ja, og hvot var de flinke. Man har ogsaa

tænkt paa mig gamle Mand herude, jeg har faaet lidt
Valuta engang imellem af Julefondet, og jeg faar sta-
dig 1'0 I(r. om Maaneden af Selskabet. Jeg fik 20 før,
men man »shar« mig ned, der slca1 jo spares. Jeg er
glad for det. jeg faar, det hiaelper altsammen, og jeg

er Selskabet taknemmelig, fordr det husker mig. De

fleste glemmer jo Folk sorr os herinde, det er en Ver-
den for sig.

- Og Helibredet er ikke det bedste, Nielsen.

- Nej, dst kunde vzere bedre. Jeg h'ar Stær paa

Øjet, er blevet opereret derfor, jeg har to kunstige
Ben, rncn det gaar alligevel. Ja, der var saamænd en
Dag, at en Sporvogn 'forsØgte at vælte mig, og det

lykkedes ogsaa, men den havde ikl<e FIeIdet med sig,
for jeg kom op igen, og rzi sjokkcde af igen, Spor-
vognen paa sine runde Ben og jeg paa irrine kunstigel

- Og hvordan lever man her i »De gamles By«?

- Jo, man spiser og sover i een Uendelighed. Det
er .ZEg og Ost, der er Hovedbestanddelene af T(osten,
Kommunen er jo ikke spendabel, men vi holder Hu-
mcret højt.

- Ja, det har jeg Indtrykket af.
,Gamle B0-aarige Nicolaj Nielsen tager sin Skraa-

tobaksdaase frem. Der er 3 Hestehoveder paa den, og

han viser mig den med Stolthed og siger:

- Er den ikke fin?

- Jo, og ogsaa den skal minde Dem om de [<iere

Travere?

- Ja, det er Formaalet n-red den, foruden ,at der
ogsaa gerne skulde være en Skraa i den. Og .de'u er
der som Regel, men man maa spare, for det er sværl
at skaffe Skraa, min Ven"

- Væddeiøibsbladet skal prøve at sl<affe Dem lidt
som Tak for Sailtalen, Hr. Nielsen, har det Interesse?

- En venlig Tanke gør altid godt i en gammel
'Mands forslidte Hjerte, stol paa .det! Mr- Z.

Præmiekonkurrence!t
Der startede 95 Heste i Søndagens L.øb, hvilket var

belydeligt mindre end ventet. Der var kun een Tip-
per, der gættede rigtigt, det var Hr. J. Sperling, Ag-
gersborggade 7, og de 20 Kr. tilfaldt altsaa denne Tip-
per, som ogsaa havde Ever Taliy Ho som Vinder af
rHovedløbet. De to Femkronere gik ti1 Hr. rI. Aagren,
Emdrupveenge 136, og Hr. A. Giessing, Eriksgade 11,

scm begge havde gættet paa 94 Heste.
I næste I{onkurrence, hvor der atter er 20,, 5 og 5

Kr. i Præmier, spørger vi om tølgende: 1.) tlvilken
Hest vinder Rundskuelobet (5. Løb)'? - 2) I hvor
mange Løib bliver der spillet for 40.00,0 Kr. e1ler der-
over? Løsninger indsendes inden Onsdag KI. 10

prc. tiI Væddeløbsbladet. Gasværksvej B, V.

FOBSIKILNq af Trav- og Galopheste
Alle Arter Forsikringer tegnes. Forlang /ilbud

V. Lundsgaand & Søn
Raadhusplads 45 r . Telefon C. I 0. I 49
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Den treaarige Hoppe HEPA
rze.d Brother Guy af Ohollywa Macawali

STAAR TIL SALIG.

Nærmere ved Henvendelse tii
Træner POUL KLARTOFT,
TIf. Ordrup 2971 v. mellem 7<1. 12-74.
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