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Pr. FE Pr. kg.

FE/foder enhed 0,6

Fordøjeligt råprotein 110 gr 81 gr

Fordøjelige cellevægge 623 gr 459 gr

Stivelse 41 gr 30 gr

Sukker 74 gr 55 gr

Fedtsyrer 39 gr 29 gr

12,00% Råprotein

3,00% Råfedt

25,50% Træstof

6,40% Råaske

0,50% Lysin

0,60% Calcium

0,34% Fosfor

0,06% Natrium

1,49% Kalium

0,13% Svovl

0,24% Magnesium

Produktkort
+Fiber Mash

Tilskudsfoder til heste

Indhold
Grønpiller, Sojaskaller, Hvedeklid, Tørrede roesnitter, Citruskvas, Fedtsy-
redestillater fra fysisk raffinering palme*,  RC Herbal Fusion #1; Rosma-
rin, Bukkehornsfrø, Brændenælde, Kardemomme, Anisfrø, Koriander.    
* Bæredygtigt produceret og RSPO certificeret palmeolie. www.RSPO.org 

Næringsstofprofil Analytiske bestanddele 

Brugsanvisning 
+Fiber Mash anvendes sammen med stråfoder/hø, wrap, græs samt et vitamin og  
mineraltilskud. Dosering 50-500g pr. 100 kg hest. +Fiber Mash kan opblødes i vand  
i forholdet 1:5. Produktinformation kan hentes på: www.regulatorcomplete.com. 

Produceret i Danmark 
af 208-R756040/NAG, Helsinge, for Regulator Complete ApS, CVR nr. 33963394
Product ref.no: 29264_2739-260821
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Pr. FE Pr. kg.

FE/foder enhed 1,30

Fordøjeligt råprotein 81 gr 100 gr

Fordøjelige cellevægge 221 gr 274 gr

Stivelse 139 gr 173 gr

Sukker 28 gr 35 gr

Fedtsyrer 112 gr 139 gr

13,50% Råprotein

15,50% Råfedt

14,20% Træstof

5,00% Råaske

0,56% Lysin

0,68% Calcium

0,30% Fosfor

0,03% Natrium

0,80% Kalium

0,15% Svovl

0,24% Magnesium

Produktkort
+Energy Fiber Mash

Tilskudsfoder til heste

Indhold
Hørfrø, Sojaskaller, Majs, Citruskvas, Calciumcarbonat/kridt ,  RC Herbal 
Fusion #1; Rosmarin, Bukkehornsfrø, Brændenælde, Kardemomme, 
Anisfrø, Koriander.    

Næringsstofprofil Analytiske bestanddele 

Brugsanvisning 
+Energy Fiber Mash anvendes sammen med stråfoder/hø, wrap, græs samt et vitamin og 
mineraltilskud. Dosering 50-500g pr. 100 kg hest. +Energy Fiber Mash kan opblødes i vand i 
forholdet 1:3. Produktinformation kan hentes på: www.regulatorcomplete.com. 

Produceret i Danmark 
af 208-R756040/NAG, Helsinge, for Regulator Complete ApS, CVR nr. 33963394
Product ref.no: 29264_2739-260821



Forskellen er energiniveauet, højt eller lavt.  
To fibre med hver sin klare fokus. Det er let for 
dig at vælge.

Fibre i det enkle 
staldkøkken

Min kærlighed og passion til og for heste, 
samt ønsket om, at vi sammen kan skabe 
de bedste rammer for sunde, velfunger-
ende og glade heste, er afsættet for udvik- 
lingen af vores nye produkter.

Inspirationen til nye produkter udspringer i 
de udfordringer jeg selv møder i hverdagen, 
når jeg fodrer mine heste. I min stald er der 
heste, der har udfordringer med at blive 
enten for tynde eller overvægtige.  

Der er mange forskellige fibre og mash på 
markedet der imødekommer de udfor- 
dringer. Lige fra traditionelle roepiller til 
avancerede mysli-lignende blandinger. Jeg 
føler selv, at det har været svært at finde 
rundt i den jungle. Derfor er vores to fiber 
mash helt forskellige produkter med hvert 
sit klare fokus. Det er enkelt for dig at vælge 
den fiber din hest har brug for.

200 gram urter i hver sæk
Vores heste har brug for mange urter. 
Derfor finder du også RC Herbal Fushion #1 i 
begge fibre. Der er 200 gram tørrede urter 
i hver 20 kg. sæk.

Det enkle staldkøkken
Udgangspunktet er, at dit staldkøkken skal 
være enkelt og det skal være let for dig at 
fodre dine heste. De to fiber mash er begge 
grundsten i den enkle fodring og er med til 
at indfri vores forventning om, at foderet 
skal give vores heste en optimal ydeevne, 
god indlæring og effektiv restitution, samt 
stressbalancering.

Ingen tilsatte vitaminer  
og mineraler
Begge vores fiber mash er uden tilsatte vita-
miner og mineraler. I det enkle staldkøkken 
prioriter vi et let overblik over kilderne til 

tilførte vitaminer og mineraler. Mange forskel-
lige kilder kan skabe tvivl om, hvorvidt din hest 
får den korrekte daglige dosis.

Jeg håber, at du og din hest bliver glade for de 
nye fiber mash.

Kærlig hilsen

Ingeborg Rahbek Pedersen 

”Udgangspunktet for god fodring 

er altid et godt kvalitetsstråfoder”

Ingeborg 
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Lavt eller højt energi niveau. Vælg den fiber 
mash der passer bedst til din hest. Begge kan 
serveres tørt eller opblødt i vand.

2 fiber mash med 
vidt forskellige 
egenskaber

Regulator Complete har sammensat to fiber 
mash blandinger:

• +Fiber Mash med lavt energiindhold 
til de nøjsomme, overvægtige heste 
eller de der har brug for ekstra spisetid, 
med lavt kalorieindhold for at imødegå 
eksempelvis mavesår. 

• +Energy Fiber Mash med højt energiind-
hold til heste, der har brug for mere. 
Heste der er for tynde, er i vækst eller 
har brug for muskelopbygning og bedre 
restitution.

Tarmflora og inflammation
Begge fiber mash har fokus på at forbedre 
og opretholde en optimal tarmflora. De 
er dermed nøglekomponenter i forhold til 
hestens kompetente  immunforsvar. Inflam-
mation er en af immunforsvarets aktiviteter, 
som er nødvendig for biologisk oprydning 
og restitution. Fibrene bidrager til kontrol af 
inflammationsprocesserne i kroppen, så de 
er effektive, men også kan falde til ro efter 
eksempelvis hård træning, skader eller infek-
tioner. Overreaktion forårsager symptomer, 
skavanker og lidelser som EMS, forfangen-
hed og vævsskader.

Fedt og fiber fodring
Forskning i brugen af forskellige foderkilder 
har dokumenteret, at de kortkædede fedt-
syrer, som tarmens mikroflora nedbryder 
fibrene til, giver god stabil energi både til 
tarmen selv, til musklerne og alle organer.

Hestens hjerne og indlæringsevne påvirkes 

positivt fordi blodsukkeret ikke rutsjer op og 
ned.

Et stabilt blodsukker og insulinspejl samt en 
god tarmflora, giver en bedre omsætning af 
energi, når de øvrige elementer, magnesi-
um, fosfor, svovl, kobber, zink, selen, jern og 
molybdæn, også er i balance.

Fibre virker som en buffer på mavesyren, 
så det er en god ide at give lidt fibre før 
træning. De er også temperaturregulerende i 
både varmt og koldt vejr.

Fibre er ikke bare fibre
Fibre er enten fordøjelige og fermenterbare 
eller grove og uopløselige. De to typer har 
hver deres funktion for hesten. De er lige 
nødvendige og kan ikke erstatte hinanden. 
Der er mange forskellige fiberkilder og en 
kilde kan være høj på både grove og fordø-
jelige fibre. Balancen både mellem de to typ-
er fibre og kilderne er afgørende for hestens 
sundhed. 

De fordøjelige/fermenterbare fibre
De fordøjelige/fermenterbare fibre bidrager 
til energi, da de er næring til tarmens mikro-
flora, som omdanner fibrene til kortkædede 
fedtsyrer, der er energikilde for hesten. 

De bedste kilder til højt indhold af fordøje-
lige/fermenterbare fibre er roepiller og 
sojaskaller, samt citruskvas (pektinkilde). 

De grove fibre
De grove fibre absorberer væske, binder 
toxiner, giver volumen i tarmen samt et 



sundt flow gennem fordøjelsessystemet. De 
bedste kilder til grove fibre er sojaskaller, 
græsgrønpiller, hvedeklid, lucerne og roepil-
ler. Hvedeklid og græs har næsten identisk 
fiberprofil.

Vi har udeladt fiberkilderne ris- og havreklid 
da de begge har en meget lav fordøjelighed 
for hestes tarm- og mikroflora. Lucerne er 
ikke i vores fiberprodukter fordi andre kilder 
giver en mere optimal balance mellem de to 
fibertyper.

Blodsukker påvirkning
Heste er ikke gode til at fordøje større 
mængder stivelse på én gang fordi amylase- 
aktiviteten, det stivelsesnedbrydende enzym, 
i spyt og tyndtarm, er lav. Kortkædede 
fedtsyrer fra fordøjelsen af fibre kan bruges 
direkte af cellerne. Nogle omdannes til suk-
ker, men det er en længerevarende proces, 
der ikke påvirker blodsukkerniveauet. 

Et foder med højt fiberindhold i kombination 
med vitaminer og mineraler skaber et depot 
af væske, elektrolytter og andre nærings-

stoffer i stortarmen, som hesten kan udnytte 
i krævende situationer. En høj-fiber-foder-
plan indeholder mange forskellige fibre og er 
lav på sukker og stivelse.

Våde prutter
Våde prutter/efterløb, er ofte en følge af 
ufordøjet stivelse i stortarmen, så tarmen 
udleder vandet sammen med afføringen i 
stedet for, at det optages i kroppen. Indhold-
et af sukker og stivelse kan være højt i græs, 
hø og wrap. Fibertilskudsfoder hjælper til at 
udligne dette.

Jo flere fibre der er i et fodermiddel, jo  
mindre energi får din hest tilført. Til heste 
med stort energibehov kan der med fordel 
fodres med fibre, der indeholder olieholdige 
frø. Olien pakker stivelsen ind, så den ikke 
laver store udsving i blodsukkerniveauet. 

Jo flere fibre, des mere optimeres tarmens 
bakterie- og mikroorganismefamiliers 
livsbetingelser. Jo bedre livsbetingelser, des 
sundere og gladere bliver din hest. 

Ren forkælelse til den nøjsomme eller overvægtige 
hest. Du behøver ikke tænke på kalorierne. 

+Fiber Mash

+Fiber Mash er en lav-energi  fiber mash, 
med 12% protein og kun 3 % stivelse,  
5,5 % sukker. FE 0,61/8,05 Megajoule.

 +Fiber Mash er særligt velegnet til den re-
lativt nøjsomme eller overvægtige hest, der 
har svært ved at omsætte sukker og stivelse 
og har brug for støtte til omstilling af mikro- 
floraen i tarmen, så forbrændingen effekti- 
viseres. +Fiber Mash øger hestens arbejds- 
evne og udholdenhed.

Giv din hest en sund krop
Den rigtige fiberbalance er afgørende for 
din hests sundhed. +Fiber Mash har 45,9% 
fermenterbare fibre, der styrker/regulerer 
tarmens mikroflora og tilfører udholden-
hedsforbedrende energi. Kilderne er soja- 
skaller, tørrede roesnitter og citruskvas.  

Kilderne til de grove absorberende fibre 
med de tarmnormaliserende og afgiftende 

egenskaber er sojaskaller, tørrede roesnit-
ter, grønpiller og hvedeklid.  Sojaskaller og 
roesnitters høje indhold af begge fibertyper, 
er en afgørende faktor i det balancerede for-
hold mellem de to typer.

Sojaskallernes muskel-opbyggende proteiner 
hjælper til at optimere forbrændingen når 
fedtdepoter forbruges og muskler bygges 
op. 

Balanceret blodsukker 
Hvedeklid giver, ligesom hørfør, nogle af de 
sunde og betydningsfulde sekundærstof-
fer (lignaner), dog uden hørfrøenes mange 
kalorier. Hvedeklid har positiv indflydelse på 
insulinfølsomhed og metabolske sygdomme.

+Fiber Mash dækker sammen med Every 
Day Happy din hests behov for alle relevante 
næringsstoffer og beskytter mod uønskede 
miljøpåvirkninger. Din hest får en sund krop.
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Fiber mash til hesten der har brug for hurtigt 
at få tilført energi, med minimal blodsukker på-
virkning. Målrettet til hesten der er for tynd eller 
den aktive, med høj arbejdsintensitet.

+Energy Fiber Mash 

+Energy Fiber Mash FE 1,3/16,41 Megajoule. 
Indeholder mere energi end korn. Det er en 
høj-energi fiber mash med 13,5% prote-
in, 15,5% fedt og 17,3 % stivelse og 3,5 % 
sukker.  

+Energy Fiber Mash sikrer heste med et 
krævende program, at de både kan yde og 
restituere, samtidig med, at de holder mus-
kelmassen smidig og i topform.

+Energy Fiber Mash indeholder proteiner 
med balanceret aminosyre sammensæt-
ning og fermenterbare/fordøjelige fibre fra 
sojaskaller, roesnitter og citruskvas, samt 
slimstoffer fra hørfrø og pektin, der virker 
udrensende af både indre og ydre toxiner/
miljøgifte og beskytter ligeledes mave-
tarmslimhinden.

Hvad er høj arbejdsintensitet?
Heste der yder på højt niveau er: diegivende 
hopper, hingste der bedækker, føl og plage 
der er i vækst/leger meget, samt top-ydende 
konkurrenceheste. 

Heste i restitution efter skader har behov 
for, at der er kontrollerede mængder stivelse 
i deres afbalancerede foderplan.

Heste, der har svært ved at holde huld, samt 
ældre heste, der har mistet muskelmasse 
og er for tynde, bliver sundere af foder med 
moderat stivelse, mange kalorier fra gode ol-
iekilder, kvalitetsproteiner og fibre fra hørfrø 
og sojaskaller.
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Balanceret blodsukker 
Kalorierne kommer primært fra hørfrø og 
stivelsen er fra majs. Det høje fedtindhold 
sikrer, at stivelsen ikke giver væsentlige 
udsving i blodsukkerniveauet. 

Fyldt med energi
1 kg +Energy Fiber Mash indeholder 155 
gram olier, langt overvejende fra hørfrø, og 
har den optimale balance mellem Omega 
3 og 6.  Heste har behov, for at få tilført de 
livsnødvendige fedtsyrer, da kroppen ikke 
selv danner dem. 

Heste, der yder, har behov for en større 
mængde olier/fedtsyrer end en normal 
daglig dosis foreskriver, da de skal have 
et energioverskud til arbejdet. Den rigtige 
balance mellem fedtsyrerne regulerer 
inflammationsprocesser, smertetilstande, 
immunsystemets afbalancering og bedre 
stresshåndtering, indlæring og trænbarhed. 

Det optimale for præstationsheste, lang- 
distance-, military- og væddeløbsheste er, at 
60-75 % af energibehovet dækkes fra direkte 
oliekilder som hørfrø og fra fermentering af 
fibre i stortarmen.

Når du fodrer med det enkle staldkøkkens 
vitamin- og mineraltilskud, enten Every Day 
Happy eller Peak Performance, dækker de 
begge hestens daglige behov for de nødven- 
dige fedtsyrer. Heste i moderat/krævende 
arbejde har brug for flere kalorier for, at der 
er energi nok til arbejdsindsatsen. Det får de 
med +Energy Fiber Mash. 



Alle doseringer er i gram og angiver den daglige minimumsmængde som vi anbefaler, at du fodrer din 
hest med, i forhold til dens arbejdsbelastning. Den optimale indvirkning på din hests tarmflora opnår 
du, ved at fodre efter anbefalingen. Heste med specielle behov kan have brug for større mængder.

+Fiber Mash nøjsomme og normalvægtige heste

Hestens vægt 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Let arbejde 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Moderat arb.  300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1.050 1.125 1.200

Efterløb/våde prutter
Hestens vægt 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Minimum 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Maksimum 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000

Når afføringen har været stabil i minumum 14 dage, nedsætter du mængden med 20% hver anden uge 
indtil du når den vejledende dosering i forhold til hestens arbejdsbelastning.

Overvægtige heste

Hestens vægt 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Minimum 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Maksimum 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000

Mængden af +Fiber Mash skal tilpasses energiindholdet i det stråfoder du benytter. Hvis det er højt, skal 
du erstatte en større mængde stråfoder med +Fiber Mash. 

+Energy Fiber Mash energikrævende heste

Hestens vægt 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Moderat arb. 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Krævende arb. 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950 2.100 2.250 2.400

Tynde heste

Hestens vægt 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Minimum 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

Maksimum 1000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000

Stråfoder 

Mængden af +Energy Fiber Mash skal 
tilpasses energiindholdet i det stråfoder du 
benytter. Hvis det er højt, skal du anvende 
mindre mængde +Energy Fiber Mash. Er det 
lavt, sætter du mængden op.

Våde prutter/efterløb

I 4 uger fodrer du med 200 gram mere end 
hestens arbejdsindsats angiver i skemaet 
ovenfor. Her efter nedsætter du langsomt 
mængden med 25 gr. hver anden uge indtil 
du når den vejlende mægde. 

Tynde heste

Tilpas +Energy Fiber Mash mængden til hest-
ens spiselyst. Hvis den ikke spiser op, så sæt 
mængden ned.
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RC Herbal Fusion #1 er udviklet i 2021 og fokuserer på  
hestens fordøjelse, gavnlige mikroflora og optagelse af 
næringsstoffer.

Kardemomme 
Kardemomme bliver brugt medicinsk til problemer med 
fordøjelsen og leveren. Kardemommen virker afspænd- 
ende og mindsker risiko for irritation i maveslimhinden. 
Den hjælper iltoptagelsen og blodsukkeret, samt hæmmer 
problematiske bakterier og svampe, herunder fejlgæring.

Anis
Anis balancerer mavesækkens indhold ved for voldsom 
syredannelse og beskytter maveslimhinden. Anis hæmmer 
vækst af uønsket bakterieflora, balancerer blodsukkeret og 
dæmper inflammation.

Koriander
Koriander forbedrer fordøjelsen og dæmper irriterede 
tarme, blandt andet ved at mindske risikoen for uønsk-
ede bakterier. Koriander hjælper også blodsukkeret ind i 
cellerne, til forbrænding eller lagring.

Rosmarin
Rosmarin har en kredsløbs- og nervesystems afbalancer- 
ende effekt, er fordøjelsesfremmende, samt har immunfors-
varsregulerende egenskaber. Rosmarin har et højt indhold 
af antioxidanter.

Brændenælde
Brændenælden har lange rødder, der trækker nærings- 
stoffer op dybt nede fra jorden, og er derfor usædvanlig rig 
på vitaminer, mineraler, jern, protein, klorofyl, C vitamin, 
natrium, kalium, flavonoider og kisel. Brændenælde er blod- 
sukkerdæmpende og den medfølgende insulinfrigørelse 
nedsætter dermed risikoen for udvikling af forfangenhed.

Bukkehornsfrø
Bukkehornsfrø har en stabiliserende effekt på blodsukkeret. 
Det fremmer stortarmens funktion og styrker immunfor- 
svaret. Bukkehorn er en af hestenes yndlingssmage.

Der er 200 gr urter der smager og dufter godt 
i hver sæk fiber. Urterne er fyldt med vigtige 
næringsstoffer. De sender signaler til hjernen 
gennem lugte- og smagssanserne og stimulerer 
spiselysten. 

RC Herbal Fusion
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Andre RC produkter
Kvalitetsstråfoder sammen med vitaminer,  
mineraler og urter, samt salt og elektrolytter 
= ernæringsmæssig rigtig fodring af din hest. 

Regulator Completes enkle staldkøkken inde-
holder alle nødvendige ingredienser til en 
velafbalanceret fodring af din hest og  
gør det let for dig i hverdagen.

Every Day Happy eller Peak Performance 
er udgangspunktet i staldkøkkenet. De to 
balancers dækker fuldt din hests vitamin- og 
minaralbehov i forhold til KER/Kentuky Equine 
Researchs anbefalinger og tildeler mere end 
100% af den dagligt anbefalede dosis af Kisel, 
Kobber, Selen, Zink og Magnesium. Sukker- og 
stivelsesindholdet er helt lavt.

Vi har fokus på, at alle aktive ingredienser 
der indgår i vores produkter, er i mængder, 
der gør en mærkbar forskel for din hests 
sundhed.

Alle produkter er GMO fri og uden korn,  
lucerne og gær. 

Every Day Happy 
Alle heste og ponyracer
Every Day Happy gør din hest glad og holder 
den sund og rask. Booster kroppen så hesten 
kan håndtere skader og stress på den natur- 
lige måde.

I hver 20 kg sæk er der, ud over vitaminer, 
mineraler, sporstoffer og protein:

  4 kg Hørfrø
  250 gr. Spirulina
  400 gr. Aroniabær
  200 gr. RC Herbal Fusion #1®

Peak Performance 
Avls- og konkurrenceheste 
Peak Performace er specialtilskud, vitaminer 
og mineraler i samme sæk. 

OvoMet® har, med sine 200 forskellige pro-
teiner og højt indhold af collagen, elastin, 

hyaluronsyre og glukosamin, dedikeret fokus 
på hestens led, sener, muskler og knogler. 

Life’s Omega® er algebaseret og den stærke-
ste naturlige kilde til Omega 3.

Peak Performance giver din hest ekstra styrke 
på alle områder, så den kan yde mere, hånd-
tere skader og stress ud over det normale, og 
den får mulighed for bedre indlæring. 

I hver 20 kg sæk er der ud over vitaminer, 
mineraler, sporstoffer og protein:

  260 gr. Ovomet® 
  660 gr. Life’s Omega®

  500 gr. Chlorella
  500 gr. Spirulina
  400 gr. Aroniabær
  400 gr. RC Herbal Fusion #1®

+Salt with iodine
Microplastfrit salt til heste tilsat jod. Indehold- 
er kun minet salt fra bjerge og undergrund.

• 25% Himalaya salt
• reducerer stress
• forbedrer din hests:

• vitalitet
• hjerte- og karsundhed
• koncentrationsevne
• indlæringsevne  

+Electrolyte salty with kisel
Microplastfri elektrolytter til din hest med 
magnesium, kalsium, jod, ascorbinsyre og 
kisel. 

• reducerer stress
• forbedrer din hests:

•  performance og restitution
•  nerve- og muskelfunktion
•  Hjerte- og karsundhed

• øger din hests drikkelyst
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TYPE
Easy Keeper*

Hard Keeper**

Arbejdsindsats
Let arbejde/fold

Moderat arbejde

Krævende arbejde

Intenst arbejde

Klassifikation
Vallak

Hoppe

Drægtig hoppe

Diegivende hoppe

Føl

Plag/ung hest

Hingst

Vores anbefaling

Et dækkende valg

Det enkle  
staldkøkken  
Regulator Completes enkle staldkøkken er  
baseret på 6 produkter, der gør det let at fodre 
din hest uanset dens individuelle behov.

* Heste, der har let ved at holde huld. ** Heste, der har svært ved at holde huld.
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”Når jeg fodrer mine heste, blander jeg  
altid Every Day Happy, fiber mash og salt 
sammen i rigeligt vand. Det tager kun 10 
minutter, så er det oplødt og klar.  
 
Blandingen optimerer hestenes væske-
optagelse og sikrer, at næringsstofferne 
rejser som et slags depot gennem tarmen 
og optages optimalt.

Jötunn spiser alt, men Kasthor og Dansari 
er mine kræsne heste og på denne måde 
kan de ikke sortere noget fra”

Ingeborg 


