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Hingsten bag historien

Af Charlotte Eichel Larsen

Jeg sidder her og er i gang med endnu et 
blad – et blad, som jeg glæder mig meget 
til at få sendt i trykken. Endelig er det 
lykkes at få det i A4 format – en drøm, 
jeg har haft længe. Det fi k mig også til at 
tænke på, hvor længe jeg selv har lavet 
bladet, og ikke mindst på foreningen; 
dengang i den spæde start og til nu.

”Grundlæggeren og ophavsmanden” til 
foreningen blev født i Spanien den 29. 
februar 1988 hos avleren Miguel Angel 
de Cardenas Osuna. Hans far havde 
allerede udmærket sig i adskillelige 
konkurrencer og var på dette tidspunkt 
bare 8 år. Hans dengang 11 årige mor 
var efter Vasallo II, som Cardenas bl.a. 
byggede sine blodlinier på. Ural, som han 
blev navngivet, levede højst sandsynligt 
et udmærket føl- og plagliv sammen med 
mange andre kammerater på stutteriet, 
indtil han som 3 årig blev sat på stald 
og sat til salg. Her blev han opdaget af 
familien Bandier, som på det tidspunkt 
havde bosat sig i Spanien og boede der 
i en årrække. Og spanske heste var en 
del af familien, som var meget glade for 
heste. De var alle habile ryttere og havde 
fundet det unikke i den spanske hest, som 
endnu var totalt ukendt for den danske 
hesteverden. Eller rettere – den danske 
hesteverden havde glemt alt om denne 

skønne hesterace.

I starten af 1990’erne valgte familien 
Bandier at vende hjem til Danmark, og de 
tog Ural med sig. Han blev opstaldet på 
Ordrupdal i Nordsjælland, og her mødte 
jeg ham og dermed racen for første gang. 
Jeg blev forelsket i denne langhårede 
spanske hippie, den første gang jeg så 
ham, og jeg blev meget forbavset over, 
at jeg fi k lov til at prøve at ride ham. 
Jeg kunne tænke mig, at det var en dyr 
hest, så jeg syntes, at det var stort af 
familien at lade mig ride ham. Det var 
der selvfølgelig en bagtanke med. Racen 
hører nok til verdens smukkeste, og man 
er da helt solgt, når man først har prøvet 
at ride dem.

Jeg slog følge med familien, og stille 
og roligt stødte der fl ere interesserede 
personer til, som ville vide mere om 
racen. Vi stiftede den første forening, og 
der var stor interesse fra starten. Og Ural 
tournerede rundt, for han var jo trods alt 
den eneste af sin slags på det tidspunkt. 
Han blev vist frem, han gik med til den 
fælles materialprøve på Vilhelmsborg, 
han gik dressurstævner, og der var 
mange, der fi k lov at prøve at ride ham. 
Ural lagde ryg til det hele og tog det med 
stoisk ro. Det imponerede mig meget, 
eftersom han var hingst. Der gik et lille 
års tid, så dukkede der endnu en hingst 

op. Datteren Michala savnede sin gamle 
ven forfærdeligt, og det endte med, at 
han kom til Danmark også. Han blev ikke 
brugt til avl, men var hendes ridehest. Og 
han var lige så dejlig som Ural og havde 
helt fantastiske bevægelser. Han var lige 
så god en dreng som Ural og var vant 
til festivitas og ballade omkring sig. Nu 
var der to heste, der kunne vises frem, 
og det blev gjort med maner på Roskilde 
Dyrskue. Interessen var overvældende, 
og foreningen fi k støt og roligt fl ere 
og fl ere medlemmer. Familien Bandier 
investerede også i en hoppe, et tiltag som 
jeg i øvrigt fi k skyld for! Det skete en 
eftermiddag, da vi var ude at ride, hvor 
jeg henkastet sagde: ”Hvorfor køber I 
ikke en hoppe, så kan I avle”. Hvor skulle 
jeg vide fra, at det satte vældige tanker i 
gang hos familien, og jeg måbede da også 
noget, da jeg blev præsenteret for videoen 
af primadonnaen. Hun hed Umbela II og 
var 3 år gammel og netop sat i fol med 
et imponerende eksemplar af racen ved 
navn Napoleon II.

Der begyndte nu at komme fl ere PRE 
heste til landet. I starten var det hopper, 
og Ural var ene hane i kurven. Sikkert en 
position, han nød. Da Umbela II folede 
sit første føl, hoppen Tatanya, blev hun 
efterfølgende sat i fol med Ural. Og de 
hopper, der var kommet til landet, gjorde 
også kur til ham. 

Ural fortsatte med at lave PR for racen 
og foreningen, og han lå ikke på den 
lade side. Det blev til udstillinger 
fl ere gange på Roskilde Dyrskue, 
opvisninger på rideklubber, shows bl.a. 
i Bernstorffsparken, og han blev også 
udtaget til VM i dressur for handicappede 
på Vilhelmsborg. Her gik han og 
Michalas hingst til stævnerne med ryttere, 
som de ikke kendte det mindste til. Ved 
sådanne stævner er det sjældent, at de 
handicappede har deres egen hest med. 
Ofte skal de ride på en hest, som de har 
fået tildelt ved lodtrækning. Hestene 
skal derfor være lavet af noget specielt 
– de skal være rolige, følsomme, lydhøre, 
stabile og i det hele taget opføre sig 
ordentligt. De to gutter var da også de 
eneste hingste ved stævnet, og der var vist 
mere end én, der gerne ville købe dem.

Og rækken af ryttere, der ville prøve ham, 
var mere eller mindre uendelig. Det var 
ikke os i foreningen, der gjorde det hårde 
arbejde. Det var Ural. Et par år senere 
talte bestanden væsentlig fl ere heste, og 
der kom også fl ere hingste til landet. Ural 

Ural på Roskil-
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blev fortsat brugt en del i avlen, og han 
nåede at blive far til bl.a. 11 PRE føl. 

I 2001 var Ural 13 år gammel, og familien 
havde besluttet, at han nu havde gjort sin 
tjans og skulle hygge sig resten af sine 
dage med rideture i skoven og i det hele 
taget blive gammel sammen med familien. 
Men ak, sådan skulle det ikke gå. Ural var 
på det tidspunkt opstaldet et andet sted i 
Nordsjælland på en hestepension, hvor 
der primært stod varmblodsheste. Og én 
ting er sikkert: Varmblodsheste og PRE 
heste skal ikke have de samme mængder 
at spise. PRE hestene er generelt meget 
nøjsomme, og nogle af dem kan ligefrem 
leve af en sten! Ural fi k næsten samme 
mængder som sine staldkammerater, og 
det gik galt. På trods af en omgående 
og intensiv indsats fi k Ural en alvorlig 
forfangenhed. Der gik lang tid, hvor 
familien ikke vidste, om han ville 
overleve, men stille og roligt kom han på 
benene igen. Han ville dog aldrig være i 
stand til at udføre det samme, som før, 
og i 2004 var det slut. Familien tog den 
meget tunge beslutning velvidende, at det 
var det bedste for Ural. 

Ural var hesten, der tog alle med storm 
med sit smukke ydre og hingstepræg. 
Lige nøjagtigt de ting, som stadig 
bjergtager mange mennesker, når de står 
overfor en PRE for første gang. Han 
solgte sig selv og sin race godt, og han 
kan være stolt af, at der i dag står godt 200 
PRE heste i Danmark, at foreningen har 
en trofast medlemsskare, at der kommer 
i gennemsnit 5 PRE føl hvert år, og at 
hestene stadig skaber vild jubel, hvor de 
viser sig. Det er ikke os, der fortjener 
skulderklappet, men vores heste og ikke 
mindst Ural, som var helt alene om det 
dengang. Da han døde, fi k han ikke et ord 
med på vejen. Det har jeg givet ham nu, 
for det jeg synes, at han har fortjent.

Ural, som vi husker ham. Flyvende, stolt, smuk og med stor karisma. 
Foto: Christina Hauschildt.


