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Ruth og Robert Frederik-
sen i Jelling startede ved 
et tilfælde for 25 år siden 
avl af Dansk Varmblods-
heste

Tekst og foto: Poul Graugaard

Lace RDS 7675, f. Fridericus Rex  mf. 
Furore  DH 298, fra Erik og Inge  Conrad-
sen i Spandet har igennem det seneste 
par år vist sig som en af landets allerbed-
ste springheste. Hun blev i 1994 bl.a. vin-
der af springchampionatet for 6-årige 
heste og blev i år udtaget til at repræsen-
tere Dansk Varmblod ved World Breeding 
Championship på Zangersheide i Bel-
gien, der netop er afviklet, når dette 
læses. En del af grundlaget for denne 
vidunderhoppe er skabt hos opdrætter-
parret Ruth og Robert Frederiksen, Hær-
vejen 117 , Jelling, idet moderen Lupin 
DH 2141 er opdræt fra deres stutteri.

Tilfældighed er ikke det, der har præ-
get avlen hos ægteparret Frederiksen, 
men det må indrømmes, at starten bero-
ede på noget af et pludseligt indfald. 
Robert kørte med bus, og så da ude på en 
mark en hoppe fole. Sådan en vil jeg også 
have, tænkte han, og dermed var beslut-
ningen om at opdrætte rideheste taget.

Birkely
En meget smuk 30 år gammel birkeallé 
med ridebane på den ene side og græs-
ningsfolde på den anden er den smukkest 
tænkelige velkomst til de besøgende. Til 
gården hører 30 tdr. land jord. De tidli-
gere ko- og svinestalde er nænsomt og 
smukt blevet ændret til indbydende heste-
stalde, hvor alt er selvgjort. 

Forinden boksene blev lavet, besøgtes 
stutterier rundt om i landet, og resultatet 
blev en sammensætning af de bedste 
detaljer fra de besøgte stalde.

Birkely hed gården allerede ved overta-

Månedens avler:

ÆgtefÆller
 i konkurrence

Ruth og Robert Frederiksen, Birkely, med hop-
pen Losita efter Royal Z.
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gelsen efter Roberts forældre, men birke-
alléen er sønnens fortjeneste. Han mente 
ikke, at navnet passede uden birketræer 
omkring. Dette synspunkt vandt gehør, 
og træerne blev plantet. 

Funktion det vigtigste
- Hestene skal først og fremmest kunne 
bruges, mener Ruth og Robert i fuld enig-
hed. Vi har altid forsøgt at udvælge hing-
stene til vore hopper ud fra en tro på, at 
viljen til præstation og omgængelighed 
var iorden. Det er ikke let, og var det helt 
specielt ikke i vore første år som opdræt-
tere. Det er jo i virkeligheden først inden 
for de seneste halve snes år, at hingstene 
har været deltagere i konkurrencer, så 
man med rimelighed kan udlede nogen 
avlsværdivurdering heraf.

- Iøvrigt mener jeg, tilføjer Robert, at 
det ville være en håndsrækning til os 
avlere, hvis Dansk Varmblod under én 
eller anden form ville sørge for, at hing-
stene var afprøvede, inden de blev sat i 
avlen. Selvfølgelig har vi også i tilgift 
ønsket os afkom, der eksteriørmæssigt var 
så tæt på idealet som muligt. Skulle vi 
alligevel indgå kompromisser undervejs, 
blev det ubetinget på dette punkt.

Stamhopperne
- Vort avlsarbejde er grundlagt på 2 hop-

pestammer, fortæller Robert. Begge stam-
mødre er indkøbt som ungdyr. Det var nyt 
for os med heste. Vi kendte stort set ikke 
noget til heste og hesteavl, da vi startede i 
begyndelsen af 70´ erne, men efterhån-
den har det jo vist sig, at indkøbene ikke 
var så tossede enda.

Den ene hoppe var Lonni RDH 1541 
efter trakenerhingsten Kandidat DH 164 
mf. Castor efter Condor DH 132. Den 
anden var Nicole EDS 2970 efter Tasano 
DH 227 mf. Epok DH 208. Valget faldt 
ikke netop på disse 2 hopper ud fra en 
analyse af sandsynlighederne for god 
præstationsformåen hos afkommet, men 
ganske enkelt fordi de kunne købes, og vi 
kunne lide dem.

Hingstemor
- 19-årige Nicole EDS 2970 har desværre 
på grund af problemer med baglemmer-
ne sit sidste føl i år. Hingsteføllet, hun har 
ved siden, er efter fuldblodshingsten 
Racing Ace xx DH 358, og vi synes selv, at 
han tegner vældig godt. Nicole´s status 
som elitehoppe er kåringsmæssigt opnået 

på baggrund af 2 DH døtre og en avlsgod-
kendt søn. Ridemæssigt er der bl.a. en 
A-hest i dressur og en B-hest i springning.

- Nicole´s afkom har givet os mange 
store øjeblikke. Hendes første datter, 
Nicolette RDH 2247 efter Loewenbrau, 
som i år var mor til skuets bedste føl i 
region 4, tildeltes opdrættermedalje i sølv 
i 1986. Sønnen Nicolaj efter Weltstar DH 
303 blev i 1984 skuets bedste føl i region 
5, og i 1988 blev han placeret i ungheste-
championatet. Forinden han blev solgt til 
Portugal, nåede han endvidere at blive 
A-hest i dressur. 

Den et år yngre Nicowelt, ligeledes 
efter Weltstar DH 303, fik i 1988 avlsgod-
kendelse i Herning. Samme år bestod 
han Materialprøven i Næstved, men var 
desværre iblandt den flok af hingste, der 
ikke fik en ny invitation til Herning. Han 
er siden solgt som ridehest til Schweiz.

Lonni RDH 1541
- Lonni fik hos os 3 døtre. Den ældste 
hedder Losana EDH 2673 og er, som 
Nicole, efter Tasano DH 227. Vi var 
meget fascinerede af denne hingsts meget 
fremgribende og smidige bevægelse, så 
det var helt naturligt for os, at det blev 
Losana, der skulle videreføre denne stam-
me på stutteriet. Hun blev som 3-årig 

Robert Frederiksen ude ved hopperne Amaya og 
Adria med føl efter henholdsvis Blue Hors 
Romancier og Blue Hors Silvermoon.

To 3-års hopper, Losita efter Royal Z og den 
røde Lamour efter Fredericus Rex.

En del af hædersbevisningerne for mange års 
opdrætterarbejde.

4-årige Libell efter Fredericus Rex med Losita  
et hestehovede bagefter.
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kåret i DS, men blev senere som 12-årig 
kåret i hovedstambogen. En opkåring, 
som hun efter vor opfattelse fuldt ud har 
kvitteret for. Hoppen har fået bronzeme-
dalje for afkom.

Losana har indtil nu givet 14 stykker 
afkom, heriblandt Lupin DH 2141, der 
som tidligere nævnt er mor til springhe-
sten Lace. 

Fælles opdrættere - og konkurrerende
Både Ruth og Robert fortæller, at de 
efterhånden blev meget grebet af omgan-
gen og avlen med hopperne. Ofte har 
uenigheden mellem ægtefællerne været 
stor om, hvilke hingste, der ville være det 
rigtige valg til hopperne.

En rationel og øjensynlig rigtig løsning 
på dette problem var, da de hver især fik 
ansvaret for en af stamhopperne og var 
fælles om de resterende 3 - 4 avlshopper. 
Der er ingen tvivl om, at de begge har 
haft usædvanlig udviklet sans for at for-
nemme genetikkens muligheder. Heste-
ne fungerer under rytter. Beviserne her-
for er utallige placeringer i ungheste-
championaterne, finalepladser i spring-
championaterne, A og B heste i såvel 
dressur som i springning.

Otium
- Vi er nu begge gået på efterløn efter 
henholdsvis 22 år på Lego i Billund og 30 
år som buschauffør. Af flere grunde må vi 
nu nedtrappe hesteopdrætningen, siger 
Ruth. Processen er påbegyndt. En stor del 
af „vore“ heste, som fortsat græsser på  
markerne omkring Birkely, har faktisk 
allerede skiftet ejer. Vi ophører bestemt 
ikke foreløbig med hestene, siger begge, 
men kræfterne skal være der, og det kni-
ber det indimellem lidt med. 

Det er tydeligt, at avlerinstinktet er 
fuldstændig intakt. Der tales med spæn-
ding om, hvordan næste års kollektion af 
føl efter Blue Hors Romancier DVH 551 
og Casir Ask  DH 497 mon vil blive.

Træningen
- Vi har i år 4 føl, hvoraf de 3 allerede er 
solgt. Tidligere beholdt vi næsten alt 
opdrættet selv, indtil de havde været igen-

nem egnethedstesten. Dette har vi ikke 
længere mulighed for at gennemføre på 
grund af det store arbejde, der kræves. 
Der er ikke tilstrækkelig god økonomi i 
disse ungheste til, at det efter vor opfat-
telse kan lønne sig, når alt arbejdet skal 
købes. Vi vil derfor fremover, så vidt 
muligt, sælge føllene ved fravænningen.

På et afsluttende spørgsmål om, hvor-
vidt økonomien har kunnet hænge sam-
men i deres hesteavl, svarer Robert:

- Ikke hvis du mener i penge alene. 
Men sammen med oplevelserne - ikke 
mindst det at kunne sætte sig i stalden 
efter en stressende arbejdsdag, tænde 
piben og lytte til hestenes gumlen - jo så 
har det bestemt kunnet hænge sammen.

h

 
Losana EDH 2673
F. Tasano DH 227
M. Lonni RDH 1541
MF. Kandidat DH 164

Adria RDH 2246
F. Loewenbrau  DH 284
M. Loreine DS 3693
MF. Alaska III DH 273

Amaya DH 3346
F. Nicowelt m./avlsgodk,
M. Adria RDH 2246
MF. Loewenbrau DH 284

Lolitta RDH 2989 (B.Spr.)
F. Fridericus Rex DH DH 335
M. Lora RDS 4664
MF. Racot EDV 276

Nicole EDS 2970
F. Tasano DH 227
M. Fleur DH 1475
MF. Epok DH 208
Opd. K. Kjær Snejbjerg, Herning.

På vej ud på græsset. Forrest et af årets føl, nr. to er hoppen Nicole efter Tasano.
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