10 heste i hånden
Tømrer- og snedkermesteren fra Karlslunde-kanten har kørt DM med oldenborgheste siden 1984.

100-års jubilæum markeret med tømrermesters
enestående opvisning med
oldenborg i Roskilde
Af Niels Holmgaard Christensen
Foto: Jørgen Bak Rasmussen

Oldenborgavlen i Danmark markerer
100-års jubilæum, og aldrig har racen
været flottere kørende. Det skal forstås
helt bogstaveligt - med henvisning til
jubilæumsindslaget på Roskilde-dyrskuet:
Opvisning med et imponerende og flot
10-spand af oldenborgere. Jo, 5 x 2 heste
for vognen, styret af én kusk.
- Jeg ved ikke, om det er en danmarkspremiere, men jeg har ikke selv set det
før, fortalte manden bag 10-spandet,
tømrer- og snedkermester Ole Buch,
Karlslunde. Han er en kendt kusk og
toneangivende i dansk køresport, har
deltaget ved DM siden 1984 og VM
næsten lige så længe. Han spændte for
første gang i 1982 uden at drømme om,
at han skulle blive en mester med
4-spand.
- Det var min kone, der i sin tid ville
have hest, og hun er fast "mand" på køreholdet. Der skal mange hjælpere til, især
jo når vi kører med 10.
- Det startede med en enspænder, og
jeg var bange! Jeg kørte hellere en lang
omvej end at vove mig ned ad en vej med
blot et svagt fald. Det er kun en måned
siden, vi kørte første gang med de 10
oldenborgere, hvoraf de 6 forreste er
mine egne, mens de 4 andre er lånt af
nogle af de folk, der hjælper til. Det er en
betingelse, at hestene er veltilkørte, så de
er rolige. Men det er næppe en god ide
at køre 10-spand ret tit, for de midterste
heste må ikke finde ud af, at de evt. har
mulighed for at lave numre, siger Ole
Buch. Ellers er hemmeligheden såmænd
blot, at hestene skal vente med at dreje,
Der er ca. 15 meter fra kusken
til forreste hestemule.
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til de får besked. Det gælder uanset, om
der er 2 eller 10 for vognen..
- Det er mange kræfter, du har for. Kan
det gå galt?
- Hvis jeg havde den frygt, kørte jeg
ikke. Men indrømmet, er der én hest, der
vil løbe væk, kan jeg ikke holde den, slutter Buch, der i 1996 kører DM i Vallensbæk og VM i Belgien.
10-spandet kræver mange hjælpere på
vognen og på jorden. Holdet består,
udover Ole Buch og hans kone, Mai-Britt
Jensen, af Alex Watson, Dennis Raahauge, Troels Lund, Birgit og Bent Rindum,
Dorthe og Christian Sørensen, Bent
Knudsen, Claus Jensen samt Anette
og Vagn Hauge.
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Ole Buch han hænderne fulde, når 10-spandet
styres. Vogntjener er Alex Watson.

