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Forord til Dansk Jerseys 100 års
jubilæum 1996

Formandens forord
For nøjagtig 100 år siden, besluttede
etatsråd Jørgen Larsen, Gårdbogård,
at han ville importere dyr af Jerseyracen til Danmark. Al begyndelse viste
sig at være svær. De første dyr kom
fra Sverige, og senere fulgte Jerseydyr
fra racens hjemsted, Jerseyøen i den
Engelske kanal.
En ihærdig indsats fra datidens Jerseyavlere gjorde, at Jerseyracen for
alvor udviklede sig, som en betydende
race her i landet. Der har været nedgangs tider, men mest opgangs tider,
så vi i dag har verdens mest effektive
smørfedtproducerende ko. Men tiderne skifter og gennem de senere år
er det blevet mere moderne at producere protein.
Dansk Jersey tager altid nye strømninger og tendenser i samfundet som
en udfordring. Derfor er det nye mål
fremover at blive verdens mest økonomiske proteinproducerende ko. Vi
nåede smørfedtet og vi vil også nå
proteinet.
For at nå de nye mål vil Dansk Jersey
benytte sig af de mest effektive avlsplaner i verden for hele tiden at være på
forkant med den nye udvikling. Denne
udvikling vil kun finde sted, hvis der
ydes et godt og effektivt avlsarbejde.
I jubilæumsåret sker det grundlæggende avlsarbejde i 3 avlsområder:
JERSAM, JAS og Østdansk. Med et
godt samarbejde mellem avlsområderne og med Danmarks Jerseyforening som en vigtig medspiller og koordinerende part, vil Dansk Jersey nå
sine mål.
Bag denne 100 årige udvikling for
den danske Jerseyko, gemmer der sig
mange historier. På et tidligst tidspunkt
ønskede Danmarks Jerseyforening at
få samlet denne historie, og kontakten

til en af jubilæumsbogens hovedforfattere Hans Nørgaard kom i stand.
Han har gjort et kæmpe arbejde for
at samle historien om Jerseykoens oprindelse først på Jerseyøen og derefter
dens udbredelse i resten af verden, og
ikke mindst i Danmark. Hans Nør
gaard har skrevet baggrunds historier
om, hvad der fik betydning for racens
udvikling på Jerseyøen og i Danmark,
hvilke tanker og mennesker der startede importen af de første dyr og den
senere udbredelse her i landet og resten af verden.
Jerseykoens nyere historie er blevet
samlet og skrevet af Poul Christiansen,
tidligere avlskonsulent på Fyn. Han
fortæller på en levende måde historien om de tidligere afkomsprøver og
udviklingen frem til avlsarbejdet som vi
kender det i dag med landsbrugsplan
for brugstyre og samarbejdet omkring
avlsarbejdet. Med livlig hånd har han
beskrevet historiens udvikling omkring
dyrskuerne.
Sidst i bogen kommer vores landskonsulent Rasmus Jerver med nogle
betragtninger om fremtiden for Jersey
racen. Blandt andet, hvad fremtiden
vil kræve af racen og, hvordan Jerseykoen kan leve op til at være en økonomisk mælkeproducent.
Mælkeafregning er et område man
har brugt megen tid på i Jerseykoens
historie. Derfor vil dette emne blive udførligt behandlet i et særskilt rapport,
der vil blive udgivet i efteråret 1996.
Rapporten vil omfatte mælkeafregningns historiske udvikling og samtidig
vil kødproduktionens problematik i de
sidste 100 år blive gennemgået.
At skrive og udgive en jubilæumsbog
er et meget stort stykke arbejde der er
økonomisk krævende. Danmarks Jersey-forening har søgt virksomheder,
foreninger og fonde om økonomisk
Dansk Jersey
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bidrag til bogen. Her har vi mødt megen stor velvilje til at medvirke økonomisk til udgivelse af jubilæumsbogen.
Danmarks Jerseyforening takker for de
flotte bidrag og navnene på de firmaer,
organisationer, fonde og foreninger
som har ydet økonomisk støtte kan
læses andet steds i bogen.
Danmarks Jerseyforening takker
også alle, der har medvirket – specielt
bogens forfattere – men også alle dem

som har medvirket med store som små
historier, billeder og lignende.
Danmarks Jerseyforening ønsker
Jerseykoen tillykke med de første 100
år i Danmark og velkommen til de næste 100 år.

Forfatternes forord

materiale i undersøgelsen.
4) at få belyst Jerseykoens videre udbredelse i Danmark.
I kølvandet på importen til Danmark kom der en heftig debat iblandt
danske kvægfolk om Jerseykoens berettigelse i Danmark. Denne debat og
dens betydning for Jerseykoens udbredelse i Danmark, skønnedes det særdeles vigtigt at få afdækket. Et særligt
kapitel skulle endvidere indeholde en
karakteristik af de første Jerseyavlere,
ligesom jeg ville fokusere på tidlige
„Jerseyinitiativer“, såsom de første lokale Jerseyforeninger og Jerseyfremstillingen på dyrskuer i de første år, for
at afklare betydningen heraf for racens
udbredelse i Danmark.
5) at få beskrevet Jerseykoens første
udvikling i de enkelte landsdele.
Dette kunne lade sig gøre ved hjælp
af Danmarks Jerseyforenings medlemslister fra 1902-20, kontrolforeningsregnskaber, samt ikke mindst
bogværket La Cours Danske Gårde fra
1907, hvor mange af de første danske
Jerseygårde er beskrevet.
Jeg er Danmarks Jerseyforenings
bestyrelse meget taknemlig, fordi man
satte mig på opgaven men uden min
nabo og gode ven David Thomas,
Stenstrup „var der ikke blevet noget
ud af det“. Han har brugt alt nymodens kommunikationsteknik for at
skaffe materiale frem, det gælder
breve, fax, internet og telefonopringninger til „min boghandel i England“,
Phenotype Books i Penrith, Cumbria,

Egebjerg Mølle på Sydfyn dannede i
maj/juni 1994 rammen om en historisk udstilling om Jerseykoen -Mejeribrugets Dronning -. Udstillingen blev
efterfølgende vist i forbindelse med
Danmarks Jerseyforenings årsmøde
på Dalum Landbrugsskole.
Bestyrelsen for Danmarks Jerseyforening opfordrede mig derfor til at
være medforfatter af et skrift om Jerseykoen i anledning af 100 års jubilæet
i 1996, hvilket jeg indvilgede i. På
baggrund af allerede gennemførte litteraturstudier og ikke mindst tilskyndt
af et skrift, „The Alderney Cow“, forfattet i sommeren 1995 af Mrs. Felicity Crump, bosat på øen Alderney i
Den Engelske Kanal, afgrænsede jeg
opgaven til følgende spørgsmål:
1) at få afdækket baggrunden for Jerseykoens udvikling i „historisk tid“,
dvs. den periode som de skriftlige
kilder dækker.
2) at få belyst årsagerne til Jerseykoens tidlige popularitet i store dele
af verden. Alle de lande, der havde
modtaget Jerseykvæg før Danmark,
skulle derfor inddrages i projektet,
og de første importer af Jerseykvæg
til disse lande beskrives.
3) at få afdækket alle omstændigheder
omkring selve importen af Jersey
kvæget til Danmark i årene fra
1896 til 1909. En studietur i september 1995 til Jersey-øen gjorde
det muligt at inddrage hidtil ukendt
Dansk Jersey
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Preben Tving Andersen
formand for
Danmarks Jerseyforening

hvis indehaver J. Mattley beredvilligt
har fremskaffet alt relevant litteratur.
En lignende varm tak skal også lyde til
Mogens Stendal, fordi hans store samling Jerseylitteratur har været stillet til
min rådighed, og til Niels Damsgaard
for ildfuldt samarbejde.
Jeg er endvidere en stor tak skyldig
til forskningsbibliotekar Ebbe Carlsen,
Biblioteket for det Folkelige Arbejde i
Ollerup, Læsesalen på Svendborg Bibliotek, Biblioteket ved Den Kgl. Vete
rinære og Landbohøjskole i København, De Fynske Landboforeninger
på Ørbækvej i Odense, „Jerseykontorerne“ i Odense og Århus, Dalum Landbrugsskole, Ladelund Landbrugsskole,
som ligeledes har fremskaffet relevant
kildemateriale. Desuden en tak til De
lokalhistoriske Arkiver i Thise, Hinnerup, Åle, Vejen, Ebberup, Ejby, Svanninge, Rudkøbing, Samsø og Høng
samt H.C. Andersens Hus i Odense
og Maribo Museum som beredvilligt
har hjulpet med tekster og fotos. En
særlig tak for lån af materiale og gode
tip skal også lyde til Karl Krogsgaard,
Thise, Helge Hasselbalch, Linderumgård, Marno Kjær Vadstrup, Hammel,
Karen Larsen, Vejen, Jens Hansen,
Nejs Møllegård, Karen Margrethe Jacobsen, Sønderby, Carl Møller Rand,
Vejlby Skov, Helge Hansen, Åbylund,
Peter Andersen, Udby Gammelgård,
Lars Peter Pedersen, Lambæksgård,
Julius Jensen, tidligere Indslevgård,
Henry Sørensen, Ore, Gorm Benzon,
Oregård, Esben Hedegaard, Odense,

Som forfatter af afsnittet om avlsarbejdet med Dansk Jersey gennem
dets første 100 år, har jeg forsøgt,
at give et nøgternt billede af den udvikling, som racen har gennemgået i
disse 100 år. Gennem de første 6070 år sker der en meget stor udvikling i antal køer. Racens avlsmæssige
grundlag er ved et dygtigt avlsarbejde
forbedret i takt med tiden, og er udnyttet godt af racens brugere, som
det klart kommer til udtryk i de en-

Elsebeth Ebbesen, Truelsholm, Henning Mortensen, Holev, Johannes
Pedersen, Bremerskov, Hans Jensen,
Hestehavegård, Harry Petersen, Slæbæk, Verner Mathiesen, Stævningen,
Hans Rosager, Oure, Albert Nielsen,
Vester Åby, Niels Nielsen, Tved Østergård, Svend Erik Pryds, Humble, Jens
Mollerup, Rudkøbing, Olga Clemmensen, Samsø, Max Rehder, Boeslund,
Niels Aage Dyrbye, Viggo Buck, Havnelev, Ettie Henriques, tidligere Landsledgård, Erik Larsen, Ulbølle, Hans
Erik Jørgensen, Hundtofte, Hans
Nielsen, Holeby, Børge Egekvist, Års,
Ole Brander, Kirkeby, Ernst SonntagBüsing, Tyskland, Ola R. Undheim,
Norge, Niels Jørgensen, Dansk Jersey-Eksport, samt konsulenterne Poul
E. Christiansen, E. Hjelholt-Jensen,
Peter Larson, Folke Jørgensen, Erik
Christensen og mange flere.
Og på Jersey-øen skal der lyde en
oprigtig tak til Anne Perchard, Graham
og Cathrine Vint, Mary Billot, Doris og
Karl Jensen, Derrick Frigot, Susanne
Le Feuvre, Francis Le Ruez, J.M. Le
Ruez, Eileen Le Sueur m.fl., samt Pat
Cassidy, sekretær i den engelske bevaringsforening for gamle husdyrracer.
Egebjerg den 8. maj 1996
Hans Nørgaard

kelte tabeller. Som kildemateriale er
benyttet tidligere jubilæumsskrifter,
Jerseybladet, m.m. Jeg er stor tak
skyldig til alle som har hjulpet mig i
arbejdet, Det gælder Biblioteket ved
Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, Jerseykontorerne i Aarhus og
Odense og ikke mindst min medforfatter Hans Nørgaard.
Skallebjerg, Haarby, maj 1996.
Poul E. Christiansen.
Dansk Jersey
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Oversigt over
udbredelsen af Jersey-køer
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Jerseyracens opståen
Af gårdejer Hans Nørgaard

Arkæologiske fund viser, at de ældste
spor af tamkvæg på Jersey-øen stammer fra omkring år 4500 før Kristi fødsel. Et lignende fund blev gjort i 1990
i en tørvemose på Alderney, som ved
hjælp af kulstof 14-metoden er dateret
til omkring år 430 før Kristi fødsel.
Endvidere synes det sikkert, at det
første forslag til en „moderne“ avlsplan
for racen blev fremsat ved et møde den
31. maj 1790 hos Mr. J. Pepin i Grouville. Oplysningen her stammer fra et
foredrag holdt i 1943 i det historiske
selskab Société Jersiaise af Reginald
D. Payn og efterfølgende offentliggjort
den 9. august i Jersey Evening Post.
Payn fastslår, „at mødet er historisk
for Jerseykvæget, idet det var første
gang, at der blev gjort et seriøst forsøg
på at tage „nye metoder“ i anvendelse
for at forbedre racen“. Payn refererer
kun én beslutning fra mødet, at man

Gårdejer Hans Nørgaard.

skulle beholde afkommet efter „gode
malkere“, og at en udvalgt avlstyr altid skulle nedstamme fra én af disse
„stærke“ malkere.

Hvor kommer Jerseykoen fra?
Der har i tidens løb været fremsat et
utal af teorier om Jerseykvægets oprindelse. Senest har Mrs. Felicity Crump,
bosat på Alderney, i sommeren 1995
givet sit bidrag til diskussionen, og hun
konstaterer meget nøgternt, at der til
forskellig tid er indført kvæg til Kanaløerne fra Bretagne og Normandiet
i Frankrig.
Jarlen på Jersey-øen uddybede i
et foredrag i 1965 den tilgængelige
viden om import til Jersey-øen fra
blandt andet Frankrig. Han sagde: „På
trods af en række af love, så foreligger
der beviser for, at kvæg lejlighedsvis

Alderney ko, tegnet af G. Garrard. En meget benyttet ill. til Jerseykoens ældste
historie. Modelkoen tilhørte Lord Stawell, og den farvelagde tegning, dat. 20.
novbr. 1802, viser en mørkerød ko med hvide aftegn. [Fra E. Parmalee Prentice:
American Dairy Cattle. 1942].
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Formentlig den ældste tegning af en ko med Jerseypræg,
udført af Thomas Gainsborough. Tilhører Staten Jersey.

er bragt til øen; det kunne være en
franskmand, der købte en farm på
Jersey-øen og som i al ubemærkethed tog sin egen besætning med, eller
mere romantisk: en Guernsey-kvinde,
som giftede sig med en Jersey-mand,
og som medbragte en kalv fra sin far
som bryllupsgave“.
Felicity Crump drager derfor den
logiske konklusion, at Kanaløerne og
Frankrig frem til slutningen af det 18.
århundrede i realiteten var et „avlsområde“, hvor kvæget frit kunne cirkulere.
Følgelig var der før det 19. århund
rede meget lille forskel, om nogen, på
kvæget på de forskellige kanaløer. Og
de eventuelle forskelle, der måske tidligere havde været på kvæget, skyldtes,
ifølge Felicity Crump, ikke et bevidst
avlsarbejde, men andre forhold.

Importforbud 1763
Den første af de love, som Jarlen
på Jersey-øen henviser til, blev indført 1763, for at få sat en stopper
for en omfattende eksport af fransk
kvæg til England. Handelsmændene
brugte nemlig Kanaløerne som mellemstation, for at omgå de engelske
toldbestemmelser. Guernsey fik en
tilsvarende lovgivning i 1819. På det
tidspunkt var der allerede etableret en
ganske indbringende eksport af kvæg
fra Jersey-øen til England, som man
frygtede ville blive ødelagt af den franske eksport. Den kunne undergrave
markedet eller bringe kvæget fra Jer-

En amerikansk „Jersey Alderney“ ko, „Jersey Queen of
Barnet“, født den 2. januar 1874. Koens farver opgives
i stambogen til sort og hvid, rød og gulbrun. [Fra Herd
Book of the Maine State Jersey Cattle Association.
Portland. 1883].

sey-øen i miskredit hos englænderne.
Importforbuddet gjaldt således ikke
for import fra England og handel med
kvæg Kanaløerne indbyrdes.
For
Englands
vedkommende
blev der først indført importforbud i
1860’erne efter udbrud af kvægpest
i England. Og Guernsey-kvæget var
udstillet ved et dyrskue på Jersey-øen
så sent som i 1871.
Importforbuddet i 1763 har i mangfoldige år været anført som bevis for
Jerseyfarmernes fremsynethed og Jerseykvægets unikke status som verdens
ældste, renavlede kvægrace. Forbuddet kom imidlertid, fordi vitale interesser stod på spil for det lille ø-samfund,
derom kan der ikke herske tvivl.
Told- og havneprotokoller fra engelske arkiver sætter tal på eksporten
til England helt fra 1724, og Parmalee
Prentice peger på, at eksporttallene
efterhånden nåede en sådan højde, at
de også måtte omfatte fransk „reeksporteret“ kvæg.
David Le Feuvre har beskrevet denne trafik i sin bog fra 1994,
„Jersey: Not quite British“. Farmere,
overvejende fra Normandiet, skibede
kvæget til Jersey-øen, hvor de havde
sikret sig græsningsmulighed hos lokale farmere, før det efter nogle uger
blev videresendt og solgt i England
som kvæg fra Jersey-øen, hvorved de
franske farmere slap for at betale importtold.
I forvejen var Jersey-øen base for
et omfattende smugleri af cognac, gin,
rom, te og tobak til England.
Dansk Jersey
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Alderney ko med
Jerseypræg, ca.
1915, født på
øen Alderney og
optaget i stambogen på såvel
Guernsey som
Alderney.
[Fra Charles Hill:
The Guernsey
Breed. 1917].

Omvendt lå Kanaløerne i „evig“
krig med Frankrig. Slaget ved Jersey-øen 1781, hvor franskmændene
havde besat St. Helier, men siden igen
blev fordrevet af engelske soldater,
nærede således øboernes gamle had
til det Frankrig, der i 1204 fordrev deres elskede hertug fra Normandiet.
Først efter nederlaget til englænderne ved Trafalgar i 1805 opgav
Frankrig definitivt håbet om at erobre
Kanaløerne.
Så der var helt sikkert stærke, anti
franske kræfter på Jersey-øen, som
med loven i hånden forsøgte at dæmme
op for importen af kvæg fra Frankrig.
Men i alle lejre er der som bekendt
„brådne kar“, som ikke skyer noget
middel, når der er penge at tjene. Og
så kunne det for dem vel være hip som
hap, om det var kvæg eller cognac, der
tjente pengene.
Reginald D. Payn giver et eksempel
på, hvorledes fremtrædende farmere
på øen i 1792 mødte frem ved et stort
marked i St. John for at sikre, at kun
„indfødt“ kvæg blev udbudt til salg.

Alderneykvæg
„Alderneykvæg“ var indtil omkring
1870 en fællesbetegnelse for alt kvæg
på De Engelske Kanaløer, hvad enten
det kom fra Jersey-øen, Guernsey, Alderney eller Sark.
Handelen med kvæg fra Kanal
øerne tog sin begyndelse i løbet af
det 18. århundrede, og som sidste
anløbshavn fra øerne benyttede skibene gerne havnen på Alderney, før
ankomsten til Southampton, der var
modtagehavnen i England.
I England blev kvæget fra Kanal
øerne derfor kendt og handlet under
fællesbetegnelsen „Alderney“.
Fra England bredte navnet sig til
Dansk Jersey
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alle de lande, der importerede kvæg
fra Kanaløerne. For eksempel kalder
et dansk landbrugstidsskrift den først
afbillede Jersey for en Alderney. Det
var i 1866.
I USA begyndte man dog efterhånden at tale om „Jersey Alderney“
og „Guernsey Alderney“. Men først
med oprettelsen af de respektive raceforeninger, Jersey 1868 og Guernsey 1877, samt indførelse af særskilt
stambog for hver race, kom der helt
styr på tingene.
De sydafrikanske farmere vedblev
dog længe efter den første import omkring 1880 at kalde deres Jerseykvæg
for „Alderneys“.
Og i kunsten og litteraturen blev begrebet „en Alderney“ hængende helt
op imod vor egen tid. Felicity Crump
nævner som eksempel en digtsamling
fra 1930’erne, hvori der optræder „en
Alderney“. Den tilhørende illustration
viser dog klart en Jerseyko.

Alderneykvæget på Alderney
Bernhard Bøggild definerede i 1886
begrebet Alderneykvæg således: „Tidligere blev i England hyppigt brugt
den fælles benævnelse Alderneykvæg;
men nu skelnes der både med hensyn
til størrelse, bygning og farve altid mellem Alderney, Guernsey og Jersey
kvæg“.
Der har dog i mange år været uenighed om, hvorvidt Alderneykvæget var
en selvstændig kvægrace eller ej. Så
sent som i 1978 afviste englænderen
R.W. Bell påstanden, men med Felicity
Crumps seneste undersøgelse fra 1995
synes al tvivl nu ryddet af v ejen.
Alderney var en selvstændig kvæg
race fra „1860 til 1921“, hvor den
lille kvægpopulation på Alderney blev
krydset med tyre fra Guernsey, og alle
spor forsvandt definitivt umiddelbart
før Anden Verdenskrigs udbrud, da
alt kvæg blev fjernet fra øen og ført til
Guernsey.

Jerseyimportørerne i England
Handelen med kvæg fra Kanaløerne
blev efterhånden sat i system. Kreaturhandlere i stort tal kom til, mange
af dem med fast bopæl i den vigtigste
importhavn Southampton. I engelske
aviser fra den tid er et utal af Alderney

kvæg til salg. I 1818 var importen
endda så stor, at Kanaløerne på det
nærmeste blev „tømt“ for kvæg.
Når kvæget fra Kanaløerne ankom
til England, blev de skoet, før de i flokke
på 40 til 50 blev drevet til bestemmelsesstedet. Forud var formodede liebhavere adviseret, og annoncer indrykket i de lokale aviser. De der ikke blev
afsat på den måde, blev sluttelig solgt
på auktion.
Importen omfattede næsten udelukkende kvier og køer, sjældent tyre,
og kunderne kan rubriceres i tre kategorier: bymejerierne, godsejerne og
sejlskibene.
John Shurmer er den første navngivne kreaturhandler, vi kender. Handelen foregik endnu i hans tid under
ret så beskedne former. Med sin kutter transporterede Shurmer fire til
fem stk. Alderneykvæg ad gangen til
Southampton. Blandt hans kunder
var en Lord Braybrooke i Essex, som
i 1811 udskiftede sine Suffolk-køer
med Alderneykvæg. I dag regnes den
besætning for den først etablerede Jerseybesætning i England.
Samme år indledte Shurmer et forretningssamarbejde med Michael Fowler, idet Fowler påtog sig at videresælge
dyrene i London. Fowler begyndte dog
snart selv at importere fra Kanaløerne,
og dermed var begyndelsen gjort til en
omfattende handelsvirksomhed, der år
efter år omsatte ca. 2.000 stk. kvæg
fra Jersey-øen, Guernsey og Alderney.
Lokale kreaturhandlere på Jerseyøen fungerede som „agenter“ for Fowler. Den første var P. Le Gresley, der
efterfulgtes af John Le Bas fra St. He
lier, som i mere end 40 år på vegne
af Fowler foretog opkøb, samlede og
afskibede kvæget fra øen. Le Bas` barnebarn, Eugene J. Arnold, blev siden
øens største eksportør af kvæg. Hans
firma solgte dyr til England, Amerika,
New Zealand, Australien og Frankrig.
Michael Fowler anbefalede i
1830’erne farmerne på Jersey-øen
at organisere deres avlsarbejde efter
engelsk forbillede og tilskyndede dem
derfor til at oprette en landboforening,
afholde dyrskuer, med videre. Fowler
havde følgelig også en finger med i
spillet, da de første dyrskueregler blev
udarbejdet i 1834.
Så Michael Fowler er måske en af

Annonce for Edward Parsons Fowler
i 1855. [Fra American Dairy Cattle.
1942].

de personer, der har haft størst indflydelse på, hvorledes Jerseykvæget som
type blev udviklet?
Fowler introducerede og populariserede Jerseykvæget i England, han
udstillede det i Glasgow i 1850 og ved
Verdensudstillingen i Paris 1856, hvor
Napoleon III købte præmietyren og
fire køer, som Fowler havde med på
udstillingen.
Forretningen blev siden fortsat og
kraftigt udvidet af Fowlers tre sønner,
Edward, Lawrence og Percival. Edward
P.P. Fowler solgte i årene fra 1869 til
1881 mange Jerseydyr til USA, Lawrence P. Fowler eksporterede både til
Det Europæiske Kontinent og i 1868
til Canada, og endelig handlede Percival H. Fowler som sine brødre både
med USA og Canada, foruden at de
alle tre selvfølgelig forsynede hjemmemarkedet. En bemærkning hos
Thornton lader formode, at Lawrence
P. Fowler også solgte „skibskøer“ til de
familier, der emigrerede til Australien.
Percival H. Fowler fik som agent
på Jersey-øen Francis Le Brocq, med
hvem de danske importører siden hen
fik et tæt samarbejde.
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Landbruget på Jersey-øen

De landbrug, som mødte danskerne på
Jersey-øen 1896, var små ejendomme
med sjældent over 10 køer, jordtilliggendet svingende fra ca. seks tønder
land op til enkelte på 35-40 tønder
land på den dårligste jord. Rundt om
markerne var høje, beplantede diger,
hvoraf de ældste stammer fra årene
ca. 1550 til 1625, da en fjerdedel af
øens dyrkede areal blev tilplantet med
frugttræer. Formålet med digerne var
angiveligt at skærme de mange frugtplantager og sikre ciderproduktionen,
som i umindelige tider var øens hovedindtægtskilde.
Cider er ifølge husets gamle husmoderleksikon en drik, fremstillet ved
gæring af æblesaft, altså en form for
æblevin. I tusindvis af tønder af denne
æblevin blev hvert år eksporteret til
især England. Endnu i begyndelsen
af forrige århundrede var en femtedel
af øens indhegnede areal æblelunde,
og hver farm havde sin egen særlige
„ciderpresse“, til forarbejdningen af de
enorme frugtmasser.

Efterhånden blev det imidlertid
mere lønsomt at dyrke tidlige kartofler
til Londons mange millioner indbyggere. Størstedelen af æbletræerne blev
fældet og kartofler lagt istedet. Især efter 1880 tog denne udvikling fart, da
en farmer ved navn Hugh de la Haye
helt tilfældigt fremavlede Jersey-øens
berømte „kongelige kartoffel“.
Eksporten af tidlige kartofler til England blev så stor en succes, at juvelérbutikkerne i King Street i St. Helier, vidste, at farmerne et godt år ville komme
ind og investere hele deres overskud i
guld og sølv. I 1891, f.eks., udgjorde
eksporten 66.840 tons til en værdi af
487.000 engelske pund, mens smøreksporten på samme tid var lig nul.

Jerseykvægets rolle i landbruget
Jersey-øens kvægbestand udgjorde år
1900 6.742 køer, 774 tyre og ung
kvæg over to år, 2.335 mellem et og
to år, samt 2.393 under et år. For
såvidt angår koantallet, så er der fra

Et karakteristisk træk ved Jersey-øen er de mange smalle veje og de levende
hegn, der omgiver næsten alle marker. [Postkort i privat eje].
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Høslet hos Carlyle Le Gallais, „Roselands“ ca. 1940. Stråfoder har altid været
en mangelvare på Jersey-øen, hvorfor farmerne har været henvist til at importere halm og hø. [Foto Strohmeyer. Album i WJCB`s kontor i St. Helier].

dengang og frem til i dag nærmest sket
en halvering til kun 3.800 køer. Reduktionen er ikke kun et udtryk for den
stigende ydelse i forhold til dengang,
men eksporten af avlsdyr fra Jerseyøen er i dag stort set ophørt.
Jersey-øen er berørt af det eksportforbud, der ramte Storbritannien efter
udbrud af den frygtede kvægsygdom
BSE.
Tidligere var det store kvæghold
på Jersey-øen en følge af den massive
efterspørgsel af avlsdyr; årligt eksporteredes fra 1.000 til godt 2.000, fortrinsvis kælvekvier.
I 1962 offentliggjorde geografistuderende i København, Brian J.R.
Blench, en artikel om landbruget på
Jersey-øen i det 17. århundrede. Heraf
fremgår, at antallet af kvæg på den tid
var lille og udelukkende holdtes for at
være selvforsynende med mælk og
smør. Og smørrets fortræffelige kvalitet skulle ifølge samtidige kilder, som
Blench refererer til, være en følge af
græssets gode kvalitet.
Blench slår endvidere fast, at tilplantningen med æbletræer og indhegningen af markerne i begyndelsen
af det 17. århundrede bevirkede, at
farmerne måtte opgive århundreders
gammel tradition med efter høst at
„opgive ævred“, som vi siger i Danmark. Det vil sige, at kvæget fik lov

til frit at græsse på de høstede marker med tilstødende overdrevsarealer.
„Med de spredte indhegninger blev det
umuligt“.
På Guernsey medførte det ringere
græsningsmuligheder for kvæget. Når
det tilsyneladende ikke afstedkom
problemer på Jersey-øen kan det skyldes, at farmerne på Jersey-øen, ifølge
Blench, kun holdt meget få slagtedyr.
Som årsag hertil angiver han, at fisk
her trådte i stedet for kød på den daglige kostplan.
Jersey-øen var tætbefolket og fattigdommen truede i det 17. århund
rede, hvis høsten svigtede. Befolkningen kom let i underskud med de mest
basale livsfornødenheder. Kornarealet
var blevet så indskrænket ved den
kraftige satsning på ciderproduktionen, at import blev nødvendigt; Ifølge
Parmalee Prentice en import på helt
op til en tredjedel af forbruget. Så det
er meget nærliggende at antage, at de
knappe beholdninger ikke omsattes
i en dyr kødproduktion, når fiskene
svømmede lige uden for døren. Det
var mere hensigtsmæssigt at importere kød fra de nærliggende provinser
i Frankrig, Normandiet eller Bretagne.
Også stude eller okser, der benyttedes
som trækkraft foran en vogn eller en
plov importeres fra Frankrig.
Jersey-øen havde i virkeligheden,
Dansk Jersey
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med den gennemgribende omlægning
af landbruget, indført en form for pengeøkonomi. Overskuddet fra cidereksporten, som var støt voksende efter
nogle år med indkøringsproblemer,
muliggjorde nemlig import af helt nye
varer, som man ikke tidligere havde
kendt i det gamle selvforsyningssamfund.
Ifølge Parmalee Prentice indgik nu
kvæg, først og fremmest køer og kvier,
samt cider som betalingsmiddel for importeret korn fra England, og her har
vi formentlig den spæde begyndelse
til, hvad der siden skulle gøre Jerseykoen berømt over den ganske verden.
De malkende hundyr fra Kanaløerne
afsattes i første omgang til „mejerigårde“ eller „bymejerier“, der forsynede befolkningen i de engelske køb
stæder med frisk mælk. Senere kom
nye kundegrupper til, først og fremmest de velstillede på landet, som fik
smag for Jerseykoens koncentrerede
mælk, samtidig med, at de fik et eksotisk præget dyr til at pynte i forhaven
eller parken foran huset.
En anden ofte overset betydning af
kvægholdet var værdien af den gødning, som tilførtes de intensivt drevne
marker på Jersey-øen, hvor klimaet
betingede, at der kunne høstes flere
afgrøder i løbet af en dyrkningssæson.
Da C.P. Le Cornu i 1859 skrev en
længere afhandling om landbruget på
Kanaløerne, bemærker han således, at
opsamlingsbeholdere til den flydende
husdyrgødning nu var almindeligt udbredt på Jersey-øen. Ved siden af den
optimalt udnyttede husdyrgødning
anvendte farmerne også tang i store
mængder som gødning. Fra 1844 begyndte farmerne tillige en import af
guanogødning. De gødningsmængder,
farmerne anvendte, var så store, at
godsinspektør Breth Petersen bemærker det i en beretning fra 1903.

Arbejdet omkring Jerseykoen
Farmene på Jersey-øen var typiske
familiebrug, hvor alle familiemedlemmer måtte give en hånd med. Hyppejern og spade var to stærkt benyttede
redskaber. Ved f.eks. optagningen af
kartofler beskæftigedes dog mange
franske sæsonarbejdere.
En farm af normal størrelse havde
gerne seks til otte marker, inklusive
Dansk Jersey
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måske en eller to æblehaver.
Gennemsnitsstørrelsen af markerne
var to-tre acres. [1 acre = 0.4 ha]. Hvis
der for eksempel til en farm hørte 15
tønder land i 1896, ville ca. de otte
blive benyttet til rodfrugter, to til hvede
og fem til græs. Og besætningen ville
i reglen omfatte to heste, seks køer,
seks ungkvæg og seks-otte svin.
Ret efter nytår begyndte farmeren
at tænke på den kommende sæson.
Græsgangene blev gødet med tangen,
som de kraftige vestenvinde gennem
vintermånederne havde skyllet op på
kysten, og med den ajle, der var opsamlet fra vinterens staldophold. Den
flydende husdyrgødning blev iøvrigt
helt forbeholdt græsmarkerne.
Kvæget kom på græs i 8-10 måneder hvert år. Det kunne endog forekomme, at de kom ud året rundt, idet
udbinding fandt sted, så snart vejret tillod det. De tætte levende hegn om alle
marker sikrede en rimelig læ under de
værste storme.
I perioden fra maj/september eller
oktober var køerne ude nat og dag.
I tilfælde af meget dårligt vejr eller
stærk varme kunne fluerne genere så
meget, at farmerne satte køerne ind i
et åbent skur om middagen. I de øvrige måneder kom de altid på stald om
natten.
De fleste køer kælvede om foråret,
omkring det tidspunkt, hvor græsset
kom i vækst.
Køerne blev overalt tøjret. Forholdene egnede sig ikke til løsdrift, og ved
at tøjre kvæget fik farmeren det opti-

Køerne på Jersey-øen stod tidligere 
altid i tøjr. På den måde undgik farmerne, at køerne nedtrampede det „dyrebare“ græs, men det var tidkrævende
således flere gange daglig at flytte
køerne. [Foto Strohmeyer ca. 1940.
Album i WJCB`s kontor, St. Helier].

male udbytte af sit græs. Kvæget blev
bundet og tøjret ved en kæde, som var
anbragt om hornene.
Græsningsforholdene på Jerseyøen var så fortrinlige, at køerne klarede sig uden de store mængder kraftfoder. Kælvekøerne fik dog gerne 14
dage før og efter kælvningen lidt klid. I
perioden, hvor de var inde om natten,
fik de gerne aften og morgen, inden
de sattes ud, et suppleringsfoder bestående af f.eks. roer og hø samt en tot
halm til natten.
Til Jersey-øen importeredes iøvrigt store partier hø og halm, især fra
Frankrig. Men også Jørgen Larsen,
Gårdbogård, skal have eksporteret hø
til Jersey-øen.
Staldene opbød, ikke det mest opløftende syn. De var som oftest mørke,
og lidt uhyggelige. Og som det ligeledes var tilfældet mange steder i Danmark, var der ingen krybber. Køerne
stod bundet til ringe i væggen.
Græs, hø og forskellige rodfrugter
var hele året igennem hovedfoderet,
men efter danske forhold var der ikke
tale om stærk fodring. Den enkelte farmer tildelte nok mest kraftfoder efter
eget temperament.
Danskerne blev virkelig forbavset
over at opleve, hvor lidt stads, der blev
gjort ud af kalvene. Straks efter fødslen
af en kalv, hensattes den i et lille rum
i en krog af kostalden, indtil den efter
nogle få dages forløb blev bundet. De
første dage fik den råmælk, derefter
sødmælk i 14 dage, skummet mælk i
to-tre uger, - og efter den tid kun hø

og undtagelsesvis lidt klid. Om foråret
blev småkalvene inden længe sat på
græs i tøjr.
Kalvene virkede udsultede, men
farmerne havde den opfattelse, at
det var forudsætningen for at bevare
racens „nøjsomhed, størrelse og fine
bygning“.
Efter et halvt år på græs havde kalvene da også rettet sig markant til det
bedre. Kvierne kælvede første gang i
to års alderen.
Stærkt tilskyndet af de høje priser,
som dyrene kunne opnå til eksport,
satsede farmerne på opdræt af gode
avlsdyr. Jørgen Larsen fremhæver en
ganske interessant detalje, som viser,
hvor målbevidst farmerne arbejdede:
„For at give hornene en passende
form, anbringes almindelig på disse
under fremvæksten en såkaldet horn
skrue, hvormed man kan bøje hornene og give dem den retning, man
ønsker.“
Kvægavlens større og større betydning for farmerne kan direkte aflæses i den kraftige stigning i antallet af
malkekøer. I 1867 fandtes kun 4.300
malkekøer på Jersey-øen. I 1879 var
der 5.000 og i 1890 ca. 7.000, - en
stigning på 58 pct. i løbet af 23 år.
Salget af avlsdyr gjorde også farmerne meget udstillingsfikserede.
Forud for en udstilling, hvor køernes
ydelse skulle kontrolleres i de såkaldte
„buttertests“, kunne farmerne godt
anvende betydelige mængder kraftfoder for at forcere koens ydelse.
Dyrenes sundhedstilstand karakteriseredes iøvrigt som god: „kalvekastning kendes ikke og tuberkulose
er en stor sjældenhed; derimod kan
kalvedødeligheden til tider være meget
ondartet“, var Jørgen Larsens vurdering i 1897. Endnu var han ikke opmærksom på paratuberkulose, som siden skulle volde mange problemer hos
de første importerede dyr til Danmark.
Danske dyrlæger var på Jersey-øen i
forbindelse med den sidste import i
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Vandingsscene hos en Jerseyfarmer i begyndelsen af dette århundrede. [Postkort
i privat eje].

1909, og her påviste de, at paratuberkulose også forekom på Jersey-øen.

Mælk og smør
Arbejdet med opdræt af kalvene, malk
ningen og fremstillingen af Jersey-øens
berømte smør var i umindelige tider et
decideret kvindearbejde.
Stolthed er et ord, som flere forfattere anvender i forbindelse med
kvæget på Kanaløerne. På Alderney
mindes mange familier endnu den dag
i dag med stolthed „deres førsteklasses
mejeriko“, på trods af at den ophørte
med at eksistere for 75 år siden!!
På Jersey-øen taler farmeren ifølge
B. Bøggild „til sit kvæg, omgås og elsker det ligesom araberen sin hest“. I
en tysk artikel fra 1896 hedder det, at
Jerseybondens stolthed er hans køer.
Beboerne på Guernsey har ligeledes en høj mening om deres køer og
praler af disse. Et gammelt ordsprog
siger: „Jerseykoen er vel den ædleste,
men Guernseykoen er malkepigernes
yndling. Hos den ene er kvaliteten,
hos den anden kvantiteten hovedfortrinet“.
En lignende stolthed udvistes, ifølge
C.P. Le Cornu, tidligere af Jerseyfarmerens kone i hendes hjemmemejeri.
Om sommeren blev køerne malket
på marken, mens man i vinterhalvåret
hen under aften kunne se klynger af
køer på vej ad de smalle stier til stalden
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for at blive malket. En ung pige havde
let ved at trække et par stykker. For der
blev lagt stor vægt på, at kvæget var
omgængeligt og let at passe. Måden
at gøre det på, var at lægge tøjr på
kalvene i en ung alder og vænne dem
til at blive trukket.
Der blev malket to-tre gange dagligt. Om vinteren malkede man til morgen mellem kl. 5 og 6, og til aften efter
kl. 16, når køerne vendte tilbage fra
marken.
Ved malkningen anvendtes de i
vore dage så berømte mælkekander,
hvis oprindelse formentlig går tilbage
til Guernsey. De afviger fra de kander,
der ellers brugtes i Storbritannien, og
var mere lig de kander, der benyttedes i Bretagne i Frankrig. Men kendere påstår, at der også er forskel på
kanderne på Guernsey og Jersey-øen.
Under alle omstændigheder, så kan
Guernsey-typen føres tilbage til 1796,
da den blev sat i produktion af en J.
Noel i St. Peters Port. En efterkommer
af J. Noel markedsfører nu mælkekander som turistsouvenirs.
Efterhånden som malkningen skred
fremad, blev mælken siet gennem et
stykke linned, der var lagt hen over
en anden mælkekande. Herefter kom
mælken til „mejeriet“, som var et særligt rum indrettet i forbindelse med
stuehuset, gerne i nordsiden. Gulvet
var brolagt og der var hylder på væggene til mælkefadene eller mælkekar-

Typisk malkescene fra begyndelsen
af dette århundrede. Bemærk mælkekande, vogn og tøjrekølle. [Fra The
Jersey Cow.. and its Island Home.
1992].

rene - de såkaldte „crocs“, hvor mælken hensattes til flødesætning. En proces, der alt efter årstiden kunne tage
fra et til flere døgn. Thornton nævner
tre døgn om sommeren, og om vinteren, skriver han, blev fadene kort før
sengetid anbragt på kaminen for at
fremme flødesætningen.
Når mælken var skummet, blev fløden opbevaret i en croc specielt til det
formål, indtil kærningen skulle finde
sted. Der kærnedes gerne en-to gange
om ugen. Thornton nævner, at hvis
der i sommerhalvåret hengik fem-seks
dage inden kærningen, blev resultatet
ikke tilfredsstillende. Konen i mejeriet
var også meget bevidst om, hvilken
rolle fodringen af køerne spillede for
smørrets kvalitet.
Tilbage i 1790 holdt landboforeningen på Jersey-øen et møde, hvor der
var udstilling og forklaring af „en ny
type kærne“. Altså er der løbende sket
en forbedring af mejeriudstyret. Om situationen i 1893 hedder det i Landsmandsblade: „Kærningen foregår i
gammeldags, firkantede eller runde
stampekærner“.
Når kærningen var tilendebragt,
efter ca. en halv time alt afhængig

af temperaturen, blev smørret æltet
med en flad træske i et kar, salt blev
tilsat, og inden færdigpakningen blev
det forsynet med farmens eget smørmærke, skåret i træ. Der var nemlig
lovkrav om, at alt smør skulle mærkes
med farmens eget mærke.
Ost derimod hørte til de varer, som
beboerne på Jersey-øen importerede.
En Jerseykvinde forstod sig på at lave
velsmagende og velfarvet smør, hvorimod forsøg med at lave ost sjældent
lykkedes. Osten havde en tendens til
at blive for tør og hård.
Smøreksporten havde omkring
1850 og frem til 1865, hvor den toppede, spillet en vis rolle for Jerseyøens farmere. Men hen imod århundredskiftet svandt den ind til næsten
ingenting. Og de små mængder, der
gik til England, afsattes privat. Langt
størsteparten af mælk og smør kunne
let afsættes på hjemmemarkedet. En
stigende strøm af turister var allerede
før 1900 begyndt at invadere øen, og
det hjalp jo alt sammen på afsætningen.
Befolkningen i St. Helier købte også
en væsentlig del af mælken som konsummælk, idet „detailhandlerne“ fik
friske forsyninger ind morgen og af-

Jerseypige med kvie og mælkekande
fra begyndelsen af dette århundrede.
[Postkort i privat eje].
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Reklame for Kanaløernes største mejeri, „Victoria Dairy“ i St. Helier på Jerseyøen. [Privat eje].

ten fra farmene i St. Heliers nærmeste
opland. Også smørret fandt afsætning
i St. Helier, - enten fra forretningerne
eller på de to ugentlige markedsdage
onsdag og lørdag, hvor konerne falbød deres friske, nykærnede Jersey
smør.

Det kooperative mejeri
Et moderne mejeribrug, som det kendtes i Danmark med etablering af andelsmejerier, vandt endnu ikke tilslutning blandt farmerne på Jersey-øen.
I 1885 havde landboforeningen
ganske vist fremsat et vidtgående
forslag til en omorganisering af øens
mejeribrug. I forslaget indgik, at der
over hele øen skulle oprettes kooperative distriktsmejerier. Argumentet var,
at et konkurrencedygtigt mejeribrug
krævede stordrift. Og samtidig var det
forslagsstillernes overbevisning, at det
ville hæve renomméet på uforfalsket
og vellavet Jerseysmør , - såvel på øen
som i udlandet.
Et engelsk firma investerede herefter i mejeridrift på øen. I et andet
tilfælde gik tre farmere sammen om
Dansk Jersey
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oprettelsen af et fællesmejeri, som opkøbte mælk.
Det var situationen, da danskerne
kom til Jersey-øen i 1896, og ifølge
Jørgen Larsen gav det engelske mejeriselskab underskud. Men størsteparten af mælken blev endnu behandlet
på gammeldags vis.
I slutningen af 1906 blev mejeri
diskussionen taget op igen i landboforeningen. Et par medlemmer havde i
den forbindelse besøgt Danmark for at
studere den danske andelsbevægelse,
og de fandt det danske system velegnet til forholdene på Jersey-øen med
de mange små landbrug.
Resultatet blev beslutningen om at
oprette to mejerier: Victoria Co-operative Dairy og Jersey Co-operative
Dairy. Sidstnævnte er særlig interessant set med danske øjne, for her
spurgte bestyrelsen Jørgen Larsen til
råds og bad ham anvise dem en dansker til posten som bestyrer af mejeriet.
Derfor indrykkede Jørgen Larsen
i løbet af efteråret 1907 en annonce
i danske „Mælkeritidende“, hvor han
søgte en mejerist til at bestyre et mejeri

Mejerist Søren Jensen på sin nye arbejdsplads, „Jersey Cooperative Dairy“ på
Jersey-øen. [Foto Albert Smith, St. Helier, privat eje].

på Jersey-øen, der skulle organiseres
„efter dansk mønster“.
En ung vendelbo, der i henved ni
år havde bestyret Raunstrup Andelsmejeri, Søren Jensen, reflekterede på
annoncen. Han fik direktør VidebækNielsen, Ålborg Amts Andels-Smørsalgsforening, til at anbefale sig, før
han rejste op til Gårdbogård med sin
ansøgning og for at få en personlig
samtale med Jørgen Larsen. Efter
nogen tid tilbød Jørgen Larsen ham
pladsen på Jersey-øen med tiltrædelse
den 1. januar 1908. Det har sikkert
vejet til, at Søren Jensen også havde
en læreruddannelse og var lidt af et
sproggeni.
Efter juledagene i 1907 rejste den
unge Søren Jensen til Jersey-øen,
hvortil han ankom én af de første dage
i det nye år. En dansk montør, ansat
ved Burmeister & Wain, ankom 14
dage senere og installerede alle mejerimaskinerne.
I marts hentede Søren Jensen sin
kone og fire børn til Jersey-øen, og
midt i april stod mejeriet færdig til at
tage i brug. I de næste 32 år bestred
han posten som bestyrer på Jersey

Co-operative Dairy. Forholdene under
Anden Verdenskrig blev ham imidlertid så brogede, at han tog sin afsked.
En søn, den nu godt 90-årige Karl
Jensen, videreførte i 1945 faderens
arbejde. Han havde en ingeniøruddannelse som basis, da han tog fat på at
samle alle mejerierne, der efterhånden
var etableret på øen, til ét stort mejeri,
som kunne indveje al mælken fra hele
øen.
Mejeriet, der stadig eksisterer, kom
til at hedde Five Oaks Dairy. På Karl
Jensen’s initiativ og med hans store
viden blev det skabt i samarbejde med
danske mejerieksperter og arkitekter.
Maskinerne kom fra Pasilac i Silkeborg og fliserne fra Bornholm. Iøvrigt
fortæller Karl Jensen, at Five Oaks
Dairy er næsten en nøjagtig kopi af
mejeriet Randers Mælkecentral, - blot
mindre.
I 1966 overtog The Jersey Milk
Marketing Board (JMMB) mejeriet. I
1993 havde mejeriet 66 leverandører
med tilsammen 3.800 køer og 15 millioner kilo mælk.
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Danske Karl Jensen med en Jerseyko. [Foto i privat eje]

Skikke og overtro

Den første søndag i maj indvarslede
de unge i St. Helier forårets komme
ved, endnu før solen var stået op og
malkningen tilendebragt, at vandre ud
til farmene i byens omegn.
De unge byboere ofrede morgensøvnen for at få lejlighed til at smage
mælken, frisk fra kopatten. Et særlig
populært sted var måske forståeligt nok
farmen „Vallée des Vaux“. Her blev
der nemlig serveret en særlig „mælke
punch“, bestående af trekvart glas varm
mælk, tilsat to skefulde sukker, en snaps
cognac og en knivspids kanel.
Ved besøg på Jersey-øen blev det
iøvrigt klart, at flere af de ældre endnu
har et indgående kendskab til den
gamle folketro. Doris Jensen, født
og opvokset på Jersey-øen og siden
gift med danske Karl Jensen, kunne
således huske en nabokone fra sin

barndom, som blev beskyldt for at
være heks. Ifølge Doris Jensen var det
almindeligt på Jersey-øen at holde en
ged i kostalden sammen med køerne.
Det skærmede dyrene mod uheld.
Lignende gammel folketro kendtes
også førhen i Danmark, hvor eksempelvis en levende hugorm, begravet under dørtrinnet til kostalden, skulle sikre
bonden mod uheld i besætningen.
På Jersey-øen ofrede man tidligere
mange kræfter på at værne sig mod
heksenes påståede overgreb mod
kvæget, og Kanaløerne formelig vrimlede med hekse. På Guernsey taltes de
ligefrem i dusinvis.
Det var en udbredt opfattelse, at
hvis der var blod i mælken, eller koen
gik „gold“, at så havde det ikke en naturlig forklaring.
En farmer, der just havde mistet

Julekort med knælende Jerseykøer. Mange gamle farmere på Jersey-øen tror
endnu fuldt og fast på, at deres køer beder juleaften.
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Jerseysagkyndig Mrs. Eileen
Le Sueur med en af sine
køer på Clairval Farm i St.
Saviour på Jersey-øen. Mrs.
Sueur har været behjælpelig
med værdifulde oplysninger
og illustrationer til denne
bog. [Postkort i privat eje].

et par køer, valgte som en sidste
udvej at udfordre det onde selv. En
nat lagde han sig således på lur i den
mark, hvor køerne stod tøjret. Med
sig havde han sit gevær. Og stor var
hans overraskelse, da der pludselig
fra naboens mark kom springende
en stor sort hund. Hunden styrede
direkte hen foran køerne, hvor den
rejste sig på bagbenene og begyndte
at danse. Farmeren spærrede øjnene
endnu mere op, da køerne én efter
én også rejste sig på bagbenene og
begyndte at følge hundens danserytme. Først langsomt, men så hurtigere og hurtigere, og efter en halv
time var køerne blevet så rundtossede over det opskruede tempo, at
de faldt sammen fuldstændig udmattede. Inden hunden nåede at springe
over hegnet ind i nabomarken igen,
havde farmeren dog åndsnærværelse
nok til at skyde, og rent faktisk lykkedes det ham at ramme hunden, som
løb hylende bort. – Forklaringen på
mysteriet kom angiveligt næste dag,
da farmeren mødte sin nabo med den
ene arm bundet op i en slynge, og siden den tid havde farmeren ikke flere
bryderier med sine køer.
Dansk Jersey
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I Danmark fortælles det, at et virksomt middel mod hekse, der malker
køerne, var at „tage hvidløg, dild, mel
og honning, skære eller støde urterne
fint, blande honningen og melet deri
og give køerne dette at æde“.
I Danmark taler køerne sammen
juleaften klokken tolv, på Jersey-øen
knæler de ned og takker for Kristi fødsel. Og ifølge traditionen vil enhver,
der overværer dette, være død inden
årets udgang. Så farmerne fodrer af,
inden de går ind og spiser deres jule
nadver, og kommer ikke i stalden igen
før den næste morgen, af frygt for at
gribe forstyrrende ind i køernes ceremoni. Anne Perchard, La Ferme på
Jersey-øen, forsikrer, at den skik så
sandelig også har været praktiseret i
hendes tid.
Hvis man har øjne i hovedet og går
iblandt en flok Jerseykøer, kan man
også aflæse vejrudviklingen direkte
ved at studere køernes adfærd. Hvis
en ko til eksempel begynder at slikke
kloven på sit ene bagben, vil det blive
regnvejr, og hvis alle køerne i marken
ligger ned på deres højre side, skal
man skynde sig hjem og tage vasketøjet ind.

Jerseykoen som skibsko

En meget lidt omtalt side af Jerseykoen
er dens rolle som skibsko. I „Jerseylitteraturen“ vrimler det imidlertid med
hentydninger.
Så langt tilbage som i 1628 har vi et
udsagn fra Peter Helyn om, at befolkningen på Guernsey „havde kvæg nok
både til dem selv og til deres skibe“.
Der kunne være tale om kvæg både til
at forsyne de rejsende med frisk mælk
og med kød.
Malkende geder eller køer i sejlskibene blev uden tvivl indført, ud fra
erfaringer gjort på de lange sørejser,
hvor manglen på frisk føde kunne
få yderst uheldig indflydelse på passagerernes sundhedstilstand. Særligt
vigtigt var det, når der var børn om
bord. På sin anden Sydpolsekspedition i 1930’erne medbragte den
amerikanske forsker Richard E. Byrd
flere Guernseykøer, angiveligt ud fra
de samme overvejelser. Eksperimentet faldt heldigt ud, både mandskab
og dyr overlevede det barske klima på
Sydpolen. Men eksemplet viser tillige,

hvilken formidabel evne kvæget fra
Kanaløerne har til at tilpasse sig selv
de mest ugunstige naturforhold.
Hvor langt tilbage i tiden, man har
benyttet skibskøer, er det vanskeligt at
sige noget sikkert om. Lynn Copeland
skriver, at de amerikanske nybyggere
købte køerne ombord i skibene, når
de nåede amerikansk havn, og på
den måde anskaffede de sig en besætning.
I „Jersey Sailing Ships“ fra 1982
bekræftes, at en sådan meget tidlig
eksport til Amerika faktisk har fundet
sted, idet George Poindexter og Peter
Effard helt tilbage i 1657 sendte køer
til Amerika i et begrænset antal.
Engelske kreaturhandlere forsynede
langt op i forrige århundrede sejlskibe
med Kanaløkvæg, der var særlig velegnet til formålet på grund af deres
lidenhed og vel deres nøjsomhed ved
fodertruget. Parmalee Prentice mener
da også, at man ligefrem havde udviklet en særlig kvægtype på øerne til formålet. Dværg- eller legetøjskvæg, som

Malketid ombord.
[Fra Jersey Review,
december 1970].
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Skibskøer ilandsættes på New Zealand. [Fra Jersey Review, december 1970].

han lidt foragteligt kalder det.
Fra Australien hedder det, at den
første registrerede Jerseybesætning i
1854 - Sumners Jerseys - blev etableret udelukkende af indkøbte „familiekøer“, som de kaldtes i Australien, når
de var solgt fra skibene. John Thornton beretter, at det var ret udbredt, at
familier, der rejste til Australien på den
tid, tog en ko med ombord.
På New Zealand har man også talrige beretninger om skibskøer. Et af
de mere kuriøse eksempler indtraf engang, da en almindelig registreret og
importeret Jerseyko, „Orange Rose“,
kom i rollen som „skibsko“. Ved ankomsten til New Zealand blev det besluttet, at guvernørens søn skulle med
på tilbagerejsen for at komme under
lægebehandling i England, så Orange
Rose blev om bord for med sin livgivende mælk at være med til sikre
drengens svage helbred på den lange
sørejse. Men ikke nok med det, da skibet siden returnerede til New Zealand
måtte Orange Rose gøre turen med
for anden gang.
I Sydafrika kendes begrebet skibsko
også. G.D. Nel har i arkiver i Cape
Town fundet eksempler herpå med
„Frieslands“ køer, men ikke med Jersey.
Amerikaneren R.M. Gow taler om
„flydende hjem“, hvor kaptajnen havde
kone og børn med ombord. Og „hvor
der er et hjem, må der være en ko,“
ja, undertiden kunne der være tale om
et helt lille flydende landbrug med en
ko, svin og høns.
Et særligt problem med at transporDansk Jersey
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tere levende kvæg i datidens sejlskibe,
var at sikre dyrene tilstrækkeligt med
frisk og godt vand.
John Thornton skriver således,
at det skete, at skibets kaptajn ved
mangel på frisk vand erstattede med
cider, som skibet medbragte i rigelige
mængder i skibets lastrum. Jersey-øen
havde en stor produktion af netop cider, så det er vel ikke utænkeligt, at
cider hørte med til den almindelige
skibsproviantering af hensyn både til
mandskab og kvæg?
Flertallet af disse skibskøer må iøvrigt formodes at være indkrydset med
lokale kvægracer. Kun i eksemplet
„Sumner Jerseys“ i Australien, synes
der at være tale om etablering af en
renavlet Jerseybesætning.
Det samme skete dog også med
nogle af de køer, som kaptajn Pratt på
skibet Hudson indførte fra Jersey-øen
til New York, længe før den registrerede eksport til USA begyndte i 1850.
Flere af disse køer blev senere registreret og kan i dag findes i den amerikanske Jerseystambog. Pratt drev handel
på Afrika, og på hjemvejen til USA
ankrede han gerne op ved Jerseyøen. Når han så vel ankommen til New
York kom i snak med de handlende og
fortalte om sine fantastiske oplevelser
på søen, så indgik „det vidunderlige
kvæg“ fra Jersey-øen i hans historier.
Så efterhånden begyndte han at få bestillinger på Jerseykvæg - to til tre dyr
pr. tur.
Begrebet skibsko hører vel især sejlskibene til, så i takt med dampskibenes
indtog, må vi antage, at skibskøer ikke

Dyrskuer og Kongelige

Landboforeningen oprettes
I 1833 oprettede farmerne på Jerseyøen deres nuværende landboforening,
„The Royal Jersey Agricultural &
Horticultural Society“, og året efter
fulgte udarbejdelse af „dyrskueregler“
og afholdelsen af det første dyrskue
i St. Helier. Farmerne blev stærkt tilskyndet til at gennemføre disse tiltag
af Michael Fowler efter forbillede fra
England. Den omstændighed, at dyrskuereglerne blev udarbejdet af lokale
velrenommerede kreaturhandlere, og
at dommerne ved de første års dyrskuer altid var kreaturhandlere, underbygger formodningen om, at de nye
tiltag i virkeligheden blev iværksat for

at imødekomme kritik fra engelsk side
af Jerseykoens eksteriør.
Farmerne på Jersey-øen havde hidtil ikke skænket koens udseende synderlig opmærksomhed, - de koncentrerede sig alene om kvaliteten af det,
der kom i spanden, og de øvrige egenskaber der kendetegner en malkepræget ko, herunder „malketegn“. Men
udsigten til at miste en indbringende
indtægt har uden tvivl fået dem til at
imødekomme englændernes kritik og
indføre avlsforanstaltninger, der skulle
udvikle en ko, som faldt i englændernes smag. Dyrskuerne var på den tid
det eneste middel i kvægavlen til at
finde „de bedste dyr“. Pengepræmier
blev indført som en slags gulerod for at

Tidlig dansk og formentlig importeret Jerseyko, tilhørende gårdejer Kristen Pedersen, „Pedersdal“ i Åle ved Horsens. Koen har visse fællestræk med den ældre
Jerseytype. Koen er desværre ikke optaget i den danske Jerseystambog, men lærere og studerende ved Landbohøjskolen hørte om hende, da de i 1905 besøgte
Åle: „I omegnen af Åle Kær findes en Jerseyko, som på egnen anses for at være
verdens bedste smørko; der ventes, at den i indeværende år skal give ca. 800 pd.
smør“. Kristen Pedersens efterkommere har mere beskedent kaldt hende „Danmarks bedste ko med hensyn til ydelse“. [Foto i privat eje].
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Præmiedyr på dyrskue i S
 outhampton efter „The Illustrated London News“, den
19. juni 1869. [Fra American Dairy Cattle. 1942].

fremme motivationen hos farmerne.
Senere Jerseylitteratur har fremholdt et billede af „Jerseykoen før og
nu“ -“Skønheden og Uhyret“. I J. Kr.
Madsens oversættelse lyder beskrivelsen af den ældre Jerseytype: „Det dyr
må have været det grimmeste, der
kunne beskrives, med langt hoved,
grimme horn, fårehalset, katlåret, med
grim gang; og dog alligevel sine træk
af værdi, et livligt øje, orange ører,
rundt mellemstykke, dybt bryst, korte
rådyrfine lemmer, et fortræffeligt yver,
stærkt udviklede mælkeårer og en fin
hale“.
Ikke overraskende var et af englændernes kritikpunkter Jerseykoens
manglende evne til „at sætte kød“.
Reginald D. Payn omtalte i sit foredrag i 1943, at der på et møde i 1790
i den hedengangne landboforening
var medlemmer, der foreslog fedning
af kvæg med kartoffelstivelse, så man
kunne blive selvforsynende med kød.
Emnet berørtes ikke oftere, tværtimod
så besluttede farmerne ved et senere
møde at satse ensidigt på de „gode
malkere“ i avlen. En senere kilde peger dog på, at tyrene sjældent blev så
gamle, at man fik noget reelt indtryk af
deres avlsværdi. Og videre fremhæver
Payn: „Typen blev slet ikke overvejet“
i 1790.
Ved at gennempløje alt tilgængeligt
Jerseylitteratur frem til 1902, kom J.
Kr. Madsen til en opfattelse, der falder
Dansk Jersey
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godt i tråd med Payns oplysninger:
„Har de gamle opdrættere på Jerseyøen lagt vægt på noget i avlen, må det
nærmest have været et ensidigt malkepræg“! Englænderne var begejstret
for Kanaløkvægets mælk, men efterhånden som køerne gik golde, skulle
de i mange tilfælde fedes til slagtning,
og her kneb det. Og årsagen var man
udmærket klar over, men Jerseykoens
ensidige malkepræg blev nu vurderet
som „en fejl“. Løsningen var at krydse
Jerseykvæg med størst tilbøjelighed til
kødsætning med en mere „kødfuld,
kraftig“ tyr, af en race, som også var
kendt for at producere højkvalitets
mælk! Her bør det indskydes, at da
danskerne købte op på Jersey-øen for
100 år siden, var der mindst to typer
på øen, en lille og mere hårdfør type
på øens højdedrag og en mere „veludviklet“ type i øens frodige lavland på
østsiden. De dyr, som ikke var gode
nok til englænderne og amerikanerne,
forstod danske Jørgen Larsen senere
at værdsætte. Det var den mellemstore, virkeligt malkeprægede ko, hvor
eksteriør, herunder farven ikke tillagdes afgørende betydning.

Dyrskue i Southampton 1844
„Skønheden“ – „den forbedrede Jer
seyko“ blev en succes. I 1839 havde
Jerseykvæget fået et så „misundelsesværdigt ry“ i England som „meje-

Jerseyko 1885, tilhørende Jerseyeksportør Eugene J. Arnold, Summerland
House, Jersey-øen. Danske B. Bøggild besøgte Eugene J. Arnold netop i
1885, så det er tænkeligt, at koen har stået i stalden, da Bøggild var der.
[Fra United States Consular Reports. Cattle and D
 airy Farming. USA.
Washington. 1887].

riko“, at kreaturhandlere i England så
en økonomisk fordel i at sælge fransk
kvæg som værende fra Jersey-øen.
I 1844 blev kvæg fra Kanaløerne
for første gang fremstillet i England.
Det skete i forbindelse med „Det Kongelige Dyrskue“ i Southampton. En
tyr, en ko og en kvie, tillagt på Jerseyøen, vandt præmier. På det tidspunkt
var det endnu tilladt, at kvæg fra Jersey-øen kunne udstilles i England, for
derefter at returnere til øen. Samme
år offentliggjordes i England en artikel
om Jerseykvæget, forfattet af præsidenten for landboforeningen, Sir John
Le Couteur, „for at imødekomme et
stigende behov for information om
racen“. Artiklen blev iøvrigt bragt i
et landbrugstidsskrift, udgivet i New
York 1850, samme år som eksporten
indledtes til USA. Så både avlsarbejdet omkring og markedsføringen af
Jerseykoen var tilsyneladende uhyre
effektiv.
Der opstod da efterhånden også
et jalousiforhold mellem farmerne på
Jersey-øen og Guernsey om hvem af
øerne, der havde det bedste kvæg,
hvilket ikke mindst afspejler sig i litteraturen om de to racer. Felicity Crump

har nok ret, når hun hævder, at det var
fra nu af, at forskellen blev markant
mellem kvægracerne på Kanaløerne.
Guernsey-farmerne havde nemlig et
ganske andet avlsmål end Jerseyfarmerne: På Guernsey udviklede farmerne en toformålsrace, et større dyr
end Jersey, som var anvendelig som
plovokse og hvor man lagde decideret
vægt både på kød og mælk. I avlen på
Jersey-øen blev alle dyr med „Guernseytræk“, som f.eks. en kødfarvet
næse, straks elimineret. Derimod blev
de karakteristiske „Jerseytræk“: et
markeret ansigt, den hvide ring om
næsen, de „orange“ ører med videre,
søgt fremmet. På Alderney udviklede
farmerne med tiden en egen race, hvor
nogle Alderney var med Jerseypræg,
andre med Guernseypræg.
Ved Det Kongelige Dyrskue i
Battersea i England 1862 indførtes for
første gang særlige klasser for „Jersey- og Guernseykvæg, sædvanligvis
kendt som Alderneykvæg“. Men i de
følgende år måtte Jersey og Guernsey
igen konkurrere mod hinanden i en
særlig klasse for Kanaløkvæg. I 1865
blev det ganske vist foreslået igen at
indføre separate klasser for de to raDansk Jersey
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Jerseystambogen 125 år. Et stambogsjubilæum er så stor en begivenhed
på Jersey-øen, at postvæsenet i 1991
markerede det med udgivelsen af et
særfrimærke.

cer, men først fra og med Det Kongelige Dyrskue 1871 i Wolverhampton,
adskilte dyrskuerne de to racer permanent i særskilte klasser.

„Modehysteri“ i England
På trods af, at man i årevis havde
importeret kvæg fra Jersey-øen, begyndte man først relativt sent at drive
renavl med Jerseykvæget i England.
Den første egentlige opdrætter var Mr.
Philip Dauncey of Hoorwood, som boede i nærheden af Winslow i grevskabet Bucks nordvest for London. Han
etablerede sin besætning en gang
i 1820’erne og afviklede den først i
1867 på grund af alder. Han brugte
mange kræfter på at „forbedre“ Jer
seykvæget, både med hensyn til ydelse
og eksteriør. Han tilstræbte blandt
andet en ensartet gulbrun farve uden
hvide aftegn hos sine dyr. Og Philip
Dauncey havde ifølge John Thornton
så stor indflydelse, at hans eksempel
kom til at danne mode. Dermed steg
efterspørgselen markant i England på
ensfarvet Jerseykvæg, og man var parate til at betale en betydelig overpris
for den rigtige farve. Coleman giver
i sin bog om britiske kvægracer fra
1875 et glimrende eksempel på, hvorledes „moden“ i England faktisk dikterede avlsarbejdet på Jersey-øen. „På
det seneste“, skriver Coleman,“ har
der været en stor efterspørgsel efter
muse- og skifergrå Alderneys, og de
er handlet til fantasipriser. Jo mindre
de er, des bedre er de værdsat, fordi de
Dansk Jersey
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passer bedre til mindre indhegninger,
hvor de sjældent eller aldrig bryder ud
fra og strejfer omkring“. Det vakte en
del bekymring hos „de ansvarlige“ på
Jersey-øen, at nogle farmere sådan
lod sig lokke af de høje priser, som
englænderne og efterhånden amerikanerne var parate til at betale for
„de moderigtige“ dyr. Ikke mindst fordi
nogle farmere lod hånt om racens oprindelige avlsmål. Jonathan Smith fra
Jersey-øen kunne således ikke skjule
sin irritation over englændernes „modehysteri“, da han i 1885 udtalte sig
til den amerikanske konsul på øen:
„Det er meget beklageligt, at engelske
opdrættere de seneste år har fået den
skøre grille at avle efter ensfarvede
dyr uden hvide aftegn. Det siger intet om racens renhed eller om andre
egenskaber, gode såvel som dårlige.
Udviklingen er kommet ind i en blindgyde, som ikke fører nogen vej hen.
Hidtil har vi brugt al vores energi på at
fremavle den bedste smørko, så lad os
i det mindste ikke aflevere en ko til vores børn ringere end den, vi begyndte
med“. Jonathan Smiths udtalelse er
interessant, for fravalget af „den gulbrune Jersey med hvide aftegn“ var
i virkeligheden et fundamentalt brud
med en ældgammel opfattelse hos
Jerseyfarmerne. For dem var kalve
med hvide aftegn, ifølge John Thornton, særligt værdifulde i avlen, hvilket
oversat må betyde, at de regnedes som
kommende „gode malkere“.
Sydafrikas Jerseypioner, Adrian
van der Byl, forblev dog hele livet i
den vildfarelse, at dyr med aftegn var
uægte. „Brogede“ kalve i hans besætning blev derfor sendt til en slagter.
Men til alt held for Sydafrikansk Jersey videresolgte slagteren dem til andre kvægavlere! De ensfarvede Jersey
blev især udbredt i England og Sydafrika, mens Jersey med aftegn ikke
var noget ualmindeligt syn på Jerseyøen, i Amerika, Australien og på New
Zealand.

Stambog og kongelig røgelse

Det
engelske
landbrugstidsskrift,
„Farmer`s Magazine“, kritiserede i
1865 „dyrskuereglerne“ på Jerseyøen. Den konkrete anledning var dyrskuet i Newcastle upon Tyne i 1864,
hvor „Kanaløernes bedste tyr“ særligt
fremhævedes, fordi den havde fået
maksimumpoints efter Jersey-øens
„dyrskueregler“, som oprangerede dyrene efter et meget detaljeret pointsystem. Bladet fandt, at et pointsystem
kun var „halvgjort arbejde, da points
uden stamtavle aldrig kunne have meget at betyde“. Om denne kritik var
medvirkende til, at der 1866 indførtes
stambog over Jerseykvæget, er uvist.
Men 1860’erne blev i det hele taget
et vigtigt tiår for udviklingen af Jersey
racen. I 1860 var man allerede begyndt
at ændre dyrskuereglerne. Dommerne
havde nu frihed til at bedømme kvæget ud fra deres egen overbevisning og
fuldstændig se bort fra pointskalaen.
En anden nyskabelse i 1860’erne var,
at man for første gang forsøgte at
bestemme mælkens fedtindhold ved
hjælp af et såkaldt „ lactometers“.
Etableringen af stambogen i 1866
var også starten på den officielle registrering af racen. På det tidspunkt
fandtes der 12.037 stk. kvæg på
Jersey-øen, af hvilke de 611 var tyre.
Der var og er stadig tale om en såkaldt
lukket stambog, hvilket betyder, at kun
dyr med fuldt kendt afstamning, der allerede er i stambogen, kan optages.
Sideløbende hermed dannedes i alle
øens kommuner de såkaldte „farmers
clubs“, af hvilke de to første blev dannet allerede i 1852. De afholdt lokale
dyrskuer og virkede ifølge J. Kr. Madsen „som de lokale landboforeninger“
i Danmark.
I perioden fra 1860’erne og frem
til Første Verdenskrig blev Jerseyracen
for alvor verdenskendt. I den periode
skete der mange bemærkelsesværdige
begivenheder, og dyr blev undertiden
solgt til rene fantasipriser, som da en
ko i 1882 blev købt for 1.000 engelske pund af den berømte amerikanske
opkøber, T.S. Cooper. Amerikanerne
begyndte i stigende omfang at efter
spørge dyr med gode ydelsesanlæg.
Helt tilbage til 1853 havde Jerseyavlere i USA foretaget private smørkær
nings-prøver. Men på det punkt var
man på Jersey-øen ikke med i forreste
linje. Her kneb det at få præcise op-

lysninger om køernes ydelse. Således
indførtes „prøvemalkningsdyrskuer“
først i 1893 efter forbillede fra England. Men tilslutningen fra farmerne
var ikke overvældende stor. Og en officiel ydelseskontrol, som vi kender det i
Danmark, fik man først på Jersey-øen
i 1912. Så Jørgen Larsen havde ingen officielle kontroltal at holde sig til,
da han begyndte sine opkøb på øen i
1896. Han måtte helt og holdent stole
på sin egen dømmekraft.

Jerseybesætningen på
Windsor Castle
En medvirkende årsag til det store
„boom“, som Jerseyracen oplevede
fra midten af forrige århundrede, var
ifølge præsidenten for Verdensjerseyforeningen, Anne Perchard, den
verdensberømte Jerseybesætning i de
kongelige stalde på Windsor Castle i
England.
I 1837 besteg Dronning Victoria
den engelske trone og 1846 aflagde
hun og prins Albert besøg på Jerseyøen, og året efter skænkede landboforeningen på Jersey-øen en tyr og to
kvier til den kongelige familie i England. Præsidenten for landboforeningen, Sir John Le Couteur, der selv
havde skænket tyren og den ene kvie,
overrakte personligt gaven til Prins Albert på Windsor Castle i juni 1847.
Anne Perchard opfatter den begivenhed som en meget væsentlig årsag til
Jerseykvægets overvældende popularitet i alle de engelsksprogede lande.
Officielt regnes Jerseybesætningen
på Windsor Castle dog først for at
være etableret af Dronning Victoria i
1871.
Til minde om dronningebesøget i
1846 indviedes 1852 endvidere en
drengeskole på Jersey-øen, opkaldt
efter Dronning Victoria. Den fik betydning for den første eksport til Syd
afrika, idet en af skolens elever, Adrian
van der Byl, her stiftede bekendtskab
med Jerseyracen, og siden som den
første omkring 1880 indførte den
til Sydafrika. Adrian van der Byl var
formentlig på det tidspunkt den eneste i Sydafrika, der havde et nærmere
kendskab til racen.
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Den økonomiske Jerseyko

Forsiden til Valency E. Fullers
rapport i 1894 fra Verdensudstillingen
iC
 hicago.

En produktionsbesætning
i Sydengland
Dog ingen regel uden undtagelse. En
af „Jerseylitteraturens“ ældste besætninger lå nær den fashionable badeby
Brighton i Sydengland, 75 km syd for
London. Ejeren, Mr. Dumbrill of Ditchling, var en svoren tilhænger af Jerseykvæget. Han holdt 100 køer, inddelt
i småbesætninger på 25 stk. i hver,
med det formål at forsyne „hans velhavende naboer med smør og fløde.“
I højsæsonen var der i Brighton altid
efterspørgsel efter det bedste af det
bedste, - uanset prisen.

Verdensudstillingen i
Chicago 1893

Kendetegnende for blandt andet
Engelsk Jersey har altid været, at
det overvejende var mennesker med
hovederhverv uden for landbruget,
som ejede Jerseybesætningerne, og
som derfor ikke skulle leve af deres
besætning.
Dansk Jersey
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Ved Verdensudstillingen i Chicago i
1893 deltog Jerseykvæget for første
gang i en produktionskonkurrence
med andre kvægracer. Den Amerikanske Jerseyforening havde afsat
betydelige midler til formålet allerede i 1891, som senere endda blev
forhøjet. I 1892 besluttede HolsteinFriesernes raceforening sig dog for
ikke at deltage i konkurrencen i Chicago, men så meget desto bedre for
Jerseykvæget, som sejrede suverænt
i alle discipliner.
Ifølge Copeland var mange af de
udvalgte Jerseydyr på verdensudstillingen ud af de berømte „St. Lambert
Jerseys“, hvis fantastiske ydelsesrekorder var populært stof i datidens landbrugspresse.
Selve udstillingen i Chicago varede
fra den 24. august til den 9. septem-

ber. Dyrskuet alene omfattede 1.500
stykker kvæg, - og der var virkeligt
store pengepræmier.
Danskernes mand på dyrskuet var
landbrugskandidat N. Heyman, hvis
indtryk blev trykt i den officielle danske
rapport fra Verdensudstillingen: „Foruden denne udstilling af malkekøer var
der foranstaltet en permanent udstilling
af tre indbyrdes konkurrerende racer,
nemlig Korthorn, Jersey og Guernsey,
- 25 køer af hver. Denne var ret en
type på amerikanernes rekorder; der
blev nemlig ved bedømmelsen taget
hensyn til mælkens fedme, kvaliteten
og kvantiteten af produkterne smør
og ost, alt i forhold til det fortærede
foder og med henblik på dyrets af- og
tiltagende vægt.
Forsøgsrækken blev udført omhyggeligt, adgangen til de tre fortrinligt
indrettede stalde var forment publikum, for at dyrene kunne få den tilbørlige ro.
Der fandtes blandt de tre racer meget kostbare og ganske fortrinlige individer, med særdeles fremtrædende
malketegn.
Ved ostningsprøverne sejrede Jerseyerne. Fedtmængden i mælken viste
sig ved en af analyserækkerne at være
for Jerseyerne 4.75 pct. for Guern
seyerne 4.57 og hos Korthornet 3.74,

altså meget betydeligt for de to første
racers vedkommende.
Uheldigt var det, at samtlige smørog ostningsprøver blev udført i udstillingens arbejdende mejeri, om hvilket
absolut må siges, at det var særdeles
slet og uheldigt indrettet, særlig når
man sammenligner det med vort arbejdende mejeri under udstillingen 1888
[i København], hvilket uvilkårligt leder
tanken hen på, hvilken overordentlig
lykke et dansk mejeri på Chicagoudstillingen ville have gjort.“
Efter udstillingen i Chicago og en
tilsvarende i St. Louis i 1904, blev Jerseykoen officielt udnævnt til i enhver
henseende at være „den mest økonomiske mejeriko“ - „Mejeribrugets
Dronning“ som Ph.L.S. Mourant kalder hende i sin bog fra 1907.
Verdensudstillingen i Chicago 1893
var med til at stimulere interessen
yderligere for Jerseykvæget. Ikke kun
i Nordamerika, for udstillingen foranledigede helt konkret en større import
af Jerseykvæg til Sverige samme år.
Valencey E. Fuller, der indtil 1889
var ejer af de berømte „St. Lambert
Jerseys“, udgav i 1894 på vegne af
Den Amerikanske Jerseyforening en
rapport, hvori han konkretiserede Jerseykoens økonomiske fortrin fremfor
andre racer.

Nicolai Heyman (1857-1936).
Landbrugskandidat 1879.
Gårdbestyrer, forpagter og
fra 1884-1906 ejer af et
par større gårde, bl.a. Røde
Vejrmøllegård ved Glostrup,
hvor etatsråd Jørgen Larsen
i sin ungdom havde lært
landvæsen. Redaktør af
Landbobladet 1899-1908.
N. Heyman skrev om Jersey
kvæget dels fra Verdensudstillingen i Chicago 1893 og
dels fra Landbrugsmødet i
Malmø 1896.

V.E. Fuller 1894:

„Hvis man ser på hver enkelt prøve og dernæst på alle prøver under ét, viser
resultaterne entydigt følgende om Jerseykøer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

de gav mere mælk
de producerede mere ost
de producerede mere smør
de gav mere tørstof, når der ses bort fra smørfedt
der skal bruges mindre mælk til at lave et kilo ost
der skal bruges mindre mælk til at lave et kilo smør
de producerede et kilo smør billigere
de producerede ost af en bedre kvalitet
de producerede smør af en bedre kvalitet
de har vist deres evne til på lønnende vis at optage en større mængde
foder og give et større nettooverskud

Prøverne viser, at dette er kendsgerninger, og derigennem får Jerseykoen en
opmærksomhed og en pålidelighed, der i alt væsentligt gør den til den mest
fremragende malkeko, verden nogensinde har frembragt“.
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Jersey erobrer Nordamerika

“Jerseyboom“ i USA
I USA var de første købere af Jersey
en forholdsvis lille gruppe af velbeslåede og indflydelsesrige mænd, som
efter et berømt maleri fra 1862 kan
benævnes „Fremskridtets Mænd“. På
maleriet findes iøvrigt flere af de første
Jerseypionerer afbilledet.
Den første registrerede import til
USA fandt sted i 1850 til staten Connecticut på den amerikanske østkyst
med sejlskibet „Splendid“. Initiativtagerne var, som det udtrykkes, „en
kreds af fremstående gentlemen“ i
byen Hartford, som på forslag af Daniel Buck Jr. overdrog til bysbarnet,
John A. Taintor, at organisere importen. Taintor var allerede kendt med at

importere Merino-får fra England. Nu
var hans opgave at rejse til Jersey-øen
og opkøbe omkring et dusin af øens
bedste dyr, inklusive den bedste tyr på
øen, uanset prisen. Importen blev en
stor succes, og Taintor fortsatte som
importør frem til 1861. Daniel Bucks
besætning må nok anses som den første renavlede Jerseybesætning i USA.
På Jersey-øen omtales eksporten
til USA for første gang 1853 i landboforeningens årsrapport. I de næste
mange år, blev USA et af Jerseyfarmernes mest lukrative markeder. Det
større eller mindre antal Jerseydyr,
der årligt eksporteredes til USA, blev
i begyndelsen fragtet med sejlskibe,
en ikke altid ufarlig trafik. Jerseyhistorien har da også sine dramatiske

„Briarcliff Farm“ i Staten New York, USA, tilhørende James Stillman, der blev
medlem af Den Amerikanske Jerseyforening i 1880. Stillman, der var født i
Texas i 1850, kom ud af en gammel engelsk familie, der udvandrede til staterne
i 1654. Han var en af USA`s rigeste mænd og hans Jerseybesætning blev en af
de betydeligste i 1880èrne. Sammen med E.H. Harriman, J.P. Morgan og Wm.
Rockefeller hørte han til „de fire store“ indenfor den amerikanske finansverden.
[Fra Jersey Cattle in America. 1885].
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skibsforlis at berette om, som da
Fowlers skib, „Germany“, i 1873
forliste på den franske kyst med 36
køer, fire væddere, 22 hunde og høns
af alle slags. Hele lasten til en værdi
af 1.600 engelske pund gik tabt, og
Fowler selv blev i bevidstløs tilstand
reddet op på et andet skib og taget
med til Lissabon i Portugal.
E.P.P. Fowlers skibe anløb mange
amerikanske havne i disse år: New
Orleans, Mobile, Philadelphia, Baltimore, Boston og New York. Og her
på den amerikanske østkyst, hvor
tilvæksten af Jerseykvæg fra begyndelsen havde været størst, stiftedes
i 1868 Den Amerikanske Jerseyforening – den første avlsforening i
USA. Og i 1871 publiceredes den
mest interessante stambog, der nogensinde er udgivet. Stambogen bringer oplysninger om ca. 2.000 dyr
og er forsynet med fotografier af de
mest berømte Jerseyer på den tid. En
kostbar sag, udgivet af en forening,
der talte nogle af USA’s mest indflydelsesrige og velhavende mænd.
På Verdensjerseyforeningens kontor
i St. Helier på Jersey-øen findes et
eksemplar.
Interessen for Jerseyracen i USA
grænsede i perioder nærmest til det
hysteriske, og der betaltes til tider helt
uhørte summer for de „bedste“ dyr.
Rekorden blev sat i 1919, da en tyr
solgtes for 65.000 Dollar.
Set med danske øjne var det dog
nok importen i 1902 af Flying Fox,
der har størst interesse. Den indbragte
ved auktionen i USA den fyrstelige
sum af 7.500 Dollar, den højeste pris,
der indtil det tidspunkt var betalt for en
Jersey. Men så havde køberen, Tho
mas W. Lawson, Dreamwold Farm,
North Scituate i staten Massachusetts,
også hermed sikret sig en af de tyre,
der i de kommende år fik størst indflydelse på den amerikanske Jerseyavl.
Flying Fox`s mor var Sultana`s Rosette, en datterdatter af Sultane P.S.
7, født i 1869 og opdrættet på J.P.
Maretts farm i St. Saviour, hvis besætning var etableret helt tilbage i 1820.
Sultane er „stammoder“ til mange af
Jerseyracens mest berømte familier,
og blandt Jerseyentusiaster kaldes hun
simpelthen for Jerseyracens stammoder.
Flying Fox er interessant for dansk

Jerseyhistorie, fordi den, som den
eneste af de til USA eksporterede tyre,
fik en søn i Danmark, General Fox,
Dansk Jerseystambog nr. 23, født den
9. januar 1901 på Jersey-øen, og ejet
i Danmark af først Jørgen Larsen,
Gårdbogård, og siden af P. Thomsen,
Ødum. Sydfyns Aly nedstammer f.eks.
direkte fra Flying Fox, som især fik betydning for opbygningen af en række
gode kofamilier i Fynsk Jersey.
Flying Fox fik ligeledes stor betydning for Jerseyavlen i mange andre
af datidens Jerseypopulationer: Syd
afrika, Queensland i Australien med
flere.

„Flying Fox“ fotograferet
1902 af Schreiber i USA,
hvor den fik navnet „Champion Flying Fox“. [Fra R.M.
Gow: The Jersey. 1938].

Canada
Lawrence P. Fowler, der havde overtaget de fleste af faderens gamle kunder, begyndte i 1868 at sende „store
skibsladninger“ af Jersey til Canada.
Pionererne her var Stephensfamilien
fra Montreal, som iøvrigt stod som
medlem af Den Amerikanske Jerseyforening. Canadisk Jersey fik først
egen organisation i 1901.
Fra Peter Leclair i Vermont købte
Stephens en tyr, Stoke Pogis 3, og
dermed var grunden lagt til vel nok en
af verdenshistoriens mest berømte Jerseykofamilier: St. Lambert Jerseys.
St. Lambert Jerseys blev ligefrem
et begreb, hvilket især skyldtes de opsigtsvækkende resultater af de „smørkærningsprøver“, som ejeren Valencey E. Fuller, Hamilton i Ontario, gennemførte igennem 1880èrne.
På New Zealand hedder det sig, at
St. Lambert Jerseys er den første ko
familie i Amerika, som var anlagt med
henblik på produktion.
Især „Mary Anne of St. Lambert“
nåede verdensberømmelsens tinder,
da hun i 1884 satte verdensrekord
ved en af disse smørkærningsprøver.
Den danske mejerimand B. Bøggild
har regnet på de amerikanske tal, og
kom frem til, at Mary Anne havde givet over to kg smør om dagen, og at
der altså ikke engang var medgået „syv
pund mælk til et pund smør“.
Det var jo tal, der nok kunne få
mejerifolk verden over til at spærre
øjnene op.

„Mary Anne of St. Lambert“,
fotograferet af Schreiber i
1884. [Fra R.M. Gow: The
Jersey. 1938].
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Nybyggerkøer på
den sydlige halvkugle

„The old Marquis“,
 Duchess“ og „Lucy“
„
ankommer til New Zealand
i 1862. [Fra Jersey Review,
december 1970].

Australien
Da guldfeberen omkring 1850 ramte
Australien, og europæere i stort tal
søgte lykken på den sydlige halvkugle,
fulgte Jerseykoen også med.
John Thornton beretter, at det var
ret udbredt, at familier, der rejste til
Australien på den tid, tog en ko med
ombord.
I delstaten Victoria var så godt som
alle importerede Jerseykøer frem til
1888 skibskøer. Altså særligt udvalgte
køer, som på den lange sejltur fra
England til Australien skulle forsyne
særligt privilegerede passagerer, med
frisk mælk. I Australien blev køerne så
solgt som såkaldte „familiekøer“, og på
den måde grundlagde T.J. Sumner sin
besætning - Sumner Jerseys, hvorfra
mange af Australiens bedste Jerseyfamilier nedstammer. Den første kendte
import til Sumner fandt sted i 1854.
[På det seneste, „internet“ april 1996,
forlyder det, at de første Jerseyer i
Australien kan dateres tilbage til 1829
ved Sydney, men denne oplysning er
endnu ikke verificeret]. Oplysningerne
om import til Australien er iøvrigt meget tilfældige. I 1868 nåede f.eks. otte
eller ti Jersey’er frem til Melbourne fra
England, og på nogenlunde samme tid
kom en Jerseytyr til Tasmanien, som
Dansk Jersey
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ligger syd for Australien. Australiens
ældste Jerseybesætning var i mange år
„The Penrhyn Herd“, beliggende i Hilton i delstaten Sydaustralien, tilhørende
Laughton-familien. Den blev etableret
1869 og først bortsolgt i 1929.
Størst udbredelse fik Jerseykvæget i
Victoria og det nord for liggende New
South Wales. I år 1900 var tiden inde
til at danne en Jerseyforening omfattende delstaterne New South Wales,
Victoria, Sydaustralien, Vestaustralien
og Tasmanien for at fremme Jerseyracen og udgive en stambog. Sydney
blev hovedsæde for organisationen.
Når den sidste af Australiens delstater, Queensland, gik egne vegne, var
forklaringen nok, at man her i højere
grad har følt sig som en suveræn stat.
Det er således påfaldende, at alt kvæg,
som bragtes ind i Queensland, også fra
de øvrige delstater i Australien, blev
opført som „importeret“. Den første
kendte import fra Jersey-øen var en
ko ved navn „Little Beauty“ i 1884 til
Mr. V. Baynes i Brisbane. Der kendes
flere sporadiske importer i de følgende
år frem til 1896, da man fik den første
af en række „toptyre“ „Jameson“ fra
Jersey-øen, som fik afgørende indflydelse på avlen. Mejeribruget omkring
Brisbane begyndte omkring 1890 og
var i 1900 så velfunderet, at alle racer
i fællesskab udgav en stambog. Oktober 1906 dannede Jerseyfolkene i
Queensland deres egen organisation
og begyndte udgivelsen af egen stambog.
Jerseykvæget fik stor betydning for
mejeribruget i Australien, dog oplevede man aldrig samme voldsomme
opblomstring som på New Zealand.
En af Australiens største Jerseyentusiaster var Mr. G.T. Chirnside fra
Melbourne. Han indledte i 1897, eller
næsten samtidig med danskerne, en
betydelig import af „udvalgte dyr“ fra
Jersey-øen, til trods for de enorme udgifter til transport, forsikringer, foder
og lignende, som han måtte kalkulere
med inden ankomsten til Australien.

New Zealand
Af alle „Jerseylande“ har New Zealand
måske de bedste „Jerseyhistorier“.
Historien om, hvordan trioen med
tyren „The Old Marquis“ og kvierne
„Duchess“ og „Lucy“ blev landsat på

en strandbred i New Zealand i 1862,
findes både som skriftlig fortælling og
tegning.
Dyrene var sendt som gave fra
Jersey-øen af Mr. Thos Syers, hvis to
døtre var udvandret til New Zealand og
havde bosat sig i Wanganui på Nord
øen. Trioen kom dog ret hurtigt på andre hænder. Og den nye ejer, Mr. Lawrence Daniels, parrede „Lucy“ med
„The Old Marquis“ og fik kviekalven
„Jenny“, som er gået over i historien
som den ko, der først af alle skabte
opmærksomhed om Jerseyracen på
New Zealand.
Daniels solgte sin besætning, der
efterhånden talte en halv snes individer, til Mrs. A.W.F. Halcombe, bosiddende i Marton syd for Wanganui.
Hun solgte senere i 1876 „Jenny“ for
40 engelske pund til W.K. Hulke, Bell
Block i Taranaki, der snart efter indledte Jerseyhistoriens mest berømte
vandretur. Det fortælles således, at Mr.
Hulke lagde en grime på „Jenny“ og
vandrede hen ved 200 km med hende
fra Marton til Bell Block. I sig selv en
kraftpræstation, som både mand og
ko høstede anerkendelse for, - og som
blev husket og genfortalt, fordi Jenny
hurtigt blev kendt som „Mejeribrugets
Dronning“ i Taranaki.
Mr. Hulke forstod til fulde reklameværdien af „Jennys“ præstation, og
inden længe var „Jenny“ og hendes
historie kendt vidt og bredt over det
ganske New Zealand.
Forretningsfører Niels Jørgensen,
Dansk Jersey-Eksport, har iøvrigt tilføjet den lille sløjfe til historien, at der
i Taranaki findes en mindesten, rejst
over manden, der indførte den første
Jerseyko til egnen. Og jeg skulle tage
meget fejl, om den ikke er sat over en
vis Mr. W.K. Hulke?
I 1879 blev Mrs. Halcombes besætning bortsolgt ved auktion, og det var
første skridt til en spredning af racen
på New Zealand. Mrs. Halcombe besøgte året efter Jersey-øen, hvor hun
til nogle af New Zealands „nye Jerseyavlere“ indkøbte værdifuldt avlsmateriale. Heriblandt tyren „Cicero 2“, som
uheldigvis gjorde kål på sin oppasser
ved et dyrskue i Auckland 1885, hvorefter den blev skudt. Jerseykvæget var
kort forinden indført til Christchurch
på Sydøen. Importen voksede og omfattede efterhånden Jersey fra moder

„Jenny“s berømte vandretur i
1876 til Taranaki. [Fra Jersey
Review, december 1970].

øen, England og Australien.

Fordomme mod Jerseykvæget på
New Zealand
De første Jersey optoges i stambog
1886, og i 1902, ved et møde i Palmerston North, stiftedes New Zealands
Jerseyforening. Mødt var ni interesserede. I 1903 var der 39 medlemmer,
og foreningens første stambog så dagens lys. Endnu blev der dog kigget
skævt til Jerseyfolkene på New Zealand, - de blev nærmest betragtet som
drømmere eller særlinge. De udgjorde
næsten en trussel mod hele landets
mejeribrug, hævdedes det. Andre blev
til grin for at introducere „disse små
brune kaniner“.
Men smilet stivnede hos kritikerne,
for efterhånden som New Zealands
mejeribrug udviklede sig, voksede interessen for racen næsten eksplosivt.
I 1934 talte New Zealands Jerseyforening således 2.208 medlemmer, og
var dermed på relativt få år blevet den
største Jerseyforening i verden.

Brampton Dreaming Sam
i Taranaki
50 år efter Jenny’s entre i Taranaki
indførtes i 1929 tyren Brampton Drea
ming Sam, som set gennem danske
briller er særlig interessant. Fra den
nedstammer de berømte Glenmore
Jerseys, som gårdejer Hans Jensen,
Hestehavegård i Gislev, forelskede sig
i, da han i 1949 besøgte New Zealand.
Hans Jensen importerede sæd til Danmark af Glenmore Royal Guide, der
gav Dansk Jersey FYN Glen, farfar til
FYN Tved, hvis to sønner, FYN Haug
Dansk Jersey
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Jerseykvæget på
Det europæiske kontinent

Den angelsaksiske Jerseylitteratur
berører kun meget sporadisk Jersey
kvægets tidlige tilstedeværelse på det
europæiske fastland. Dermed ved vi
næsten intet om, hvornår og af hvem
Jerseykvæget blev introduceret til de
enkelte lande på Kontinentet.

Frankrig
Raymond Delatouche slår fast i en artikel om Fransk Jersey fra 1954, at
der siden tidernes morgen hist og her
har været Jerseykvæg langs den del af
den franske kyst, der ligger nærmest
Kanaløerne.
Ifølge Thornton var det meget få
Jersey, der før 1880 blev eksporteret
til Frankrig, - og de få, der kom, var enten overvejende bestemt for omegnen
af Avranches i Normandiet, eller de
skulle længere ind i Frankrig. Derimod
fandt han næsten ingen i omegnen af
havnebyen St. Malo i Bretagne, hvor
Jerseydyr bestemt for Frankrig ifølge
Ph. L.S. Mourant blev ilandsat.
I Normandiet, hvor de fleste Jersey fandtes, skete distributionen dog,
ifølge R.M. Gow, via et par småhavne,
kun godt en times sejlads fra Jerseyøen.
Bøggild skriver i 1886, at han også
har påtruffet Jerseykvæg i Frankrig,
og de fleste danske artikler om Jersey
kvæget fra 1890’erne fremhæver
Frankrig som et af de europæiske
lande, hvor der var en stigende interesse for racen.
Importen til Frankrig fik i begyndelsen af dette århundrede et sådant
omfang, at de danske importører en
tid følte sig generet af den. Herom
skriver sekretæren for den danske
Jerseyforening, Breth Petersen, i juli
1907: „En stor fransk godsejer købte
til en begyndelse 45 stk. ungkvæg“,
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og hans hensigt var „efterhånden at
forsyne alle sine gårde med 500 à 600
stk. køer“.
„Denne konkurrence er mindre
behagelig“, skriver Breth Petersen,“
dersom den vil tage stærk fart, men
herom tør man tvivle, da der løber
voldsomme omkostninger på importen til Frankrig, ikke blot ved en lang
og dyr jernbanefragt, men særlig som
følge af en indførselstold af 10 centimer pr. pund levende vægt“.
I 1903 blev Den Franske Jerseyforening stiftet, samtidig med at der
blev anlagt en stambog. Det første dyr
blev registreret den 8. marts 1904 og
samme år begyndte Jersey at dukke
op ved de større nationale dyrskuer.
I Frankrig har man, som det skete
i Danmark, opfattet Jerseykoen både
som „godsejerkoen“ [la petite vache
de château] og „husmandskoen“ [la
vache des petits terriens], eller sågar
som „den fattige mands ko“. For grevskabet i rollen som prydkvæg, for den
fattige husmand eller fisker langs Normandiets kyst som et vigtigt redskab til
livets opretholdelse.
Flere kilder peger også på, at man
i Normandiet i lidt større besætninger
holdt et par Jerseykøer, for som statskonsulent H. Faber skriver, at „give
den blandede mælk en noget stærkere
farve“. Et forhold som dog, ifølge Raymond Delatouche, ophørte med centrifugens fremkomst.
Med eller uden de mange Jerseykøer, så havde franskmændene med
St. Malo som udskibningshavn via Jersey-øen en betydelig eksport af smør
til England som værende et „Jerseyprodukt.“ På dritlerne stod stemplet
„Prime Jersey butter“.[Prima Jersey
smør]. Såkaldt fransk „Jerseysmør“
var med til at påvirke noteringen på
Londons smørmarked, mens Jersey

smørret, fra selve Jersey-øen beregnet for England, var i så ubetydelige
mængder, at det solgtes uden om den
officielle notering.

Belgien og Svejts
Belgien og Svejts hører også til de
lande, hvor der tales om import af
Jerseykvæg i sidste del af forrige århundrede. Belgisk Jersey er i kilderne
dog kun fundet omtalt i forbindelse
med en artikel fra 1905 om paratuberkulose.
Fra Svejts derimod har vi Bøggilds
rejseskildring fra 1885, hvor han blandt
andet besøgte gården Langrüthi, tilhørende en virksomhedsleder. På
Langrüthi var „en stor mængde af det
skønneste Svejtserkvæg“, men også
en mindre stamme på 20 Jerseykøer
og to tyre, som ejeren „med stor bekostning“ havde importeret.

Tyskland
Tysk Jersey har i konsulent Ernst
Sonntag-Büsing, fået en meget interesseret historiker, som i sit nyligt
udgivne skrift om Tysk Jerseys nyere
historie har medtaget en interessant
beretning om en af de første importer til Tyskland. Han skriver blandt
andet:
„Ifølge overleveringer i en slægtshistorie skal en korthornsavler fra
Sürwürderwurp, der ligger i marsken
mellem Brake og Rodenkirchen, være
rejst med et sejlskib til en udstilling i
London i 1880. På rejsen tilbage
skal han have købt noget Jerseykvæg
og taget det med tilbage til Sürwür
derwurp. Der foreligger desværre
ikke yderligere oplysninger om, hvad
der er blevet af dette kvæg, eller hvad
det blev brugt til. Således blev der allerede på et tidligt tidspunkt indført
og transporteret kvæg over store afstande“.
Hamborg var, ifølge Thornton, før
1880 modtagehavn for Jerseykvæg.
Danske kilder har i 1890’erne eksempler på import af Jerseykvæg til
Hamborg fra England, bestemt for
landbrug i Østrig, Tyskland og Als i
Sønderjylland.
Et af de tidligste eksempler på Kanaløkvæg i Tyskland kendes på ejendommen Sophienhof i Preetz, belig-

Jerseyko i Schlesien i det nuværende Polen, foreviget i 1888.
[Fra Herman Hucho: Das Kanalinselvieh. 1892].

gende 15 km. sydøst for Kiel, hvor ejeren ifølge Bøggild „i over 20 år havde
arbejdet med kvæg fra Kanaløerne“,
men nu havde opgivet og var gået over
til at købe Anglerkvier. Bøggild forudså dermed, at „i løbet af få år ville
ø-kvæget dø ud i egnen omkring Preetz“.
Lignende nedslående resultater
med kvæg fra Kanaløerne havde man,
ifølge Dr. Hermann Hucho fra Leip
zig, både i Mecklenburg og SlesvigHolsten.
Betydeligt bedre skulle det derimod
være gået med et par Jerseybesætninger, indført til Schlesien i det nuværende Polen engang i 1880’erne.
Men som helhed må det nok siges,
at Jerseykvæget ikke faldt i tyskernes
smag. På et spørgsmål i Illustrierte
Landwirtschafliche Zeitung i 1904,
om der i Tyskland fandtes Jerseykvæg
og i så tilfælde, hvor det holdtes, svarede professor, Dr. Hanssen fra BonnPoppelsdorf, blandt andet :“Såvidt jeg
ved, forekommer Jerseyavl for tiden
ikke i Tyskland“. Herefter redegør han
for en række forsøg, der havde været
afholdt med Jerseykøer, blandt andet ved et landbrugsakademi i BonnPoppelsdorf, og hvor konklusionen
var: „Vi har i Tyskland så værdifulde
kvægracer, at der ingen anledning er
til at benytte Jerseykøer. Ved hensigtssvarende udvalg af avlsdyr er vi også
i stand til at forbedre mælkens fedtindhold.“ Lignende forsøg skal være
foretaget i Leipzig.
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Svensk Jersey

De første Jerseybesætninger
Den første import af Jerseykvæg til
Sverige skal være foretaget så tidligt
som 1880 til øen Gotland af professor Joen Axelsson. Men såvidt vides
efterlod disse dyr sig ingen spor i
den senere svenske Jerseybestand.
Officielt regner man derfor med, at
Svensk Jersey går tilbage til 1890, da
den svenske godsejer og forretningsmand N.G. Sørensen, Stockholm,
sendte sin godsinspektør på Torreby,
Hr. Thalén, til Jersey-øen, hvor han
opkøbte 28 drægtige køer og kvier
samt to tyre.
Til Jerseybesætningen på Torreby
gods, der ligger i Mellemsverige i nærheden af Uddevalla, blev der foretaget
en supplerende import i 1894 af 30
kvier. I 1903 var besætningen vokset
til 85 køer, 20 drægtige kvier foruden
øvrige kvier, kalve og tyre.
Allerede de første år solgtes mange
avlsdyr fra Torreby „til forskellige egne
af Sverige, såvel som til Norge og Finland“
I 1896 og 1900 omfattede eksporten også salg til Danmark.
Landbrugsakademiet i Alnarp i
Skåne foretog i 1891 et mindre indkøb på fem kvier og en tyr. Da disse
dyr imidlertid snart gik til på grund af
tuberkulose, fik denne besætning ingen indflydelse på Svensk Jerseys videre udvikling.
Det gjorde til gengæld den næste
import, foretaget i 1893. Skandinaviens ældste Jerseybesætning på „Wirum Sæteri“ tæller således køer, hvis
afstamning kan føres tilbage til denne
import.
De 250 Jersey, som 1893 blev
hentet til Sverige på foranledning af
den svensk-amerikanske godsejer og
forretningsmand C.O. Swanberg, anDansk Jersey
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ses på Jersey-øen som den første eksport til Skandinavien.
De 238 køer og kvier blev sammen
med 12 tyre installeret på Swanbergs
gods nord for Kalmar, Svartingstorp.
Swanberg ejede desuden godserne Wirum mellem Oskarshamn og Västervik
og Engeltofta nord for Helsingborg,
hvortil en del Jersey fra Svartingstorp
efterhånden blev overført.
I juni/juli 1898 gennemførte Swanberg en ny import af 130 Jerseydyr,
beregnet for Engeltofta, hvor man just
var ved at færdiggøre en helt ny staldbygning.
Endnu en mindre import på 60
dyr fra Jersey-øen foretoges i 1908 til
godset Sperlingsholm i Halland.
Den samlede import til Sverige fra
Jersey-øen nåede således i årene fra
1890 til 1908 op på ca. 500 køer, kvier
og tyre, fordelt på seks ejendomme

Baggrunden for importen
Baggrunden for, at der i Sverige viste
sig en begyndende interesse for Jersey
kvæget, var den enkle, at mejeribruget
i Sverige - i lighed med hvad der skete i
Danmark - satsede på smøreksporten.
Og en storstilet kvægudstilling i Malmø
i 1896 var en tydelig demonstration
af, „at den svenske godsejerstand“
ønskede at være forrest i denne udvikling. Der blev i disse år ofret virkelig mange penge på at finde den for
Sverige, økonomisk mest fordelagtige
kvægrace.
En af Jerseykoens første og varmeste fortalere i det høje Nord var den
svenske professor og forstander for
landbrugsakademiet i Alnarp, Hjalmar
Nathorst, der ifølge B. Bøggild „for år
og dag siden“ havde foreslået, at der
indledtes forsøg med Jersey i Sverige.
Forsøgene skulle blandt andet „afprøve

Første gang Jerseykvæget
blev udstillet på et dyrskue
i Skandinavien var ved
Landbrugsmødet i Gøteborg
i 1891. Kommentaren i Ugeskrift for Landmænd lød i al
sin enkelthed: „Mærkeligt var
det at træffe det sarte Jersey
kvæg i det kolde Sverige“.

racens hårdførhed og tilpasningsevne
for svenske forhold“. Alnarp-forsøgene fik dog ikke det ønskede forløb,
da de indførte dyr snart bukkede under
for sygdom.
Professor Nathorst holdt dog fast
ved, at Jersey var den kvægrace, der
skaffede deres ejer den største nettofortjeneste, og derfor også havde en
fremtid for sig i Sverige.
De to Jerseyimportører, N. G. Sørensen og C. O. Swanberg, delte fuldt
ud professorens opfattelse af Jerseykvæget som den mest økonomiske af
alle kvægracer. Ifølge „Landmandsblade“ traf N.G. Sørensen således sin

beslutning om at udskifte besætningen
på Torreby, fordi „den ældre besætning gav for lidt udbytte“ og „efter omhyggelig overvejelse og undersøgelse
af forholdene“ faldt valget ud til fordel
for Jersey. C. O. Swanberg satsede
sine penge på Jersey efter Verdensudstillingen i Chicago 1893, hvor Jersey
som nævnt andetsteds fremstod som
verdens bedste smørko.

Jerseykvægets videre
udvikling i Sverige
I „Det Svenske Landbrugsakademis
Handlingar och Tidsskrift“ rejste Josef
Dansk Jersey
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Jerseyko på Torreby 1895.
[Fra Landmandsblade 1895].
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Eklund dog i 1902 tvivl om, hvorvidt
Jerseykøer nu også burde indføres
til Sverige, „thi dersom man kun ser
hen til deres gode, men forbigår deres
svage sider, er det uvist om de på et
fremmed sted i længden vil kunne bevare de egenskaber, som foranlediger
deres import“. Og ifølge den svenske
Jerseykonsulent, Nils Erik Nilsson, groede den opfattelse fast blandt svenske
kvægbrugere, „at Jerseydyrene var alt
for ømtålelige for det svenske klima“.
Som andre grunde til at Jersey gennem årene ikke bredte sig væsentlig
ud fra de få store Jerseygårde, anfører
Nilsson blandt andet sygdomme som
tuberkulose, smitsom kalvekastning og
en stor spædkalvedødelighed. Men andre forhold som f.eks. mælkens afregningsform spillede givet vis også ind.
Bedre blev det selvfølgelig heller ikke
af, at de unge på landbrugsskolerne fik
tudet ørerne fulde med, at det kun var
et spørgsmål om tid, inden Jerseyracen helt ville forsvinde i Sverige.
Blandt de få Jerseyentusiaster, der
trods alt var i landet, blev en del medlem af Danmarks Jerseyforening. I
1908 indmeldte således godsejer Treschow, som den første svensker, sig
som medlem af Danmarks Jerseyforening, og samme år indsatte han 63
Jerseydyr fra Danmark på sit gods
Hjuleberg i Halland.
Først i 1949 var der grundlag for
at stifte Sveriges Jerseyförening. Det
skete med aktiv støtte af den danske
landskonsulent Th. Glad. Medlemstallet var ved starten syv, men voksede
hurtigt til ca. 50.
Den positive udvikling skyldtes
blandt andet, at indavlsproblemer
med den lokale svenske SRB-race
havde fået flere svenske kvægbrugere
til at blive opmærksom på den rivende
udvikling, som Dansk Jersey var inde
i disse år, - og som i begyndelsen af
1950’erne afstedkom en betydelig import fra Danmark.
To kvægavlsforeninger anskaffede
Jerseytyre til krydsningsavl, og i 1955
udsendtes den første stambog over
Svensk Jersey.
Da Den Svenske Jerseyforening
i 1969 havde 20 års jubilæum, var
der 5.000 kontrollerede Jerseykøer i
Sverige. Karakteristisk for udviklingen
efter krigen var endvidere, at Jersey
kvæget nu begyndte at brede sig til det

nordlige Sverige.

Svensk Jersey i den danske
landbrugspresse
Besætningen på Torreby påkaldte sig
for alvor danskernes opmærksomhed
i 1892. Det var „Landmandsblade“,
der viderebragte en oplysning om, at
man ved en prøvekærning havde fået
et kg smør af 14.6 liter Jerseymælk
fra Torreby. Og i 1895 skrev samme
tidsskrift flere artikler om „Jerseykvæg
i Sverige“, der blandt andet byggede
på informationer, som bladets redaktør havde fået hos godsejer Sørensen.
Bladet kunne endda bringe et par billeder fra besætningen på Torreby.

Landbrugsmødet i Malmø 1896
I dagene fra 1.- 6. juni 1896 „valfartede mange danske landmænd og
mænd, med forbindelse til landbruget“
til Malmø. Vel først og fremmest fordi
der var et dansk islæt på udstillingen af
jyske heste og rødt dansk malkekvæg,
men som „Vort Landbrug“ bagefter
skrev: „En kvægrace, som vistnok alle
de danske, der besøgte Malmø-mødet
betragtede med særlig interesse, fordi
den i de senere år har været så hyppigt og så stærkt rosende omtalt her i
landet, var Jerseyracen.“
Medvirkende til den store interesse fra dansk side var måske også,
at rygtet om den første import af
Jerseykvæg til Vendsyssel, allerede
var nået ud blandt publikum, så den
danske landbrugspresse, Ugeskrift for
Landmænd, Landmandsblade og Vort
Landbrug benyttede lejligheden til at
give en fyldig dækning af Jerseyudstillingen. Torreby var repræsenteret med
14 dyr og til lejligheden havde gods
ejer Sørensen udarbejdet en beretning
med alle relevante oplysninger om besætningen, med hensyn til import, besætningsstørrelse, ydelse og fodring.
Beretningen blev indgående studeret og flittigt citeret af de danske korrespondenter, som især satte spørgsmåltegn ved, om Jerseykvæget „gennem
flere generationer“, grundet de anderledes klimaforhold, ville kunne bibeholde racens værdifulde egenskaber.

Danskere på Jersey-øen

Siden vikingerne for 1000 år siden
underlagde sig De Britiske Kanaløer,
Jersey-øen, Guernsey, Alderney, Sark
med flere, har næppe mange danskere
i de mellemliggende århundreder besøgt de små øer i Den Engelske Kanal. Først da rygtet om deres kvægs
fortræffelighed som „smørproducent“
nåede frem, blev nysgerrigheden vakt
hos de „smørproducerende“ danskere.
En række fremtrædende danske kvægog mejerifolk begyndte derfor omkring
århundredskiftet at valfarte til Jerseykvægets hjemstavn.
Disse besøg skal ses i lyset af, at
den danske smøreksport til England på
det tidspunkt spillede en altafgørende
betydning for den danske samfundsøkonomi.
Hvilken betydning fik så disse besøg?

Bernhard Bøggild
Den første besøgende, vi har kendskab til, var Bernhard Bøggild, der besøgte Kanaløen i juni 1885, et år før
han tiltrådte som mejerikonsulent for
Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. Ugeskrift for Landmænd offentliggjorde hans rejseindtryk i 1886
med titlen „Jerseykøer og Mælkens
Kvalitet“, hvori Bøggild konkluderede,
at vejen frem for dansk mejeribrug var
„at producere megen og fed mælk“.
Redskabet hertil var et langsigtet og
bevidst avlsarbejde med de hjemlige
danske kvægracer, „den røde og den
jyske“, som „har hjulpet os til at nå vor
fremskudte stilling i mælkeribruget, så
at alles øjne efterhånden er bleven rettede på os.“ Derimod advarede han
mod import af det i hans øjne ellers
„vidunderlige“ Jerseykvæg, fordi han
tvivlede på, at racen ville kunne akklimatiseres til danske forhold.

Bernhard Bøggild (1858-1928). Det
Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs konsulent i mejeribrug
1886-1903, derefter p
 rofessor ved
Landbohøjskolen, hvor han underviste i mejerilære og regnskabsføring.
Hans besøg på Jersey-øen i 1885 fik
betydning for udviklingen af dansk
mejeribrug.

Med Bøggilds udsagn var banen kridtet op til en kommende diskussion om
Jerseykvægets berettigelse i Danmark.
Argumenterne var klare. Tilhængerne
ville modsat Bøggild hævde, „hvorfor
gå over åen efter vand“, når man ved
at importere Jerseykvæg hurtigt kunne
nå det opstillede mål. Modstanderne
derimod ville bruge alle Bøggilds indvendinger om vore nationale kvægracers høje stade og usikkerheden omkring Jerseyracens evne til at tilpasse
sig danske forhold.

Jørgen Larsen, Gårdbogård
En frygt, som etatsråd Jørgen Larsen,
Gårdbogård, selvsagt ikke nærede, da
han i oktober 1896 indledte importen
af Jerseykvæg til Danmark. I ledende
Dansk Jersey
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Jens Kristian Madsen 
(1873-1942). Landbrugs
kandidat 1900. En tid lærer
ved Kærehave Landbrugsskole og konsulent i hus
dyrbrug for Ringstedegnens
Landboforening. Ejer af Baungård i Vejen 1906. Landskonsulent for Danmarks
Jerseyforening 1916-25. Formand for samme 1929-42.

landbrugskredse påkaldte dette ini
tiativ sig stor interesse, og Jørgen Larsen blev i begyndelsen af 1897 af Det
Kgl. Danske Landhusholdningsselskab
bedt om at holde et foredrag med
titlen „Nogle landbrugsforhold på øen
Jersey“. Foredraget blev helt eller delvist offentliggjort i Tidsskrift for Landøkonomi, Vort Landbrug og Ugeskrift
for Landmænd. Og udkom senere
som et særtryk af Tidsskrift for Landøkonomi.
Jørgen Larsen kom især ind på to
emner, - kvægavlen og dyrkningen af
„tidlige kartofler“. Som begrundelse
for nærmere at omtale sidstnævnte anførte han, at „det mulig kan have eller
få betydning for landbruget på Sjælland og øerne“. Den del af foredraget
blev i 1902 genoptrykt i Landmandsblade i forbindelse med en artikel om
„Dyrkning af tidlige kartofler i Skot
land og på Jersey-øen“. „Den Kongelige Kartoffel“ på Jersey-øen har altså
antageligvis inspireret til udviklingen af
vores egen Samsø-kartoffel.

Jens Kristian Madsen

Emil Konradi født i 1872.
Mejerist. „Verdens første
kontrolassistent“ 1895.
Kvægavlskonsulent i Kolding
kredsens Fællesledelse 1901.
Landbrugskandidat 1903 og
samme år lærer ved Lade
lund Landbrugsskole.
[Foto i privat eje].
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En tur til Jersey-øen var ikke just med i
planerne, da den unge landbrugskandidat, J. Kr. Madsen, i sommeren 1902
rejste til England og Skotland for at
studere husdyrbrug. Turen var kommet
i stand, efter at han fra landbrugsministeriet havde fået et rejsestipendium
samt erholdt et legat fra Olavius Mehl
dahl og Hustrus fond. Under et længerevarende ophold på en farm i Northumberland i Nordengland, hvor der
holdtes en „lille hjord af Jerseykvæg“,
ændrede han imidlertid planer, og satte
sig for at studere denne race nøjere.
Han besøgte først dyrskuer og større
Jerseybesætninger i England, inden
han satte kursen mod Jersey-øen.
Sine foreløbige indtryk offentliggjorde han samme år i Ugeskrift
for Landmænd under overskriften:
„Kvægavlen på Jersey-øen“, iøvrigt
ganske upåvirket af den aktuelle hjemlige fejde for og imod Jerseykvæg på
dansk grund. Han indleder nemlig
med at fastslå, at han skriver ud fra
„det sete og iagttagede“ samt hvad
han kunne „hente ud af den om racen
foreliggende litteratur“.
I 1904 udgav han en større pjece
på 56 sider: „Jerseykvæget“, grundet

på hans studier på Jersey-øen, i England og Sverige.
J. Kr. Madsens „grundige natur“
førte ham i sidste ombæring på kollisionskurs mod Jerseykvægets førende
agitator, docent Valdemar Stribolt, på
grund af dennes lidt lemfældige oversættelse og brug af en engelsk tekst i
sin agitation. En situation, som Jersey
kvægets kritikere selvfølgelig forsøgte
at udnytte, men J. Kr. Madsen var meget forsigtig med at drage forhastede
slutninger. Han ville, som han selv
sagde, „trænge til bunds i denne ejendommelige kvægraces egenskaber og
udviklingshistorie“. Først senere blev
han som konsulent og formand for
Danmarks Jerseyforening for alvor racens svorne talsmand.

Emil Konradi
I sidste ende hjalp det måske J. Kr.
Madsen til en afklaring, at han i Vejen, hvortil han flyttede i 1906, kom
i forbindelse med „verdens første
kontrolassistent“ og senere lærer ved
den nærliggende Ladelund Landbrugsskole, Emil Konradi.
Emil Konradi havde selv året før været et smut på Jersey-øen i forbindelse
med et besøg på en landbrugsskole i
England. Hos Konradis datter, Karen
Larsen, Vejen, dukkede hans meget
interessante rejsebeskrivelse op. Heraf
fremgår, at Konradi dels fik lejlighed
til flere besætningsbesøg, og dels traf
de danske opkøbere af avlsdyr, nemlig
godsinspektør Breth Petersen og Jørgen Larsen Junior, Gårdbogård. Sammen med dem drog han en dags tid
rundt på øen, og var med til opkøb af
22 unge køer og kvier.
Konradi lavede i de efterfølgende
år økonomiberegninger, der klart faldt
ud til fordel for Jerseykvæget. Disse
beregninger kan have indgået i J.
Kr. Madsens overvejelser, inden han i
1912 besluttede sig for at skifte om
til Jersey på Baungård. Næste skridt
måtte så være at få mælken afregnet
efter dens virkelige værdi, og nu var
J. Kr. Madsen for alvor kommet på
banen. For i 1914 slog han og flere
andre Jerseyfolk i Vejen mejerikreds,
som de første i Danmark, til lyd for, at
mælken skulle afregnes efter fedtenheder og ikke efter Fjords flødeprocenter.

Kvægracer i Danmark før
Jerseykoen kom
De nationale racer - den jyske og
den røde
I Jylland havde man Det Jyske Kvæg,
som gennem århundreder dels producerede mælk, men som også var leverandører af kød til Nordtyskland og
Holland. Læs blot Salomon Frifeldts
pragtfulde beretninger om studedrifterne ad den gamle Hærvej mod syd.
Det Jyske Kvæg fremstod på den tid
som det bedste kvæg i Danmark. Op
igennem det 19. århundrede forsøgte
man at dele racen i to, så der både blev
en malkerace og en kødrace, men det
eksperiment faldt vist ikke så heldigt
ud. Og da Jerseykoen kom til landet,
var racen bogstavelig talt ude i tovene.
Dog havde racen i Harald Branth på
Sdr. Elkjær i Vendsyssel en uforfærdet
våbendrager, som drog sværdet mod
alle og enhver, der krænkede racens
territorium.
På øerne havde man „økvæget“,
som ifølge den fynske bonde, Niels
Rasmussen, Søkilde, var en blanding af
holstenske køer med rød lød og jyske,
engelske, tyrolske og andre fremmede
racer. Dette mix blev så igen krydset
med Angler- og Ballumkvæg, og herfra stammer den anden nationale race,
som fra 1878 blev anerkendt under
navnet Rød Dansk Malkerace. RDM
fejrede især store triumfer på Fyn.
Endelig var der stadig ø-kvæg på
Samsø og Bornholm, da Jerseykoen
kom til Danmark.

Ayrshirekvæg i Danmark
I midten af forrige århundrede kom
den engelske Korthornsrace til Jylland,
hvor den fik en betydelig udbredelse.
Men hvad der i denne sammenhæng
er mere interessant, så eksisterede der
omkring århundredskiftet en mindre
Ayrshirekoloni på Samsø. Ayrshire-

kvæget stammer fra Skotland og er
en udpræget malkerace, som på flere
måder er sammenlignelig med kvæget
fra Kanaløerne. Den vandt først indpas
i Østjylland, men kom til Samsø, da
præsten i Tranebjerg i 1844 indførte
en Ayrshiretyr fra Jylland. Det blev
fulgt op i 1851 på initiativ af blandt
andet gårdejer Søren Jørgensen, som
gennemførte flere importer direkte fra
Skotland. Sønnen, Jørgen Sørensen,
fortsatte i faderens fodspor og „satte
alle evner og kræfter ind på at indføre
de forbedringer, det engelske landbrug
frembød“, heriblandt indkøb af „kostbare avlsdyr af Ayrshireracen for at
drive renavl“.
Ayrshirekvæget blev efterhånden
„spredt omkring på bøndergårde og
hos husmænd, som ynder dette kvæg
meget „på grund af dets nøjsomhed,
hårdførhed og trivelighed i forbindelse
med en smuk bygning og form, og dets
evne til at give fed mælk“. Gårdejer
C. Sørensen, Østerby, der igennem
mange år havde en ren Ayrshirebesætning, kommenterede de til tider temmelig ukontrollable angreb på Jerseykvæget med følgende ord: „Hvorfor
således skrige op i vilden sky, når man
mener at stå med palmen i hænderne.
Det havde ulige været bedre for sagens
skyld om der var blevet optaget en rolig og saglig forhandling om dette for

Rødt og fynsk kvæg på dyrskue i 1890.
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Alderneykvæg i Danmark

Greve Adam Gottlob Molkte-Hvitfeldt
(1796-1876) til stamhuset Molktenborg, bestående af Anhof, Rygård og
hovedsædet Glorup. [Foto H.C. Andersens Museum, Odense].

Den fynske forfatter H.C. Andersens mæcen og beundrer, grev Adam
Molkte Hvitfeldt til Glorup, har også
krav på en plads i Jerseykoens historie,
idet han under et besøg i England midt
i forrige århundrede blev så fascineret
af Alderneykvæget, at han forsøgte at
Dansk Jersey
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introducere det i Danmark. Dog tilsyneladende uden større succes.
Forsøget blev gjort ved Landmandsforsamlingen i Odense i 1863, hvor
greven udstillede to Alderneytyre,
begge med et mørkebrun lød, men
ingen af dem fandt nåde for dommernes kritiske blikke og fundet værdig til
præmie.
Molkte Hvitfeldts Alderneytyre er
formentlig det første Alderneykvæg
i Danmark. Ugeskrift for Landmænd
undersøgte i 1906 spørgsmålet, og de
nævner ikke andre eksempler, hvilket
bestyrker opfattelsen.
Ved den næste Landmandsforsamling i 1866 udstillede H. Jessen,
Oldemorstoft ved Flensborg, en del
Alderneykrydsninger, men senere
eksempler kendes ikke. Ugeskrift for
Landmænd skrev samme år en artikel
om Alderneykvæget, og det er antagelig første gang, emnet behandles i et
dansk landbrugstidsskrift. Oplysninger
og illustration er blandt andet hentet i
det engelske tidsskrift: „Farmer`s Magazine“.
Under overskriften „Alderneytyren King Charming“ behandles
Jerseykvægets hele udvikling. Artiklen kommer derimod slet ikke ind på
„det danske Alderneykvæg“. Bladet
skriver blandt andet: „Hvad der skal
sikre denne races beståen, er den
gunst, hvori den står i England som
malkerace, dog ikke hos de mindre
jordbrugere eller de store steders koholdere, da den ikke betaler sit foder
så godt, som de engelske landracer;

derimod findes den hyppig i jorddrotternes parker, hvor disse fine og livlige
dyr, der mere ligner skovens vildt end
Englands forædlede kvægracer, tjener
til at oplive landskabet, foruden at de
afgiver smør af en særegen fedme og
gul farve, der anses for en delikatesse
på rigmandens bord. I deres hjem er
søgningen efter disse dyr så stor, at
kvier og lødekøer sælges til en pris af
140-180 Rigsdaler, hvad der er langt
over deres virkelige værd som brugsdyr.“
Erkendelsen i Danmark af, at kvæget fra Kanaløerne rummede visse
økonomiske fordele kom først i takt
med kvægbrugets større og større satsning på smøreksporten.
Den danske landbrugspresse ofrede ikke megen spalteplads på kvægracerne fra Kanaløerne. I 1887
genfortalte Ugeskrift for Landmænd
dog med let skjult ironi en historie
fra et amerikansk mejeriblad om, at
Guernseykvægets gode egenskaber
skyldtes positiv indflydelse fra dansk
vikingekvæg. Dette synspunkt blev så
sent som i 1941 luftet i William H.
Caldwells bog om Guernseykvæget:
„Kanaløerne var i ældste tider besat af
danskerne, og Guernsey især var en
dansk koloni. Hvor meget af Guernseykoens fortræffelige egenskaber, der
skyldes „dansk blod“, ved ingen“. De
amerikanske rekordydelser var også
godt stof, men skepsisen var stor.

Harald Goldschmidt (18571923). Landbrugskandidat
1880. Dyrlægeeksamen
1882. Efter studietur i udlandet ansat som fast lærer i
husdyrbrug på Landbohøjskolen. Professor 1902.

Men når danskerne kom på tæt hold
af kvæget, så behandledes spørgsmålet mere seriøst, som i statskonsulent
Harald Goldschmidts rejsebrev fra
dyrskuet i Newcastle upon Tyne, offentliggjort 1887 i Ugeskrift for Landmænd, hvor han titulerer kvæget fra
Kanaløerne som „mælkeproducerende maskiner“ og for virkelig „udprægede malkedyr“. Landmandsblade
var dog det danske landbrugstidsskrift,
der først af alle foretog „dybdeborende
journalistisk“ på emnet. Det skete, da
bladet i 1893 bragte en række artikler om „Kvæget på De Engelske Kanaløer“.

Ugeskrift for Landmænd bragte i 1866 en tegning af den engelske Jerseytyr
„King Charming“, tilhørende Mr. Dumbrill i Brighton. Og det er formentlig første
gang, at en Jersey blev afbilledet i et dansk tidsskrift.
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Baggrunden for importen
til Danmark

Maglekilde-centrifugen
- verdens første centrifuge,
konstrueret af
Lars Chr. Nielsen i 1878.

Jerseykvægets indførsel til Danmark
i 1896 var økonomisk begrundet.
Smøreksporten var på det tidspunkt
Danmarks vigtigste eksportartikel, så
Jerseykvægets entré i Danmark må
dybest set forstås som et forsøg på at
billiggøre smørproduktionen og dermed forbedre indtjeningen i kvægbruget.
Ifølge lektor Harald Goldschmidt,
blev værdien af den danske smøreksport tyve-dobbelt i løbet af forrige århundrede. Smørprisen udviste i perioden også den største stigning af alle
priser på nogen landbrugsprodukter.
Så her lå klart en tilskyndelse for landmændene til at satse mere på husdyr
bruget end på korneksporten, der hidtil havde været den mest lønsomme
del af landbrugsproduktionen.
Problemet var imidlertid, at det
danske smørs renommé fra gammel
tid var alt andet end godt. Endnu i
1870’erne solgtes det danske smør i
Nordengland som Kiehler Butter. Prædikatet „dansk“ var ikke ensbetydende
med kvalitet. Så det krævede en god
holdindsats at få dette ændret til det
bedre.
De store landbrug gik i spidsen i
udviklingen for at forbedre smørkvaliteten. Nye mejerisystemer blev udvikDansk Jersey
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let, centrifugen kom til i 1878, - og
man begyndte at interessere sig for
avlsarbejde, fodring og malkningens
kvalitet.
En forbedret uddannelse var en
vigtig forudsætning for at omstillingen lykkedes. På Landbohøjskolen
i København, oprettet 1856, drev
man forskning omkring smørkvaliteten. Og ude i landet, på højskoler og
landbrugsskoler, blev karlene undervist
i husdyrlære og pigerne i mejeribrug.
I tilknytning til mange privatmejerier
var der endvidere uddannelse af mejersker.
Fælles- og andelsmejeriernes fremkomst var en logisk konsekvens af den
ny teknik i mejeribruget, der krævede
en vis form for stordrift, som de almindelige bønder ikke magtede. Andelsmejeriet i Hjedding, oprettet i 1882,
blev et symbol på denne udvikling.
En anden vigtig nyskabelse var
kontrolforeningerne. Den første af
slagsen var „Vejen og Omegns Kontrolforening“, der stiftedes den 24.
januar 1895. Det var en vigtig for
udsætning for Jerseykvægets etablering i Danmark, da kontrolforeningernes „tal“ var det fundament, som
Jerseyfolkene byggede deres argumentation på.

Den første import af Jersey til
Danmark i 1896

Sådan begyndte det
I 1907 skrev Jørgen Larsen et indlæg
til Jerseybladet: „I årene fra l886-95
holdt jeg fedekvæg, men de sidste år
var priserne så springende, at det nærmest blev lotterispil, og jeg var derfor
på det rene med, at jeg måtte gå over
til mejeridrift. Det var dog min faste
beslutning, at jeg ville have en tuberkulosefri besætning. Jeg indkøbte derfor
allerede i l893-l895 årlig ca. 100 kvier
og køer, som jeg lod tuberkulinprøve,
hvorefter jeg fedede de reagerende og
beholdt dem, der havde bestået, men
af disse faldt så igen en betydelig del
året efter, således at jeg efter 3 års
forløb, og efter at have fået undersøgt
over 300 dyr, kun havde 25-30 tuberkulosefri dyr, - intet opmuntrende
resultat. - Derefter indledte jeg underhandling om rødt kvæg fra Fyn med
garanti for tuberkulosefrihed, men det
var den gang meget vanskeligt at købe
kvæg med denne garanti. På dette
tidspunkt traf jeg tilfældigvis i Hjørring en god ven, proprietær Ifversen,
Lundergård, der havde hørt, hvorledes
det var gået mig, og han tilrådede mig,
inden jeg tog endelig bestemmelse, at
tage til Sverige og se to Jerseybesætninger på Torreby ved Uddevalla og
Svartingstorp ved Kalmar, som han
havde hørt fordelagtigt omtale. Jeg
fulgte rådet“.

Importen fra Sverige 1896
Etatsråd Jørgen Larsen fik det arrangeret således, at hans „Jerseystudietur“ til Sverige blev en realitet i marts
og april 1896.
Målet for rejsen var de to Jerseybesætninger på Svartingstorp og Torreby. På førstnævnte gods var intet
hundyr til salg, men på Torreby lyk-

kedes det Jørgen Larsen „efter lange
forhandlinger“ at købe de Jersey, som
skulle gå over i historien som de første
Jerseydyr i Danmark. Handlen omfattede ialt 12 dyr, seks kvier, seks-otte
måneder gamle samt et tilsvarende
antal tyre på 11/ år.
Prisen for kvierne var 300 kr. stykket og tyrene 325 kroner.
2

Importen fra Jersey-øen 1896
Den første forbindelse, som Jørgen
Larsen knyttede til Jersey-øen, skete
gennem dansk mejeribrugs ankermand
i England, statskonsulent Harald Faber.
Han skaffede Larsen oplysninger om
forholdene på Kanaløen og satte ham
i forbindelse med sekretæren i den
stedlige landboforening, „Royal Jersey
Agricultural & Horticultural Society“,
Francis Le Brocq. Sidstnævnte var
gennem 40 år frem til sin død i 1929
en af Jersey-øens mest respekterede
avlere og eksportører, som igennem
alle årene, godt hjulpet af sine sønner,
var Jørgen Larsen behjælpelig med
opkøbene.
På Jersey-øen havde der i sommeren 1896 været „en nogenlunde god“
efterspørgsel fra England, men bortset
fra „præmiedyr“, havde priserne på
eksportkvæget „generelt været lave“.
Derfor vakte det visse forhåbninger
blandt Jersey-øens farmere, da Jørgen
Larsen og professor Oesterby, København, hen i oktober arriverede til øen
for at foretage de første opkøb til Danmark.
Professor Oesterby var med på
turen som tolk, og muligvis identisk
med den P. Oesterby, der i 1896
udgav rejsehåndbogen: „Parlez vous
Francais“.
Håbet hos farmerne var, at Jersey
kvæget nu ville blive bedre kendt på

Kvægeksportør Francis Le
Brocq fotograferet i 1905 i
forbindelse med en storstilet
fest, som Jerseyfarmerne
holdt for ham i taknemlighed over, at han på 35 år
havde eksporteret 30.000
kreaturer fra Jersey-øen. - I
en af h
 yldesttalerne for Le
Brocq, som alle blev refereret i J
 ersey Evening Post,
fremhæves eksporten til
Danmark. Ialt eksporteredes
der på det tidspunkt årligt
1.200 stk. kvæg til en samlet
værdi af 48.000 engelske
pund. [Foto i privat eje].
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Opkøb på Jersey-øen i 1907. Jørgen Larsen i forhandling med en ung farmer,
mens Jerseyforeningens sekretær Breth Petersen ser til. [Fra Jerseybladet 1907].

kontinentet, og at et nyt marked ville
vise sig her.

Sådan foregik importen
Næsten al opkøb af Jerseykvæg på
moderøen gik gennem lokale handels
agenter. De købte enten op for kunderne, når der indløb en skriftlig ordre,
eller de ledsagede kunderne rundt på
øen til de farme, hvor de vidste, der
var dyr til salg. Alle der henvendte sig
til landboforeningen, blev henvist til én
af disse agenter, hvis navne og adresser iøvrigt var publiceret i forskellige
landbrugstidsskrifter. Efterhånden opstod der i mange tilfælde et værdifuldt
tillidsforhold mellem kunde og agent.
Samarbejdet havde ydermere den fordel, at agenten var dus med alle de
praktiske formaliteter, såsom udfærdigelsen af toldpapirer og stambogsat
tester, han kendte fragtpriser og karantænebestemmelser og så videre.
Opkøbene skete direkte hos farmerne, som hver gerne havde et til to
dyr til salg. Ulempen var, at der ikke
var nogen som helst form for oplysning om mødrenes ydeevne.
Når handlen var indgået, har Jørgen Larsen, sikkert i overensstemmelse med almindelig sædvane på
øen, afregnet dyrene kontant.
På den første tur opkøbte danskerne 80 drægtige kvier, 1 ko og
3 tyre. Og for at billiggøre importen
havde Jørgen Larsen til formålet lejet
dampskibet „Jyden“, som overførte
Jerseykvæget til Frederikshavn. HerDansk Jersey
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til ankom det i god behold i løbet af
oktober måned. Efter ankomsten var
dyrene i karantænestation, hvor de
prøvedes for tuberkulose, hvorefter de
indsattes på Gårdbogård.
Importen blev genoptaget i maj
1898, med ankomst til Danmark i juni.
Forud for opkøbet havde landbrugstidsskriftet Landmandsblade den 30.
april i rubrikken „Spørgsmål og svar“
haft oppe at vende, hvorledes interesserede „Jerseykøbere“ skulle forholde
sig, og hvilke priser, de under forskellige forudsætninger måtte forvente at
skulle betale for at få Jerseykvæget.
Svaret var, at hvis man overlod det til
en af handelsagenterne på Jersey-øen
at ordne opkøb, forsendelse af dyrene
med dampskib og bane til Danmark,
måtte man kalkulere med en pris på
ikke under 500-600 kr. for kvier.
Ved bestilling derimod „nu i foråret
hos Gårdbogårds ejer, Hr. Jørgen Larsen, der har lejet dampskib til at føre en
ladning over og selv rejser over og opkøber dem, vil man, efter hvad der er
os opgivet, kunne vente at have kvie
kalve fra 1/ til 1 år her for imellem 10
og 170 kr., og gode kvier, som kælver
til efteråret for 250 à 300 kr. Særlig
udmærkede dyr, som har taget præmie osv., vil selvfølgelig være betydelig
dyrere; men slige dyr betaler det sig
næppe at købe. Gode tyre vil omtrent
komme til at stå i samme pris“.
Foruden importen 1898 organiserede Jørgen Larsen også på eget initiativ importen i september 1901.
2

Eksporten fra Jersey-øen

Der findes desværre ikke breve fra de
danske Jerseyimportører bevaret på
Jersey-øen. Men i landboforeningens
arkiv i St. Helier er de gamle årsberetninger, som landboforeningen har
udsendt hvert år siden 1834. Og heri
omtales eksporten til Danmark år for
år, med undtagelse af årene 1905 og
1908. Eksporten omfattede årene
1896, 1898 og 1901 til 1909.
Den første eksport fandt sted i efter
året 1896 af „henved 90 høveder“.
Der havde det år været en rimelig
efterspørgsel fra England, men til vel
lave priser. Men da både Sverige og
Danmark viste interesse for Jerseykoen, udtrykte skribenten i årsberetningen håb om, at et nyt marked på
det europæiske fastland kunne udvikles de kommende år.
I slutningen af maj måned 1898
kom danskerne igen og købte denne
gang 122 stk., og umiddelbart efter
kom den svenske godsejer Swanberg
og købte 130 stk. I forbindelse med
eksporten til Sverige havde de svenske veterinære myndigheder krævet,
at alle dyr blev tuberkulinprøvet inden
afrejsen fra St. Helier. En kvie, som
faldt for prøven, blev straks slagtet,
men blev siden ved obduktionen frikendt for smitte. Det fik i praksis den
konsekvens, at amerikanerne i 1902
helt fritog importdyr fra Jersey-øen
for tuberkulinprøve. Så Jersey-øen
var i realiteten nu erklæret fri for den
frygtede kvægtuberkulose.
Foruden USA blev der det år eksporteret et mindre antal dyr til Tyskland, Belgien og Frankrig.
Årsberetningerne indeholder i disse
år iøvrigt en stærk kritik af mange af
de kvier, der søgtes eksporteret. De
var for små og for underernærede,
og skribenten frygtede, at de få kunne
ødelægge det for de mange, og opfor-

Den lokale landboforenings
årsberetning for 1896, der
indeholder en omtale af den
første eksport til Danmark.
Dagspressen på Jersey-øen
dækkede også begivenheden.
I „Les Chroniques de Jersey“
f.eks. omtales eksporten i
1896 under „de lokale nyheder“ lørdag den 17. oktober.
Senere blev det almindeligt,
at danskernes agent på
stedet Francis Le Brocq i
samme blad, bekendtgjorde
danskernes ankomst flere
dage før med opfordring
til øens farmere om at henvende sig, hvis de havde dyr
at sælge.

drede derfor alle de farmere, der ikke
havde foder nok, til at skille sig af med
deres kalve, straks efter fødselen.
Danskerne kom for tredje gang i
september 1901. På det tidspunkt
var fodersituationen på Jersey-øen
nærmest desperat. Især de mindre
farmere stod i kø oven på hinanden
for at sælge, og „næsten ethvert pristilbud blev uden tøven accepteret“.
Muligvis var det ved den lejlighed, at
„Mr. Larsen“ havde bekendtgjort over
hele øen, at alle, der havde kvier, de
ville sælge for syv pund stykket, blot
kunne komme med dem. Resultatet
var, at skibet fyldtes med alt „skidtet“
fra hele øen. Jørgen Larsen skrev i
hvert fald „Jerseyhistorie“ i 1901, for
selv de ældste farmere på øen, kunne
ikke huske mage til elendige priser.
Dermed var de 251 køer og kvier, som
i 1901 blev indkøbt til Danmark, de
absolut billigste, der overhovedet blev
indkøbt hertil.
Var der sure miner blandt farmerne
Dansk Jersey
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Stambogspapirer fra Landsledgård på Møn.
En stambogsattest fulgte alle importdyr fra Jersey-øen til Danmark og har
i dag stor historisk interesse.

på Jersey-øen, så sprudlede Jørgen
Larsen til gengæld af stor optimisme
og tilfredshed, som også kommer til
udtryk i årsberetningen. Hans økonomiske resultater med Jerseykvæget
havde hidtil været så overbevisende,
at „hans nærmeste naboer nu havde
erkendt værdien af Jerseykvæget,
og bedt ham foretage dette indkøb
til afløsning af deres indfødte kvæg“.
På Jersey-øen havde Jørgen Larsen
endvidere givet udtryk for, at han godt
kunne tænke sig at udvide besætningen på Gårdbogård til 400 køer,
men at han afstod fra det, fordi han
frygtede, at der skulle udbryde strejke
blandt malkerne.
Eksporten i 1902 blev en tid generet af et udbrud af M&K-syge på
Guernsey, der midlertidigt standsede
afsætningen til England. Men trods
dette afbræk forløb året tilfredsstillende: amerikanerne aftog 181 og
danskerne 271 stk. Mens danskerne
købte så billigt som muligt, så søgte
den amerikanske importør, Mr. T.S.
Cooper, efter „præmiedyrene“, som
han igen solgte ved auktion i USA.
Danmark var nu blandt hovedaftagerne af avlsdyr på Jersey-øen, - kun
overgået af England. Jørgen Larsen,
der tidligere havde opkøbt på egne
vegne, stod nu i spidsen for „Kvægavlsog Opdrætterforeningen „Jersey“, der
Dansk Jersey
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blev oprettet i 1902. Denne forening
forestod fra nu af indkøbene.
I 1903 sejlede hele tre skibsladninger med ialt 613 dyr til Danmark. En
fjerde afskibning måtte opgives, fordi
udbuddet simpelthen ikke var stort
nok.
Årsberetningen roser Danmark for
at være et af verdens bedste smørproducerende lande. Årsberetningen
konstaterer også, at den amerikanske importør var blevet mere kritisk i
sit indkøb. Kun absolut topdyr havde
hans interesse.
Norge, Frankrig, Spanien, Australien og De Kanariske Øer var også
blandt køberlandene i 1903.
I 1904 var England fortsat det største aftagerland med Danmark på en
andenplads. To skibsladninger med
ialt 398 dyr købte danskerne i 1904,
mens amerikanerne aftog 189 dyr.
Af andre køberlande det år nævnes
Australien.
Årsberetningen for 1905 indeholder ingen oplysninger om eksporten
til Danmark, som ifølge de danske tal
omfattede 686 stk., - lidt flere end eksporten i 1906.
Året 1906 var præget af en „livlig“
efterspørgsel. Hovedaftagerne var de
sædvanlige lande: England, Amerika
og Danmark.
Når det er vanskeligt at opgøre det

præcise antal dyr, der eksporteredes til
Danmark, skyldes det, at der ikke altid
er overensstemmelse i tallene. Årsberetningen for 1906 opgiver 620 stk.,
mens danske kilder nævner 648. Man
er i dette års beretning igen fuld af
lovord om Danmark, og de resultater,
der var opnået med Jerseykvæget. Et
par af landboforeningens medlemmer
havde i det afvigte år besøgt Danmark
og her konstateret, at de danske Jerseyers ydelse lå „meget højere“ end på
Jersey. 1906 var tillige året, hvor amerikanerne købte noget nær alle prisvindere, som alle igen blev solgt til høje
priser på auktionen i USA. England
aftog som sædvanlig, mens Frankrig
nu viste en overvældende interesse.
Eksporten i 1907 overgik alt, hvad
man hidtil havde oplevet. Danmark
alene købte 890 stk., Amerika 422,
Canada 50, mens Frankrig, Australien,
New Zealand, Irland og Skotland også
meldte sig som interesserede. Efter
spørgselen betød, at England ikke fik

det normale antal. Så årsberetningen
rejser spørgsmålet, om man kan blive
ved at imødekomme den voldsomme
interesse. Især er man opmærksom
på, at amerikanerne købte øens værdifuldeste dyr.
Årsberetningen for 1908 omtaler
heller ikke årets eksport til Danmark,
hvorfor vi igen er henvist til det „danske“ tal: 699 stk.
Eksporten i 1909 på 546 stk. til
Danmark blev den sidste. Årsberetningen omtaler ikke med et ord den mulige årsag til eksportens ophør, nemlig
at danske dyrlæger i forbindelse med
den sidste skibsladning havde påvist
forekomst af paratuberkulose i øens
kvægbestand. Tværtimod reporteres
der igen om en „forrygende“ efter
spørgsel. Først og fremmest til USA,
hvor årets auktionspriser i Coopersburg nåede fantasipriser som
12.000$, 8.200$ og 11.000$ for
enkeltdyr. England kunne heller ikke i
1909 få det ønskede antal, når efter

Dampskibet „S.S. Gerda“ af Esbjerg, fotograferet den 3. juni 1908 i havnen i
St. Helier, hvor man er i færd med at laste 408 stk. køer og kvier beregnet for
Danmark. En lokal avis skrev i den forbindelse: „Arbejdet med at laste kvæget
begyndte til morgen klokken 4, under tilsyn af de danske opkøbere, Mr. Hedley
Le Brocq og de herrer W.G. og A.B. Bellingham. Ekstra mandskab var sat ind
på opgaven, og lastningen skred hurtigere frem end forventet. Tre kraner, inklusive den på 5 tons, som fornylig er rejst, blev anvendt til at hejse kvæget ned i
skibets lastrum, men her var ikke plads nok. Så noget af kvæget blev anbragt
i skibets agterstavn under „brodækket“. Klokken 10 var arbejdet praktisk talt
til ende. Kun manglede man at læsse en stor del af foderet, heriblandt roerne.
Gerda lagde fra kaj omkring klokken 14, og det forventes, at hun når frem til
Frederikshavn på torsdag“.
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spørgselen fra Australien, Brasilien og
Canada også skulle tilgodeses.

Etatsråd Jørgen Larsen,
Gårdbogård.
Jørgen Wendelboe Larsen fødtes den
10. juli 1851 i Sct. Jørgensbjerg ved
Roskilde. I 1857 flyttede han med sine
forældre til København, hvor faderen,
Jørgen Larsen, efterhånden fik en betydelig entreprenørvirksomhed.
Jørgen Larsen gik i den meget ansete Mariboes Skole i København fra
1858 til 1867, hvor engelsk sprog
og kultur havde en høj prioritet. Skolen var den første „højere realskole“
i København, grundlagt i 1832 med
tætte forbindelser til Dronning Caro
line Amalie og digterpræsten N.F.S.
Grundtvig.
Efterfølgende fortsatte Jørgen Larsen på teknisk skole og lærte landmåling og nivellering. Samtidig hjalp han
til i faderens forretning, - særlig ved
anlægget af Nørrebros Sporveje. Efter
nogen diskussion med faderen fik han
tilladelse til at prøve landvæsenet, som
han ifølge eget udsagn havde haft lyst
til lige siden barndommen.
Jørgen Larsen kom i 1868 til forpagter Bjergager på Røde Vejrmøllegård ved Glostrup. Men allerede året
efter måtte han forlade landbruget,
eftersom faderen, sammen med forhenværende digeinspektør i Slesvig,
kammerråd Grove, havde købt part i
Tastum Sø syd for Skive. Og faderen
ønskede, at Jørgen Larsen, skønt kun
18 år gammel, skulle lede udtørringen
af søen. En gigantisk opgave, hvor
Jørgen Larsen var beskæftiget fra februar 1869 til 1873, - kun afbrudt i
1870 af værnepligt, som han aftjente
ved ingeniørregimentet i København.
I 1872 blev det indvundne land omdannet til A/S Søvang, som kom til
at forestå driften af de 1360 tønder
land. På nordsiden af den udtørrede
sø opførtes avlsgård med tilhørende
arbejderboliger.
Omkring århundredskiftet anskaffede A/S Søvang den første Jerseybesætning i Viborg amt. Jørgen Larsen
havde i mange år tilsynet med A/S
Søvang.
I 1873 stiftede Jørgen Larsen sammen med en farbroder, Hans W. Larsen, entreprenørfirmaet Hans & Jør-

Etatsråd Jørgen Larsen
(1851-1931).
[Foto Det kgl. Bibliotek].
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gen Larsen, som de drev sammen til
1894. I denne periode, fortæller Jørgen Larsen, „udførte firmaet mange
større stenhugger-, brolægnings-,
vandlednings-,
og
havnearbejder
m.m. såvel for staten som kommuner
og private, og forretningen beskæftigede ret ofte 3-400 mand. Af større
stenhuggerarbejder skal kun nævnes
Jesuskirken i Valby, Kunstmuseet,
Glyptoteksbygningen, Hvidtfeldts Monument på Langelinje. Personlig ledte
jeg i årene 1874 til 1876 reparationen
og ombygningen af havnene i Neksø,
Svaneke, Allinge Sandvig og Hasle på
Bornholm, der var blevet ødelagt ved
stormfloden i 1872.“
I 1876 giftede Jørgen Larsen sig
med den bornholmske proprietærdatter, Engeline Margrethe Thorn, med
hvem han fik tre børn, døtrene Anna
Johanne Elisabeth, Ingeborg Marie og
sønnen Jørgen Larsen, kaldet Jørgen
Larsen Junior.
„I begyndelsen af året 1881 købte
jeg retten til at udtørre Gårdbo Sø i
Vendsyssel“,fortæller Jørgen Larsen
i sine erindringer, „og samtidig dermed 2 bøndergårde i dennes nærhed.
Gårdbo Sø, der var beliggende 21/
mil nordvest for Frederikshavn havde
et vandareal svarende til ca. 650 tdr. ld
og af det udtørrede areal erholdt jeg de
400 tdr. land, medens de tilstødende
lodsejere for at afgive deres rettigheder erholdt resten. Arbejdet med udtørringen af søen fuldførtes i løbet af 2
2

år“. A. Peter Gaardboe fortæller, at de
milde vintre i 1881 og ‘82 var årsag
til, at søen allerede i april 1882, kunne
såes til, og at det lykkedes så godt, at
der samme sommer høstedes over
1000 læs hø; sommeren efter øgedes
udbyttet mærkbart til „5000 læs godt
hø“. Og udviklingen fortsatte i hastig
tempo, i 1887 hedder det således:“En
stor del af græsset er hidtil bleven solgt
på roden, og høet af resten bliver med
en amerikansk pressemaskine som
drives med dampkraft, lavet i baller,
som sælges vidt om land og leveres i
Frederikshavn.“
Jørgen Larsen fortæller selv om det
videre forløb: „Ejendommen blev i årenes løb bebygget med passende og tidssvarende landbrugsbygninger“, det vil
sige, lade, staldlænger, forvalterbolig,
og som slutsten på det hele opførtes i
1893 hovedbygningen,“efter tegning
af arkitekt Martin Borch i København,
i nederlandsk renaissancestil af røde
sten med sandstensornamenter“.
Jørgen Larsen indkøbte yderligere
arealer, der enten blev opdyrket eller
tilplantet, således at der i 1903 hørte
ca. 850 tønder land til Gårdbogård,
som han fik tilladelse til at kalde den.
Arealerne omfattede 400 tønder land
udtørret søbund, 100 strandeng, 80
agerjord og 270 plantage.
I 1894 opgav Jørgen Larsen forretningen i København og flyttede med
sin familie til Gårdbogård. Året efter
købte han i det nærliggende sogn,

Tversted, en del uopdyrkede lyng- og
mosearealer på ialt 160 tønder land,
som han opdyrkede, - og hvor han lod
opføre aflæggergården Kjærholt.
Jørgen Larsen havde i begyndelsen
satset meget ensidigt på frøavl, og kun
haft kødkvæg, - intet malkekvæg. Men
denne ensidige satsning måtte han efterhånden opgive på grund af skadedyr, og han omlagde derfor til malke
kvæghold. Først med danske racer og
i 1896 med Jerseykvæg. Sidstnævnte
beslutning bragte ham helt undtagelsesvis i et modsætningsforhold til store
dele af det øvrige landbrug, fordi han
så respektløst tilsidesatte de „på bjerget“ herskende opfattelser. Det forhindrede ham dog ikke i at blive betroet
en næsten endeløs række af forskelligartede tillidsposter, og som oftest på
den ledende post. Sognerådsformand
1898-1910, formand for Landboforeningen „Vendsyssel“ 1895-1913 og
for Eksportslagteriet i Frederikshavn
1896-1913, foruden at han selvfølgelig i 1902 blev formand for Kvægavlsog Opdrætterforeningen „Jersey“. En
post han bestred til 1927.
„Tolne Skov“ er også uløseligt
knyttet til Jørgen Larsens navn. Hedeselskabet tilbød i 1906 nordjyderne
en fastansat skovrider til at fremme
„plantningssagen“, hvis de ville stille
bolig og tjenestejord til rådighed for
skovrideren. En ejendom på 250 tønder land blev købt og omdannet til A/S
Tolne Skov, som hurtigt blev et yndet
udflugtssted for vendelboerne fra by
og land.
Jørgen Larsen huskes af ældre
Jerseyavlere for sit fremsyn. Det er
en del af myten om etatsråden på
Gårdbogård. Som eksempler herpå
kan nævnes Samsøkartoflen og Islænderhesten. På Jersey lagde Jørgen
Larsen straks mærke til, hvordan farmerne tjente store penge på at sælge
tidlige kartofler til London. Og straks
øjnede han de samme muligheder for
visse bønder på „Sjælland og øer“ med
ideelle jordbundsforhold til at dyrke og
sælge tidlige kartofler til København.
Han studerede derfor emnet grundigt,
og videregav både sin ide og viden, da
han kom tilbage til Danmark.
På samme måde, da han i 1898

Gårdbogård. [Foto i privat eje].
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Islænderhest og Jerseytyr
fra inspektør Jørgen Møllers
samling af „Gårdbogårdfotografier“. Museumsmanden
Peter Riismøller fortalte i et
radioforedrag i 1950èrne, at
godsejeren på Gårdbogård
i 1880èrne hjemtog Islænderheste til Danmark i skibsladninger, og at husmands
foreningerne senere overtog
importen. Ifølge Landmandsblade skete importen af
Islandske heste til Gård
bogård dog først i august
1898. [Foto i privat eje].

forsøgsvis importerede Islænderheste
til Danmark. Her argumenterede han
for, „at det lille landbrug“ ville være
bedre tjent med „den kraftigere og
nøjsommere“ Islænderhest end med
Russerhesten, der havde vundet en del
udbredelse.
Som årene gik modtog Jørgen Larsen mange hædersbevisninger. I 1903
blev han Dannebrogsmand og i 1923
udnævntes han til Ridder af Dannebrog. Og på sin guldbryllupsdag i
1926 hædredes han med „Sølvmedaljen for Landboflid“ af Foreningen af
Jyske Landboforeninger.
Jørgen Larsen døde på Gårdbogård
den 30. december 1931, 80 år gammel.

Financieringen af importen
En bevaret købekontrakt fra Linderumgård, dateret den 31. maj 1899, viser,
at proprietær J.T. Hasselbalch købte
26 af de „til Gårdbogård importerede
Jerseykvier“. Købsprisen fastsattes til
De første Jerseydyr netop
landsat i Norge. Ola Bjelland
fra Stavangeregnen i Sydnorge rejste i 1900 til Gårdbogård, hvor han fik lov til at
vælge 3 kvier ud, som Jørgen
Larsen havde sat til salg.
Importen af Jerseykvæg til
Norge fortsatte de følgende
år. I 1903 købtes således 17
kvier og en tyr på Jersey-øen.
[Foto i privat eje].
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5.900 kr. eller 226 kr. stykket. Ved
modtagelsen erlagde Hasselbalch
2.500 kr. kontant, mens resten skulle
afdrages over de næste par år. Sidste
rate på 1.000 kr. forfaldt den 15. maj
1901. Restgælden skulle forrentes fra
den 3. september 1898 med „den
bankrente og provision, som Hjørring
Discontobank til enhver tid beregner
for Kautionslån“.
Ved importen i 1901 blev der derimod indgået en „overenskomst“ mellem Jørgen Larsen og Hasselbalch,
dateret den 26. september 1901.
Overenskomsten indledes med en konstatering af, at Hasselbalch „ønsker at
ombytte“ sin besætning med Jerseykvæg, og at Jørgen Larsen „har lovet
at bistå ham hermed“. Princippet var,
at Jørgen Larsen skulle indsætte Jerseykvæg på Linderumgård for et beløb
svarende til det, den gamle besætning
af jyske og fynske køer kunne indbringe
ved salg. Den 1. oktober samme år
modtog Hasselbalch „51 stk. Jerseykvæg til en værdi af 10.800 kr.“. Samtidig overgik den „danske“ besætning
på Linderumgård, bestående af 83
køer, 16 kvier, 3 tyre og 10 kalve som
Jørgen Larsens ejendom. Dyrene blev
dog stående på Linderumgård, og hele
ansvaret for, at kvæget blev realiseret
bedst muligt, påhvilede Hasselbalch.
Jo før det blev solgt, jo færre foderudgifter fik han, og jo højere pris han
kunne opnå ved salg, des mindre ville
restgælden til Jørgen Larsen blive.
Det ser altså ud til, at Jørgen Larsen
i 1898 og 1901 har „lagt pengene ud“,
når han drog afsted til Jersey-øen.

Kvægavls- og
Opdrætterforeningen „Jersey“

I 1902 stiftedes Kvægavls- og Opdrætterforeningen „Jersey“. Det var denne
forening, der siden fik nyt navn og
kom til at hedde Danmarks Jerseyforening. Derfor regner vi nu også med,
at Danmarks Jerseyforening blev stiftet i 1902.
I praksis blev det foreningens sekretær gennem alle årene, godsinspektør
Breth Petersen, Bøgsted ved Hjørring,
der fik overdraget hvervet med at forberede og gennemføre de kommende
års store opkøb af kvæg på Jerseyøen. Gennem alle år var han forår og
efterår sammen med andre på Jerseyøen for at indkøbe kvæg.
Mindst 16 gange foretog han rejsen
i dette øjemed, og dertil skulle han så
ordne bestillinger før og sørge for fordeling af kvæget efter rejsen.
Når de foreløbige bestillingslister
forelå kunne planlægningen af f.eks.
„efterårsimporten“ så småt begynde.
Eksempelvis skulle det vurderes, om
det ønskede antal kreaturer nu også
var til salg på Jersey-øen, og alt afhængig af antal skulle der planlægges
en eller måske to transporter.
Som det sidste inden afrejsen fra
Danmark, blev der indhentet bindende tegningslister og opkrævet et
a`contobeløb hos den enkelte købelystne, så turen var financeret af køberne.
Regnskabet blev endeligt gjort op
efter hjemkomsten, hvor der i et konkret tilfælde fra 1907 blev tilbagebetalt
430 kr. 03 øre til gårdejer S.N. Sørensen fra Gadstrup på Vestfyn.
S.N. Sørensen havde forlods indbetalt 3050 kr. Han modtog ialt ni dyr,
der tilsammen kostede 2065 kr. 64
øre. Øvrige udgifter inklusiv søassu
rance androg 539 kr. 33 øre, hvortil
så kom et „medlemsbidrag“ på 15 kr.
til Kvægavlsforeningen „Jersey“.

Regnskabet er underskrevet af både
Breth Petersen og Jørgen Larsen.
Frederikshavn var af naturlige årsager den mest benyttede modtagehavn.
Ved lov af 5. februar 1904 og bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 12.
september samme år, blev det iøvrigt
bestemt, at al „indførsel af levende
hornkvæg fra udlandet til Danmark“
kun kunne finde sted over København,
Helsingør og Frederikshavn.
Dog ingen regel uden undtagelse,
for ifølge Ritzaus Bureau skete indførs
len i oktober 1906 „med damper til
Esbjerg“. I 1907 anløb en transport
Helsingør, men forholdene her var så
kritisable, at havnen i fremtiden blev
opgivet.
De ankomne dyr blev straks underkastet „et sundhedseftersyn af veterinærpolitiet“ og derefter anbragt i en
„karantæneanstalt“, for at blive underkastet tuberkulinprøve. Når tuberkulinprøven var endt, hvilket skulle være
sket senest femte dagen efter dyrenes
ankomst, kunne de dyr, der ikke havde
reageret, overlades importøren, mens
reagenterne enten skulle afvises eller
føres direkte til slagtning.
Det offentlige afholdt udgifterne til
den lovbefalede tuberkulinprøve, mens
udgifter til foder og pasning af dyrene
under karantænen påhvilede ejeren.
Når dyrene var frigivet, kunne de
fordeles til de enkelte bestillere. Fordelingen skete ved lodtrækning, - og intet
dyr kunne unddrages denne. Det var
ifølge Jørgen Larsen den mest retfærdige måde over for alle parter. Gård
ejer H.A. Hansen, Kærbyholm, kunne
så tilføje, at „lykken står den kække
bi“, for han fik en ko, der havde kælvet
på turen. Og kalven blev siden hen en
af de bedste køer på Kærbyholm, og
det siger unægtelig en hel del.
Men ingen regel uden undtagelse:
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ved et bestyrelsesmøde i Kvægavlsforeningen i 1908 fik P. Thomsen „tilladelse til af nuværende transport at
udtage og unddrage lodtrækning 2
stk. stambogskvæg og 2 stk. brogede
kvier, som han selv med dette for øje
har været med at indkøbe“.
Jørgen Larsen fik en lignende „tilladelse til at udtage 4 stk. sorte eller
sortbrune kvier“.
For Jørgen Larsen og P. Thomsen
var der uden tvivl tale om en demonstration af, at farven på Jerseykvæg er
og bliver fuldstændig underordnet for
produktionsøkonomien.
Fra Frederikshavn blev Jersey
kvæget nu sendt ud i landet til de forskellige købere. En stor del af transporten foregik med jernbane.

Årsagen til importens ophør
Efterårsimporten i september 1909
blev den uigenkaldeligt sidste. Ordrebogen havde til denne tur ikke været
helt så tyk. Kun 200 bestillinger var
indløbet, - og der måtte chartres en
mindre damper end normalt. En af forklaringerne på den dalende interesse
kunne være, at priserne i de senere år
havde været stigende på avlsdyr som
følge af amerikanernes overvældende
interesse for at købe.
En anden medvirkende årsag kunne

Peder Breth Petersen (1856-1924).
Inspektør og fra 1908 ejer af Bøgsted
gods ved Hjørring. Sekretær og konsulent i Kvægavls- og Opdrætterforeningen „Jersey“ 1902-15. [Foto Jersey
bladet].

også være sygdomsproblemer. Det
var nemlig et faktum, at der i årene
forud havde været en store dødelighed i enkelte besætninger, forårsaget
af kvægtuberkulose og paratuberku-

Nedenfor er vist importens omfang fra 1896-1909:

År
Skibsladninger
		
Sverige
1896		
1900		
1904		
Jersey
1896
1 skibsladning
1898
1 skibsladning
1901
1 skibsladning
1902
1 skibsladning
1903
3 skibsladninger
1904
2 skibsladninger
1905
2 skibsladninger
1906
2 skibsladninger
1907
3 skibsladninger
1908
2 skibsladninger
1909
2 skibsladninger
Total		
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Antal importerede dyr
Danske tal
Jersey tal
12
37
?
ca. 87
121
251
271
619
395
686
648
889
699
546
5261

ca. 90
122
251
271
613
398
?
620
890
?
?

Annonce i Landmandsblade 1904 for
Kreaturforsikringsselskabet „Kustos“,
hvor mange Jerseyfolk havde deres
dyr forsikret.

lose. Paratuberkulose blev i datidens
sprogbrug benævnt „den lollandske
syge“ eller „smitsom tarmbetændelse“.
Etatsråd Jørgen Larsen havde i
hele importperioden været bevidst
om risikoen for den frygtede kvægtuberkulose, og der var gennem årene
taget forskellige forholdsregler for at
reducere problemet. Alle dyr blev prøvet ved ankomsten til dansk havn, og
nye ejere blev kraftigt opfordret til at
sætte deres danske besætning ud og
gøre deres stalde ordentlig rene, inden
Jerseydyrene indsattes. På Gårdbogård
undersøgtes besætningen konsekvent
hvert år, og alle reagenter blev udsat.
Samtidig havde man på Jersey-øen i
1898 fået rimelig sikkerhed for, at sygdommen ikke fandtes her. En lignende
garanti fandtes ikke i England, og derfor modsatte Jørgen Larsen sig import
herfra, da han blev præsenteret for et
sådant forslag.
Paratuberkulosen derimod kom
nærmest som en tyv midt om natten
til Jerseyfolkene, og i 1906 udsendte
Kreaturforsikringsselskabet „Kustos“
en højst ildevarslende meddelelse:
„Lollandske Syge“. Heri stod: „en

kvægsygdom som her i Danmark går
under ovenstående navn har desværre
i de sidste år fået indpas hos os i en
ret betydelig grad, og har krævet betydelige ofre såvel på Lolland, de øvrige
øer som i Jylland, hvor den navnlig
har grasseret i Vendsyssel, Århus og
Randers amter. Det er kun 3 à 4 år
siden, at man her i Danmark gjorde
bekendtskab med den, og da navnlig
først på Lolland, men, som bemærket
nu er den udbredt over en stor del af
landet“.
De ildevarslende toner fra „Kustos“
fortsatte i de følgende år. I beretningen for 1907 konstaterer selskabet
således: „Regnskabet viser, at det ikke
var uden grund, at der i fjor blev råbt
vagt i gevær imod den ny sygdom hos
hornkvæget, den lollandske syge“.
På et år var selskabets udgifter på
dette område nemlig fordobbelt. Sygdommen havde nu også bredt sig til
Fyn, Langeland og Sjælland. I beretningen for 1909 konstateres, „at
sygdommen i langt overvejende grad
hersker blandt Jerseykvægbesætningerne. Blandt de ca. 40 Jerseybesætninger, der er forsikrede i „Kustos“ til
samlet værdi af ca. 1 million kr., er sygdommen i det sidste år optrådt i de 29
og har krævet 150 ofre til samlet erstatningsbeløb ca. 28.000 kr., medens
erstatningerne til 20 besætninger af de
hjemlige racer kun har andraget ca.
6.000 kr.“. Forsikringsselskabet havde
tidligere af samme grund fordoblet
forsikringspræmien for Jerseyfolkene,
men selskabet så sig nu nødsaget til at
gennemføre endnu kraftige restriktioner overfor Jerseybesætningerne.
Midt i al bedrøveligheden var det
dog et lyspunkt, at dyrlæge O. Bang
havde fundet et middel, „fugletuberkulinet“, hvormed sygdommen med stor
sikkerhed kunne erkendes. „Kustos
vil derfor anbefale alle de kvægejere,
som har Jerseykvæg, samt de ejere
af hjemlige besætninger, der har pådraget sig sygdommen, at iværksætte
en prøve med fugletuberkulin og derefter at fjerne eller effektivt afsondre
de reagerende dyr fra de ikke reagerende. Dermed er der god udsigt til, at
det kan lykkes at hæmme og senere
helt at udrydde denne ødelæggende
sygdom. Som sit bidrag hertil tilbyder
foreningen at udrede omkostningerne
til anskaffelsen af den nødvendige fjerDansk Jersey
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Ung Jerseyko angrebet af paratuberkulose. [Fra Forsøgslaboratoriets
66. beretning 1910].

krætuberkulin og til den sagkyndige
udførelse af prøven, forudsat dog, at
afsondringen derefter bliver fuldt ud
betryggende, så den kan erkendes
som sådan af sagkundskaben“.
Dyrlæge O. Bangs opdagelse tog
Jerseyfolkene selvfølgelig straks i anvendelse. Ved efterårsimporten i 1909
havde danskerne forud betinget sig,
at alle opkøbte dyr inden afrejsen fra
St. Helier skulle prøves for paratuberkulose. Dyrlæge Bang rejste med til
Jersey-øen for selv at foretage alt det
praktiske omkring prøverne. Det blev
en begivenhed, der ikke forløb helt
uden dramatik.
Danskerne havde fået lov at låne
landboforeningens
udstillingshaller
ved Springfield i St. Helier. Prøvetiden var beregnet til to dage. De 214
dyr blev samlet fredag eftermiddag
og skulle efter planen afrejse mandag, når resultatet forelå. Lørdag
foretog dyrlæge Bang det praktiske
under farmernes store bevågenhed.
„Vi var hele tiden omgivne af en stor
del interesserede farmere, som diskuterede og gestikulerede og åbenbart
troede, at prøven ville blive komplet
fiasko. Da resultaterne forelå i løbet
af søndagen viste det sig imidlertid,
at der var langt flere reagerende dyr,
end vi havde troet. Ialt måtte 26 stk.
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kasseres - og nu fik piben en anden
lyd; medens nogle farmere stiltiende
listede af med deres reagerende
kvæg, var der andre, som sprællede
og alt andet end stilfærdigt fortalte
historier om, at prøven var urimelig, misvisende osv. samt truede med
slagtning og undersøgelse og derefter
følgende erstatningssag. De mere besindige så imidlerid praktisk på sagen
og indrømmede ganske prøvens berettigelse“.
De 26 dyr blev ladt tilbage på Jersey-øen. De resterende nåede i god
behold Frederikshavn, hvor de alle
bestod tuberkulinprøven, inden de
spredtes ud i landet. Og dermed ophørte importen.
Der indløb de følgende år heller
ikke nok bestillinger til, at det kunne
financiere selve turen. Desuden frygtede man, at Jerseyfarmerne muligvis ville modsætte sig nye prøver, og
uden et tilsagn herom, var nye opkøb
utænkelige. Så alt i alt har bestyrelsen
i Jerseyforeningen nok mest været
stemt for et stop og ville koncentrere
alle kræfter om de hjemlige problemer.

De første reaktioner på importen

“Fornylig har en dansk mand, proprie
tær Larsen på Gårdbogård i Jylland,
indført Jerseykvæg til Danmark“,
skrev Ugeskrift for Landmænd i 1896,
samtidig med at bladet bragte en uddybende artikel om racen, idet bladet
føjede til: „Disse linier skrives imidlertid ikke for at tilskynde til at efterfølge
dette eksempel, men for at belyse,
hvilken betydning det ville kunne få
med hensyn til eksport af stamdyr
af vort røde danske, når vi udviklede
det således, at det foruden sine øvrige
gode egenskaber besad mælkefedme
som en konstant arvelig egenskab“.
Landmandsblade bragte i oktober
1896 også nyheden om importen til
Gårdbogård. Bladet har oplysningen
fra Hjørring Amtstidende, men bringer
ved samme lejlighed som det eneste
af landbrugstidsskrifterne nyheden om
en tilsvarende import til Als. I en senere artikel i samme måned uddybede
bladet oplysningerne fra Als: „Jersey
kvæg er i den senere tid bleven indført

til Als af Hr. Jacobsen, Fjelby. Det sidst
ankomne af dette kvæg er indkøbt i
England og skal være meget godt
bygget“. Redaktøren af Landmandsblade skrev på den baggrund: „Vi vil
da snart kunne få klarhed over, hvorvidt denne i andre lande for fed mælk
så højt skattede race passer for vore
forhold“. Og forfølger selv sagen i en
notits den 6. februar 1897: „Jerseykvæget på Gårdbogård undersøges i
denne tid, hvad mælkens fedtindhold
angår. Besætningen består næsten
udelukkende af 2 års kvier. Den gennemsnitlige mælkemængde pr. kvie er
ifølge „Hjørr. Amtstid.“ ca. 16 pd. om
dagen, og der bruges ca. 18. pd mælk
til 1 pd. smør. Dette resultat må siges
at være i høj grad tilfredsstillende“.
Statskonsulent Axel Appel skrev i
Tidsskrift for Landøkonomi: „Til Gårdbogård i Vendsyssel er der, af godsejer
Jørgen Larsen, indført direkte fra øen
Jersey 87 stk. kvæg, tyre og køer af
Jerseyracen. Det vil blive af megen

Axel Appel (1858-1926). Statskonsulent og stambogsfører for Det Jyske
Kvæg.

Harald Branth (1844-1915). Godsejer
og kvægopdrætter på Sdr. Elkjær i
Vendsyssel. Ivrig fortaler for Det Jyske
Kvæg.
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Jens Brink Lassen (18581919). Forstander for Tune
Landbrugsskole 1896-1917.

interesse at iagttage, hvorledes denne
kvægrace med sine karakteristiske og
ejendommelige egenskaber, særlig i
retning af mælkens fedme og farve,
under så forandrede forhold vil udvikle
sig i de kommende generationer.“
I Vort Landbrug, Et Ugeblad for den
danske Bonde, hed det i en temmelig
upræcis meddelelse: „Indførsel af Jerseykvæg. Godsejer J. Larsen fra Gårdbogård i Vendsyssel, der for et par år
siden købte nogle Jerseydyr fra den bekendte gård Torreby i Sverige, har fundet sig så veltilfreds med disse, at han
for nylig på selve Jersey har indkøbt 84
dyr, væsentlig kvier, der med et særlig
dertil lejet dampskib er overførte til Frederikshavn, hvortil de er ankomne i god
behold. Gårdbogård vil fremtidig blive
inddraget blandt de gårde, hvor der af
Forsøgslaboratoriet bliver foretaget undersøgelser af de enkelte køers mælk.“
Senere kædede forstander J. Brink
Lassen, ligeledes i Vort Landbrug, oprettelsen af Vejen Kontrolforening og
indførelsen af Jerseykvæg til Danmark
sammen i en kommentar: „...Undersøgelsen af mælkefedmen har fået
stærk vind i sejlene i den senere tid.
Der oprettes i dette øjemed såkaldte
kontrolforeninger, hvoriblandt den for
Vejen og Omegn allerede har offentliggjort første års resultat. På kvægbrugets område er det også en nævneværdig begivenhed, at der til Gårdbogård
(godsejer Jørgen Larsen) ved Frederikshavn er indført et større antal dyr
af Jerseyrace. Dette forsøg fortjener at
følges med opmærksomhed.“
Jerseyimporten blev altså over
vejende positivt modtaget af den danske landbrugspresse, og i begyndelsen
af 1897 manifesterede interessen for
Jørgen Larsens initiativ sig yderligere,
da Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab bad ham fortælle om sit indtryk
af landbruget på Jersey-øen. Mødet, der
fandt sted den 31. marts, blev flittigt refereret i den samlede landbrugspresse.
På mødet lod Jørgen Larsen falde en
bemærkning om, at han „havde lyst
til at hente endnu flere, men så tillige
gerne, at en eller flere andre danske
landmænd også ville holde en lille
stamme af rent Jerseykvæg“.

Kritikken melder sig
Den første kritiske røst kom fra Det
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Jyske Kvægs førstemand Harald
Branth ved Foreningen af Jyske Landboforeningers jubilæumsdyrskue i År
hus 1897: „Det vil være almindelig
bekendt, at der til det nordlige Vendsyssel sidste år blev indført en hel
besætning af Jerseykvæg, fordi denne
race i fremtrædende grad har fed
mælk.
Hvis det med dette forsøg kun var
hensigten at prøve dette fremmede fra
de sydlige kanaløer indførte kvæg, at
undersøge, hvorvidt det under så forandrede jordbunds-, ernærings-og klimaforhold kunne udvikle sig heldigt og
bevare evnen til at give fed mælk, ville
der ikke for tiden være megen grund
for offentligheden til at interessere sig
synderlig derfor. At racen ikke vil holde
sig, taler erfaringen bestemt for; så sikkert som den kendsgerning ikke kan
omstødes, at det er klima, jordbund,
ernæring, pleje, brug, udvalg og behandling, der danne og forme racen,
give den de ydre og indre ejendommeligheder og egenskaber.
Men da hensigten med racen er den
at udnytte den til krydsning for at give
vort kvæg den nu med rette så meget
efterstræbte fede mælk, er der den
største opfordring til at advare imod
en sådan benyttelse. De, som kender
Jerseykvæget vide, at det er en lille,
ret velbygget, gulrød, ikke stærkt malkende race, der ikke har nogen som
helst lighed med Det Jyske Kvæg og
ejheller har egenskaber, som man
kunne ønske overført på dette, undtagen netop evnen til at give fed mælk,
og den er dog ikke altid til stede i fremtrædende grad, thi avlen på Jersey-øen
drives meget primitivt, ikke uden mål
og med, men uden de praktiske, videnskabelige hjælpemidler, vi anvender.“
„Salget af tyrekalve fra Jerseybesætningen“ var givetvis den direkte
anledning til Branths offensiv mod
Jerseykvæget ved dyrskuefrokosten i
Århus. „Disse fremmede Lilleputter“
skulle ikke upåtalt krydses med Det Jyske Kvæg. „Jerseykvæget“ ville ifølge
Branth ved krydsning med Det Jyske
Kvæg - forårsage at det „i en menneskealder så møjsommeligt“ udførte
avlsarbejde ville „gå tabt tilligemed
ensaretheden , den harmoniske, dybe,
brede bygning og alle de egenskaber,
vi sætte pris på“.

Uroen i Vendsyssel
På Gårdbogård stod 9 tyre, hvis vi da
ellers kan fæstne lid til de opgivne importtal, og en af disse blev angiveligt
solgt til hovedgården Bøgsted, Astrup
sogn ved Hjørring, der ejedes af folketingsmedlem, kommandør Bluhme,
men bestyredes af Danmarks Jerseyforenings senere sekretær, inspektør
Breth Petersen. Og netop denne første kendte handel med et Jerseydyr på
dansk grund, skulle senere forstærke
kritikken mod Jerseykvægets indmarch på dansk grund.

En annonce
En tilsyneladende uskyldig annonce,
indrykket i Vendsyssel Tidende den 23.
marts 1898, bragte for alvor sindene i
kog nordenfjords. Det var Breth Petersen, der agtede at holde en auktion på
Bøgsted hovedgård den 15. april over
„skoveffekter“, „korn- og foderstoffer
af alle slags“, samt en række husdyr,
drægtige søer, pattegrise, får med lam
samt eventuelt nogle „kælvekvier, kvier
og tillægskalve“ dels efter foreningstyren „Elkjær Klastrup“, dels „halvblods
Jersey“.
Sidstnævnte passus fik godsejer P.
Hasselbalch, Åstrup til at fare op som
trold af en æske, og under overskriften „Er Den Jyske Kvægrace værd at
bevare?“ rettede han et harmdirrende
angreb mod Jerseykvæget i Ugeskrift for Landmænd og i Vendsyssel
Tidende, skrevet den 29. marts og
offentliggjort før auktionen.
Han skriver blandt andet: „Hvor
ussel en prik på det store fastland er
dog ikke Jylland, og hvor stor en part
af denne lille Prik er vel endnu „rent
land“ for Det Jyske Kvæg! Hidtil var
det væsentligst fra vest og øst, at faren truede, at fjenden nærmede sig i
Korthornets og det røde Kvægs lokkende klæder. Nu er angrebet under
det fristende motto: „fed mælk“ begyndt lige fra landets nordspids, og det
endda med tilsætning af den fare for
en mulig fremtidig gunstigere kødproduktion at få Det Jyske Kvægs vægtige
trivelighed parret med Jerseykvægets
spinkle former.
Det er efter vor mening synd, at
enkeltmand har brudt denne bane for
sit eget vedkommende og for eksem-

plets skyld, men det er dobbelt synd,
at afkom, særlig tyre, af dette fremmede kvæg, nu udbydes i flæng til
enhver ubesindig lysthavende, så at
vi nu have den tort -, netop den, der
har givet anledning til disse linier .., i
disse dage blandt de talløse auktionsbekendtgørelser at se én, hvori der fra
en større gård udbydes kalve af dette
blandingsgods (1/ Jersey - 1/ jysk) til
alle og enhver. - Hvor ender da vor jyske og særlig vor vendsysselske kvægrace, hvis der ikke enten fra de stedlige
landboforeningers side eller ved hver
enkeltmands fornuft sættes en stopper
for denne fremgangsmåde i tide „.
Hasselbalch gentog kritikken i et
nyt indlæg i Ugeskrift for Landmænd
den 12.april, hvori han krævede „rent
land“. Redaktionen følte sig i den anledning nødsaget til at tage stilling i sagen, og føjede følgende kommentar til
Hasselbalchs indlæg:
„Vi have større tillid end hr. Hasselbalch til de jyske kvægavlere, der ved
deres arbejde bringe Det Jyske Kvæg
så smukt fremad i kvalitet og type. Vi
tro ikke, at ledende jyske landøkonomer, der befatte sig med og anbefale
krydsningsavl det vil sige benyttelse af
krydsninger som avlsdyr, nu til dags
kunne blive ledende på kvægavlens
område. Vi tro mindre end hr. H. på
faren ved, at der findes besætninger af
forskellige racer side om side, selv om
der derved fremkommer en del krydsninger som brugsdyr. Men vi finder, at
ethvert ærligt „vagt i gevær“ for den
rationelt førte renavl gør gavn og fortjener påskønnelse“.
Forstanderen for Malling Landbrugsskole S.C.A. Tuxen fulgte kritikken op
i et indlæg i Ugeskrift for Landmænd
den 22. april: „Det er måske „stærke“
udtryk hr. P. Hasselbalch bruger i anledning af Jerseykvægets indførelse i
det nordligste Jylland, og Ugeskriftets
redaktion har jo heldigvis nok ret i, at
det er bedre bevendt med den jyske
kvægavl, end at den ikke skulle kunne
stå for en sådan påvirkning. Men jyske opdrættere kunne dog føle trang
til at sige hr. Hasselbalch tak for hans
„varsko“.
Dernæst kommenterede Tuxen en
opgørelse „Jerseykvæget på Gårdbogård“ i Landmandsblade nr. 14, hvor
Jørgen Larsen havde offentliggjort
sine foreløbige produktionsresultater,
2

2

S.C.A. Tuxen (1848-1924).
Forstander for Malling Landbrugsskole 1889-1902.
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men som Tuxen var stærkt kritiske
overfor. Jørgen Larsen følte sig derfor
for første og eneste gang foranlediget
til at gå ind i debatten.“ Og i hans svar
fra 5. maj skrev han blandt andet „Om
det forsøg, jeg foretager ved i løbet af
1 år af anskaffe mig en tuberkulosefri
besætning af en fremmed, ren race,
som overalt, hvor den er kommet
frem, anerkendes som den bedste, er
nogen særlig stor synd, overlader jeg
til læserne at bedømme.“ Til gengæld
ankede Jørgen Larsen over, at alle andre racer end jyske og røde danske var
udelukket fra dyreskuer, udstillinger og
konkurrencer, hvilket sidste fik P. Hasselbalch til i et indlæg af 15. maj at fare
i harnisk:“..mener en „dansk“ landboforeningsformand virkelig, at det er
synd for det „danske“ kvægbrug, at
de fremmede racer ikke understøttes!
Jeg tror vist ikke, at bortbytningen af
vore fortræffelige danske husdyr med
Jerseykøer, engelske svin og islandske heste, er et formål, som vi danske
landmænd bør tilstræbe, eller som staten bør understøtte“.
I juni blandede Breth Petersen, som
havde foranlediget avisfejden, sig endelig i debatten, og spørger direkte
henvendt til Hasselbalch: „Når Hasselbalch nævner vort gode Jyske Kvæg,
så mener han vel det, som det skal oparbejdes til at blive, og ikke som det er
i øjeblikket, thi vi kunne formentlig let
blive enige om, at vort jyske kvægbrug
står på et alt andet end tilfredsstillende
standpunkt“, hvorfor han opfordrede
til at behandle spørgsmålet „med den
fordomsfrihed, det fortjener“, og rejste
sluttelig det spørgsmål om „det ikke var
mere i overensstemmelse med tiden, at
råbe vagten ud, hver gang en stemme
hæver sig, der vil gøre os trygge ved
at fortælle os, at det vi har er så evig
dejligt, så der ingen grund er til at søge
efter eller betræde nye baner?“
Efter endnu et par indlæg rundede
Breth Petersen debatten af i juli måned, uden at parterne var kommet
hinanden nærmere.
I 1900 indførtes 37 kvier og kalve
fra Torreby i Sverige. Den nye import
kaldte straks kritikerne frem igen,
blandt andet S.C.A. Tuxen, Malling
Landbrugsskole, der i flere indlæg
i Ugeskrift for Landmænd i foråret
1901 under overskriften: „Hvorfor
haves så meget imod indførsel af nye
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fremmede racer, særlig af Jerseykvæg
til Jylland?“ tvang Gårdbogårds ejer
ind i en ny polemik. „Den kendsgerning, at Jerseykvæget fra Gårdbogård
allerede spores her og der vidt omkring“, var et afgørende argument for
Tuxen til, at få spørgsmålet ordentligt
belyst gennem en offentlig debat. „Det
vil straffe sig at behandle det med ligegyldighed“, skrev han. Tuxens ærinde
var dog vel så meget et forsvar for Det
Jyske Kvæg, og ind imellem mærker
man tydeligt Jørgen Larsens irritation
over, at hans „tal“ drages i tvivl. Han
skrev f.eks.:“ Det bliver dog vist næppe
muligt for nogen i dette århundrede i
nogen egn her i landet at indkøbe en
besætning af dansk kvæg, med hvilken
der i så kort tid opnås de resultater,
som er nået med Jerseybesætningen
på Gårdbogård, tuberkelfriheden ufortalt. At modstanden mod indførslen af
Jerseykvæget i Jylland er så særlig stor,
har jeg egentlig ikke mærket meget til,
såfremt hr. Tuxen ikke med „vi“ mener
den lille klike af mænd, som i adskillige
år har domineret ledelsen af kvægavlen i Jylland, for hvilke han plejer at
være første taler, og som helst vil have
den mærket som et sort får, der bryder
ud af flokken, hvorfor jeg også helst
skal mærkes og gøres „misliebig“„.
Tuxen rundede diskussionen af med
et indlæg den 15. maj ved selv at besvare det af ham stillede spørgsmål:
„Men spørgsmålet om formålstjenligheden i indførslen af en fremmed
race må besvares forskelligt, eftersom
talen er om enkeltmands eller det almindeliges interesse og eftersom det
gælder egne, hvor man ingen hjemlig
race ejer, eller egne, hvor en sådan er
tilstede. - Må jeg til slutning takke min
„modpart“, fordi han ved sin besvarelse har givet anledning til en flersidig belysning af spørgsmålet, hvad det
længe vil have behov“.

Stribolt og „Stribolterne“
Valdemar Stribolt var dyrlæge og ansat
på Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole i København, fra 1903 med
titel af docent og fra efteråret 1901 til
1905 optrådte han som selvbestaltet
agitator for Jerseykvægets indførelse i
Danmark.
„Vi gamle „Striboltere“ sagde gårdejer Hans Anton Hansen, Kærbyholm

Valdemar Stribolt (1868-1907). Dyrlægeeksamen 1889. Professor B. Bangs
medhjælper på Forsøgslaboratoriet
1893. Docent i beslaglære ved Landbohøjskolen 1903. Selvbestaltet agitator
for Jerseykvægets indførsel til Danmark 1901-05. I sit andet ægteskab
blev han gift med en datter af den
svenske Jerseypioner C.O. Swanberg.

på Vestfyn i 1939, og forklarede samtidig dermed, at en „Stribolter“ var en
tilhænger af Valdemar Stribolt og de
synspunkter, han repræsenterede. I Gl.
Roskilde Amts Landboforening havde
„Stribolter“ en anden betydning, nemlig „en dårlig bygget ko med en pæn
ydelse“. Især den sidste definition er
et meget præcist udtryk for Valdemar
Stribolts „ensidigslære“.
En gammel „Stribolter“ har under
pseudonymet „Øbo“ i Jerseybladet i
1912 skildret, hvad der rent faktisk
skete: „Vi begyndte jo i sin tid med at
slå på stortromme, og docent Stribolt
talte og skrev om de herligheder, der var
at opnå ved at gå over til Jerseyavl. Vi
var kun en lille flok til at begynde med,
der fulgte hans faner, men alle var vi
begejstrede for sagen og agiterede for
den, selv om vi til at begynde med fik
nogle lussinger i form af tuberkulose.
Fra modsat side lå man ikke på den
lade side, men gjorde alt for at skade
Jerseysagen. Striden var heftig, men
så pludselig ændrede Jerseymændene
taktik. „Lad dem skælde og smælde,
så galt de vil, nu arbejder vi videre i ro.
Vi har bestillinger på alt, hvad vi kan
overkomme at indføre fra Jersey-øen

Valdemar Henriques (1864-1936). Dr.
med. 1891. Lektor ved Landbohøjskolen i dyrefysiologi 1893. Professor
1903. Valdemar Henriques var broder
til proprietær Albert Ludvig Henriques
på Landsledgård, der fik Jersey i
1902. [Foto i privat eje].

og medlemmer nok til at holde sagen
gående.“ Vi arbejdede så i ro i nogle
år, men så kom den lollandske syge og
gav Jerseysagen et slemt stød. Tuberkulosen kunne man blive kvit, men lollandsk syge var næsten ikke til at fri sig
for. Heldigvis kom Fugletuberkulinen
os til hjælp, og ved radikal udskyden
af besætningen kan man også mestre
denne sygdom. Der lægges nu stadig
til her i landet på Jerseydyr, medens
importen omtrent er gået i stå“.
Baggrunden for hele postyret var en
artikel, som Valdemar Stribolt fik trykt
i Månedsskrift for Dyrlæger i sept./
okt. 1901: „Ere de rådende principper
i vor kvægavl rigtige?“ og en pjece fra
begyndelsen af 1904: „Principperne i
vor kvægavl“, hvori han lagde sig ud
med stort set alle ledende skikkelser
indenfor dansk kvægbrug. Ikke mindst
Stribolts facon - en hvas replik og en
til tider voldsom optræden - forargede
mange.
Ifølge Stribolt var dansk kvægbrug
nærmest en underskudsforretning, og
for at fremme rentabiliteten måtte man
efter hans mening lægge større vægt
på den rationelle avl: at fremme koens
evne til at producere megen og fed
mælk. Og for at fremme denne proces
argumenterede Stribolt for indførsel af
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Tid og sted for „Striboltfejden“ ifølge Ugeskrift for Landmænd.
29. og 30. oktober 1901
10. december 1901
9. december 1901
31. december 1901
14. januar 1902
4. februar 1902
18. marts 1902
25. marts 1902
27. april 1902
11. november 1902
16. december 1902
26. januar 1904
2. februar 1904
22. marts 1904
26. april 1904
29. november 1904
14. februar 1905
28. februar 1905

Vrå højskole
Samsø
Brønderslev
Vendsyssel
Roskilde
Vendssyssel
Roskilde
Vordingborg
Roskilde
Odense
Roskilde og Sydsjælland
Langeland og Lolland
Lolland
Møen og Sydøstsjælland
Odense
Lolland
Sydøstsjælland
Møen

Jerseykvæg til Danmark og hvis ikke
der kunne skaffes nok renavlede dyr,
så burde der iværksættes en systematisk krydsning af al dansk kvæg med
Jerseytyre.
Trods alle odds mod sig tog Stribolt
et vigtigt stik hjem ved det nordiske
dyrlægemøde i København sommeren
1902, hvor han fik opbakning for sine
synspunkter hos flere af lærerne på
Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole. Lektor Henriques f.eks. „kunne
ikke forstå, at alle mennesker ikke gav
Stribolt fuldstændig ret. Man kan ikke
forudsige, hvorledes en ko skal se ud,
når den skal give megen og fed mælk,
men man kan prøve sig til det. Når
man vil lave hurtige heste, så bestemmer man ikke, at de skal have lang hale
osv., men man lader dem løbe om kap
og bruger de hurtigste til tillægsdyr“.
Opbakningen til Stribolt overrumplede fuldstændig sværddragerne mod
Stribolt, og der blev indbudt til et stormøde i Odense - en art „protestmøde“,
hvor først og fremmest Stribolt, men
også de genstridige lærere på Landbohøjskolen skulle sættes på plads. Mødet afholdtes lørdag den 6. december
1902, med deltagelse af „et stort antal
praktiske landmænd fra alle landets
egne, stats- og foreningskonsulenter
i kvægavl, lærere i husdyrbrug ved
Landbohøjskolen, samt repræsentanter for landbrugspressen“, ialt ca. 250
mennesker. Mødet resulterede i vedtagelsen og offentliggørelsen af en resolution, hvori man ikke fandt anledning
„til at foretage gennemgribende foranDansk Jersey
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dringer i det bestående arbejde“ samt
udtrykte generel mistillid til lærerne på
Landbohøjskolen. Tre lærere ved Landbohøjskolen, lektorerne V. Henriques,
C.O. Jensen og professor G. Sand,
der alle havde støttet Stribolt reagerede
usædvanligt skarpt på fællesudtalelsen
fra Odense, fordi de opfattede den som
et forsøg på at anfægte lærernes „ret
og pligt til at udtale, hvad der er deres
overbevisning, og til at docere, hvad
videnskaben har slået fast“.
Denne krise mellem praktisk landmandsskab og videnskaben bekom
egentlig ikke Jerseyfolkene omkring
Jørgen Larsen særligt godt, og bortset fra Jørgen Larsen, der lejlighedsvis
måtte „i marken“ for at tilbagevise de
mest grove angreb på racen, så forholdt
man sig stort set passive. Men det var
„Striboltfejden“ mere end Jørgen Larsen og Danmarks Jerseyforenings egen
agitation, der i begyndelsen af århundredet medvirkede til at skabe opmærksomhed om Jerseykvæget i Danmark..

Stribolt her og der og alle vegne
Efter fremkomsten af sin kritik blev
Stribolt i efteråret 1901 indbudt til at
deltage i et møde i Skanderborg, arrangeret af Foreningen af Jyske Landboforeningers husdyrudvalg. Til mødet
var desuden indbudt alle kvægavlskonsulenter i Jylland, landbrugspressen
og andre ledende indenfor kvægavlen.
Mødet indledtes af godsejer Harald
Branth, Sdr. Elkjær, hvis tale er refereret i landbrugspressen, mens Stribolts ikke er! Et udfald fra Branth ved
samme lejlighed mod Jørgen Larsen,
Gårdbogård, blev senere imødegået af
denne som „ukorrekte og aldeles ubegrundede“ beskyldninger. Mødet var
såvidt jeg kan vurdere det, det første
af en lang række debatmøder landet
over, hvori Stribolt enten selv deltog
eller hvor hans synspunkter blev ivrigt
debatterede.“Striboltfejden“ som den
er blevet kaldt, hærgede det ganske
land og spredte kendskabet til Jersey
racen ud i alle kroge af kongeriget.
Ugeskrift for Landmænds ugentlige korrespondentberetninger er den
kilde, der giver det bedste indtryk af
den betydning, Stribolts agitation har
haft for udbredelsen af kendskabet til
Jerseykvæget i Danmark.

Hvem købte Jersey-køer?
– de første pionerer

Nordjylland var det første sted, Jersey
kvæget bed sig fast i Danmark, og den
første kendte køber af Jerseykvæg efter Gårdbogård var godsinspektør Peder Breth Petersen, hovedgården Bøgsted i Astrup sogn, der i 1896 købte
en tyr af Jørgen Larsen.
En af landsdelens markante Jerseyfolk, gårdejer Tage Nielsen, Bindslev
kunne på sine ældre dage stadig huske
nogle af „de første Jerseyavlere“.
„Disse Jerseypionerer står for mig“,
fortalte han til Jerseybladet i maj 1974,
„stadig som en slags fanatikere. I sort
tøj, fåmælte og indesluttede men med
den indre glød. Som menighedsrådsmedlemmer og gamle radikalere“.
Og han fortsatte: „Sært nok var de
første enten godsejere eller husmænd.
Som om der var et usynligt bånd mellem disse to grupper. Måske var der.
Godsejerne havde det store overblik
og råd til at eksperimentere med noget
som de troede på, hvad andre så måtte
mene.
Husmændene levede fra hånden og
i munden, ofte med en stor børneflok,
som skulle mættes på det lille stykke
jord, man ejede. For dem var Jerseykoen med den nærende mælk og de
små vedligeholdelsesomkostninger sva
ret på en bøn.
Gårdmændene svævede mellem
disse to yderpunkter uden rigtig at
have megen forståelse for nogen af
dem. Godsejeren respekterede man
ud over alle grænser. Husmanden regnede man ikke.
Mærkeligt er det at læse beretninger
fra møder omkring århundredskiftet
og se to så fjerne menneskegrupper
samlet om samme mål: Jerseykoens
fremtid i Danmark“.

Godsejere og proprietærer

I de første år var det udelukkende
godsejere og proprietærer først og
fremmest i Vendsyssel, men også „de
store Stenderuppere“ på Kolding
egnen var blandt de første, der fulgte i
Jørgen Larsens fodspor og anskaffede
sig Jerseykvæg.
Forklaringen herpå er ligetil, det
var en bekostelig affære at købe importdyr, det fordrede med godsinspektør Breth Petersens ord at „chatollet
måtte lukkes op“.
Men tilskyndelsen hos storlandbruget til at satse på Jerseykvæget, hvori
bestod den da ?
Ja, for at citere Bo Bramsen, så udviklede det sig i 1890’erne således, at
„for første gang i Danmarkshistorien
var landets største jorddrotter ved at
sakke agterud i udviklingen, skønt de
endnu 20 år tidligere havde ligget i
spidsen. Det gav alvorligt stof til eftertanke i herregårdskredse“.
Herregårdsmejerierne kunne simpelthen ikke længere klare sig i konkurrencen med bøndernes nye andelsmejerier.
Så satsningen på Jerseykvæget
kunne meget vel tænkes at være et led
i godsernes almindelige bestræbelser
på at genvinde det tabte terræn.
Løjtnant M. Wilhjelm Friderichsen,
som 1902 overtog det fædrene gods
Kjærstrup på Lolland, var en af de
unge godsejere, der tog udfordringen
op. I årene 1904-06 indsattes Jersey
i godsets nyopførte kostald, og i 1905
var han en af ophavsmændene til, at
det store herregårdsmejeri Trifolium
i Haslev udvidede virksomheden til
Lolland, og 1908 kunne tage et nyt
stort mejeri i brug i Maribo. Godsejer Friderichsen indvalgtes året efter
i bestyrelsen for Trifolium, hvor han
havde sæde til 1927. Størstedelen af
al Jerseymælk produceret på Lolland

Lars Grønborg, gårdejer og
Jerseypioner. Han købte i
1910 de første Jerseydyr
til egnen omkring Stavad
Alstrup, nord for Store Vildmose. [Foto Thise lokalhistoriske Arkiv].
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leveredes herefter til Trifolium.
På de sydsjællandske godser Rosenfeldt og Oregård satsede man også på
det københavnske højprismarked, idet
der fra Oregård leveredes børnemælk
til København, som betaltes med en
overpris.
I foråret 1906 modtog man de første 30 Jerseydyr. På Rosenfeldt indledtes en krydsning af godsets Breitenburgerkøer med Jerseytyre, medens
man på Oregård satsede på „at drive
ren Jerseyavl“.
Der blev på begge godser malket
3 gange daglig, og mælken behandledes på eget mejeri, som fandtes på
Rosenfeldt.
„I dette mejeri, hvor docent Fjord i
sin tid foretog de bekendte forsøg med
Lefeldts diskontinuerlige centrifuge,
snurrer nu moderne Alfa centrifuger“
hedder det i 1906.
En anden gruppe af overvejende
velkonsoliderede godsejere følte sig
uden tvivl tiltrukket af Jerseykvæget,
fordi det var „nyt“. På det langelandske gods Tranekær drev man en
omfattende landøkonomisk forsøgsvirksomhed, og i januar 1904 kunne
Landmandsblade oplyse, at „lensgreven på Tranekær nu ville gøre et forsøg med Jerseydyr til sammenligning
med sin tidligere besætning“. Det nødvendige antal Jersey blev anskaffet fra
de svenske godser Svaringstorp og En-

Niels Sørensen, født 1865, lærer ved
Bidstrup skole i Fodby sogn. Han var
engageret i alle sider af sognets liv,
medlem af sognerådet, formand for
andelsmejeriet og læseforeningen samt
regnskabsfører i brugsforeningen.
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M.W. Friderichsen (1864-1954). Landbrugskandidat, ejer af Kjærstrup gods
og utrættelig fortaler for Jerseyracen
på Lolland igennem 50 år.

geltofta. Og et repræsentativt udsnit af
„de små grågule“ blev præsenteret på
sommerens dyrskue i Rudkøbing, just i
de samme dage som lensgrevens nye,
lukkede automobil ankom til byen med
Københavnerdamperen.
Både Jerseykvæg og automobil
vakte berettiget opsigt i den langelandske hovedstad, og selvom reaktionerne gennemgående var negative
fik lensgreven dog demonstreret, at
fremtiden tilhørte ham.
Samme toner lyder fra Samsø, hvor
medvirkende til raceskiftet på Madebjerggård i 1903 angives at være „den
Holm iboende og stedse vågne lyst til
at prøve det nye, som tiden bragte
frem.“
På den sydfynske herregård Stensgård residerede den stenrige Bille
Brahe Selby, han benyttede avlsgårdens brand i 1903 til at skifte om til
Jerseykvæg.
Greve Bille Brahe Selby, der var
formand for Svendborg Amts Land
økonomiske Selskab, benyttede jubilæumsskuet i Fåborg 1907, til som
den første på Fyn at udstille en større
samling Jerseykvæg, mens en søster
„som noget nyt på Fyn“ udstillede Belgierhoppen „Belle Cace“.
Greven udstillede tillige „en del svin
af „rød Tamworthrace“, hvormed der

Ole Troelsen (1862-1934). Gårdejer
i Åle sogn. Sognekonge i bedste forstand. Formand for landboforeningen,
for andelsmejeriet og for Horsens Andelssvineslagteri m.m. [Foto Åle lokalhistoriske Arkiv].

Lærer Sørensen offentliggjorde de
første regnskabsresultater i Jerseyforeningens årsberetning for 1905, og
konkluderede:
„Det undrer mig en del, at husmændene ikke ret kan få øje på, hvilken
ideal husmandsko Jerseykoen er, men
det er vel den ret høje anskaffelsessum, der skræmmer, thi jeg er fuldt
enig med godsejer Jørgen Larsen i,
at Jerseykoen vil blive husmændenes
bedste ven, når han først lærer den at
kende, da den har netop de egenskaber, en husmandsko bør have, idet den
er nøjsom, trivelig, venlig at omgås
samt en fortrinlig smørko.“
Kun meget få husmænd lod sig dog
fortsat lokke til at holde Jerseykøer, og
et medlemskab af Jerseyforeningen
kom kun på tale for de mest idealistiske.
Udviklingen gik imidlertid efter
nogle år i retning af, at Jerseykvæget havde størst fremgang i de mindre brug, og i 1923 stod 31.2 pct. af
Jerseykøerne på ejendomme med 1-4
køer svarende til 85.4 pct. af ejendommene med Jerseykvæg.

gøres forsøg på Stensgård“.

De veluddannede

Husmændene

En tredje gruppe af Jerseypionerer, der

Ikke overraskende gik der en del år,
inden husmændene kom med. Den
første, der for alvor virkede for Jersey
kvægets udbredelse blandt husmændene var den radikale lærer N. Sørensen ved Bidstrup skole i Fodby sogn på
Sydsjælland.
Han „var foregangsmand på flere
områder, idet han med mønsterværdig
orden og dygtighed drev den til embedet hørende bedrift ved at indføre fuldstændig rationel drift af jorden, ved at
holde en ren bestand af Jerseykvæg,
et vel indrettet hønseri med racehøns
samt ved at drive frøavl og biavl i stor
stil, samt ved i det hele at vise, hvilken
betydning et lille veldrevet landbrug
med tilhørende bierhverv kan have“.
Lærer Sørensen udskiftede sin
røde besætning med Jersey i 1902,
og sammen med et par andre Jerseyfolk i sognet stiftede de et års tid efter
en kontrolforening, for at „kunne anstille en solid sammenligning mellem
Jerseykvægets rentabilitet i forhold til
Det Røde Kvæg“.

Anders Andersen (1867-1933). Mejeriejer i 1896 og fra 1905 tillige ejer
af Bakkegården i Langeskov, som han
efter et gammelt stednavn omdøbte
til Truelsholm. Formand for Danske
Mejeriejere og Mejeriforpagtere, for
Landsudvalget for Svineavlens Ledelse
og for Odense Eksportslagteri m.m.
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Hans Clausager (1874-1948).
Landbrugskandidat 1895,
lærer først ved Dalum Landbrugsskole og fra 1899-1913
ved Ødum Landbrugsskole.
Konsulent for Fællesledelsen
af Kvægavlsforeninger i Randers amt 1905-09. Ejer af
gården „Præstmark“ i Ødum
1901-13, hvor han indsatte
Jersey i 1908. Ejer af „Vestervang“ i Høng 1913 samtidig med at han var lærer
ved Høng Landbrugsskole.
Folketingsmand 1920-39.
Forfatter til bog om Det Jyske Kvægs historie. Formand
for Danmarks Jerseyforening
1927-29 og 1942-48.

omfattede alle ejendomsstørrelser var
kendetegnet ved en god faglig uddannelse som landbrugskandidat, dyrlæge
eller mejerist. I den sidste gruppe er
også medtaget de, der praktisk havde
beskæftiget sig med mejeridrift, f.eks.
fællesmejeriejere.
I „Nogle træk af en gammel Dyrlæges Liv og Virke“ fortæller dyrlæge
A. Madsen fra Tørring: „1894 købte
jeg en gård med 25 tdr. land, hvoraf
7 tdr. land eng. Jeg drev gården i 16
år; men solgte den i 1910, da min
tiltagende praksis ikke tillod mig at få
den passet, som jeg ønskede. Nogen
pekuniær fordel af ejendommen tror
jeg ikke, jeg havde, jeg havde imidlertid landmandsblod i årerne og lyst til
landvæsenet; men jeg havde også lyst
til at gøre forsøg, og det blev somme
tider lidt for dyrt. Et forsøg med Jerseykøer kostede mig således et par tusinde kroner, da de 4, jeg havde købt,
døde, de 3 af lollandsk syge, den 4. af
tuberkulose. Havde de holdt, ville de
ubetinget havde været fordelagtige at
benytte. Jeg havde en godt ydende rød
besætning ved siden af Jerseykøerne;
men den bedste af disse røde køer anvendte foder for 75 øre til at producere
et pund smør, medens gennemsnit for
de 4 Jerseykøer var foder for 57 øre
til et pund smør“.

Mejerister
De første Jerseyfolk blandt gårdmændene havde i årene forud ofte været
involveret i mejeridrift. Ejeren af MarDansk Jersey
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bækgård, 11 km. fra Nakskov, havde
således tidligere drevet fællesmejeri
på Fejø, inden han i 1893 overtog en
gård i Rolykke.
På Rødbjerggård i Vejstrup på Fyn
havde både mand og kone endda lært
mejeri, mens Jørgen Rasmussen i Millinge, ligeledes på Fyn havde været
virksom ved oprettelsen af det lokale
andelsmejeri.
Og den første Jerseybesætning i
Odense amt blev etableret af ejeren
af Langeskov Mejeri, der i forbindelse
med ejendomskøb i 1905 straks anskaffede sig 24 Jerseykøer fra Jersey.
Ejeren Anders Andersen „havde fået en
god praktisk uddannelse i såvel mejeribrug som landbrug“. På mejeriet, der
var fuldtud moderne monteret, var en
ret stor osteproduktion, blandt andet
af rygeost, „der ligesom boghvedegrød
hører til de fynske nationalretter“. Ved
gården holdtes et større svinehold, og
der var allerede i 1908 indlagt elektricitet, ligesom en frugthave nylig var
anlagt.
Mejeribestyreren i Tranebjerg på
Samsø, N. Østergaard, etablerede sig
senere med en stor Jerseybesætning
på Årløsegård i Tureby ved Haslev på
Sjælland. Til Jerseybladet skrev han
i den forbindelse: „Jeg er af den mening, at Jerseykoen er verdens bedste
ko. Det er min erfaring, og jeg siger
som min gamle ven, M.S. Holm, Ma
debjerggård: Den dårligste Jerseyko er
omtrent lige så god som den bedste
røde“.
I Åle ved Horsens havde proprietær Chr. Jensen, Bjerregård midt
i 1880’erne anlagt et fællesmejeri,
hvortil en del af sognets ejendomme
solgte mælken. Det ophørte ved andelsmejeriets oprettelse i 1899. Men
også på kvægbrugets område var Chr.
Jensen virksom. Allerede i 1889 stiftedes den første lokale kvægavlsforening
med en gråbroget tyr fra Salling som
første foreningstyr. Kvægbestanden
i sognet bestod da hovedsagentlig af
jysk og blandede racer, men først i
1890erne indkøbte Chr. Jensen en del
røde fynske avlsdyr, som han i 1903
og -04 udskiftede med Jersey.

Åle Jerseykvægavlsforening
Udviklingen i Åle fik iøvrigt et helt enestående forløb, idet en større kreds af

sognets gårdmænd på foreningsbasis
besluttede sig for at anskaffe Jersey.
En af foregangsmændene i denne bevægelse var gårdejer Ole Troelsen, der
rent faktisk står opført som en af de
første gårdejere i Jerseyforeningens
medlemsliste.
Der blev stiftet en Jerseykvægavlsforening, formentlig den første lokale
Jerseyforening i Danmark. Foreningen
blev angiveligt oprettet med henblik på
at financiere indkøbet af Jerseykvæget.
Foreningens første regnskab løber fra
1. november 1902 til 31. oktober
1903 og omfatter 23 foreningsejede
køer, der stod fordelt hos foreningens
medlemmer.
Kvægavlsforeningen har to tyre optaget i den danske tyrestambog, tillagt
henholdsvis på Gårdbogård og Linderumgård.
Når bortses fra Bjerregård, så døde
„Jerseybevægelsen“ i Åle imidlertid
ret hurtigt ud igen, og Det Røde Kvæg
genindtog sin gamle førerposition i
sognet.
Ideen med at oprette en lokal Jerseykvægavlsforening bredte sig kort
tid efter til Nr. Aldum i Stenderup sogn
i Vejle amt, men fik dog ligesom i Åle
ingen nævneværdig indflydelse på racens videre udvikling.

Ødumgård og Ødum
landbrugsskole
“Ødum-Jersey“ derimod fik skelsættende betydning for Jerseyracens hele
udvikling i Danmark.
Ødum mellem Randers og Århus
var den første af en række „Jerseyøer“ i nær tilknytning til en landbrugsskole, senere kom blandt andet Vejen
og Høng til.
Pioneren i Ødum var ejeren af
Ødumgård, P. Thomsen, der udskiftede sin røde besætning og anskaffede
ren Jerseybesætning i 1904.
Og da Thomsen i 1918 afhændede
sin besætning til henholdsvis Askov
Forsøgsstation og Baungård i Vejen
var det en af Danmarks højstydende
besætninger; Thomsen giver selv i et
brev til en søn udtryk for, at det var den
højstydende.
Thomsen var levende interesseret
i alle sider af landbrugets modernisering. Førnævnte søn fortæller herom:
„Far var med hensyn til moderne ma-

skiner og andre hjælpemidler sin egns
førstemand. Også landbrugets forsøgsvirksomhed havde fars levende
interesse. Han foretog selv mindre,
praktiske forsøg på mark og i staldene - ofte i samarbejde med de ledende på Ødum Landbrugsskole, - H.
Clausager, J.P. Nyboe, N. Foghsgaard - de var alle fars gode venner“.
Et konkret eksempel på dette forsøgsarbejde var, da Thomsen og landbrugsskolelærer og proprietær Foghsgaard i 1909, vistnok uden den store
succes, installerede malkemaskine på
deres respektive bedrifter.
Foghsgaard, der etablerede den berømte Tåstrupgårdbesætning i 1908,
havde „et komplet elektricitetsanlæg,
hvorfra maskinen drives, medens
Thomsen driver sin malkemaskine fra
en trædemølle, i hvilken der arbejder
en tyr eller stud“.
Landbrugsskolelærer H. Clausager
fik de første Jerseykvier i 1908 fra
P. Thomsens besætning. Og denne
stamme tog han med sig i 1913 til
Høng på Sjælland, hvor han blev en

Christen Pedersen
Donneruplund Thomsen (18581934) sammen med familien i
1891. Blandt Jerseyfolk bedre
kendt som P
 . Thomsen, Ødum.
Forvalter, mejeriforpagter,
og i 1884 ejer af Ødumgård,
hvor der oprettedes mejeri og
teglværk. Sideløbende hermed
tjente han gode penge ved
at handle med værdipapirer.
Sønnen Axel Thomsen havde
vanskeligt ved at klarlægge
faderens levnedsløb, da han
skrev sine erindringer. „Far har
været inde i så overvældende
mange, vidt forskellige ting,
der ofte griber ind i hinanden.
På en til tider næsten genial
måde kunne far ved hjælp af
en industrigren ophjælpe en
anden til at udfolde sig, fars
kombinationsevne var i virkeligheden fantastisk. Og midt i
arbejdet fandt far dog tid til at
dyrke sine åndelige, især sine
religiøse interesser“.
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Hvorfor Jersey?

Man kunne også spørge, hvorfor man
ikke ville skifte om til Jersey? Svarene
var mange, en del følte det nok nærmest som „landsforræderi“ at gå over
til en „fremmed“ kvægrace og kaste
grams på de to nationale kvægracer.
For dem spillede de økonomiske argumenter ingen betydning. Så det var
nok ikke højskolens kærnegruppe,
Venstregårdmændene med en god
rød besætning, der først følte sig tilskyndet til at skifte race og gå ind for
Jerseykvæget. Tværtimod, var det nok
snarere deres religiøse og politiske
modsætninger, den radikale husmand
og den konservative godsejer, eller de
der tilhørte en anden trosretning end
det nationale grundtvigske livssyn, der
i begyndelsen kunne lade sig overbevise, om „de små gules“ fortrin.

Det blev i familien
Men når først Jerseykoen var kommet
indenfor på gården, var der en tilbøjelighed til at andre i familien lod sig
„lokke“ til også at holde Jersey.
Godsejer J.T. Hasselbalch på Linderumgård en halv snes kilometer
fra Hjørring skiftede over til Jersey
allerede i 1898, samme år som han
overtog hovedgården. Besætningen
på Linderumgård anses, for at være
nr. 2 Jerseybesætning i Danmark efter
Gårdbogård. I 1901 fik Hasselbalchs
svoger Laurits Theodor Sørensen, Vestervig Overgård, Thisted amt, smag
for de små gule Jerseykøer, og 1906
„direkte indført fra Jerseyøen gennem
etatsråd Jørgen Larsen“ kom racen
til Irup Hovedgård, ligeledes i Thisted
amt. Hasselbalchs unge kone Kirstine
f. Sørensen og hendes bror på Vestervig Nedergård var født på Irup.
Hasselbalchs bror „dr. med. Hasselbalch“ giftede sig en Jerseybesætning
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til, da han i 1916 ægtede en datter
af direktør Hagemann på Borupgård
i Frederiksborg amt. En anden Hasselbalch, Axel var forvalter på Oregård under Rosenfeldt gods i Præstø
amt, hvor der indsattes Jersey i foråret
1906.
Gårdejer Carl Nielsen, Skovbo
havde en overgang således ikke mindre end 7 svogre, der alle var Jerseyavlere.

“Mælkepengekaffe“
Unge mennesker, der „tjente“ Jerseybønder, var alvorlig udsat for en „smitterisiko“. Folketingsmand Erik Larsens
far fik sin „Jerseyvirus“ hos Hans Clausager i Høng, da han tjente der i 1917.
Det blev til et langt liv med Jersey, som
nu videreføres af Erik Larsen, og noget
tilsvarende skete for Henry Sørensen,
Ore på Nordfyn: „Jeg var fodermester
på Indslevgård omkring 1930, og da
jeg så giftede mig og skulle til at sætte
bo, rådspurgte jeg mig med min gamle
arbejdsgiver. Og sognefogden rådede
mig selvsagt til at begynde med Jersey,
og jeg kunne bare selv gå over i stalden
og udtage de tre kvier, som jeg syntes
bedst om. Jeg betalte selvfølgelig prisen for dem, men alligevel“.
Henry Sørensens naboer var i begyndelsen vel nok noget skeptiske
overfor Jersey, hvilket vistnok skyldtes, at der tidligere havde været gjort
forsøg med Jersey på egnen uden
større held. „Et særdeles virksomt
middel overfor naboerne“, forklarer
Henry Sørensen, „var imidlertid den
gamle ordning, at vi på skift hentede
hinandens mælkepenge på mejeriet.
Uden på kuverterne stod altid, hvad
den enkelte leverandør havde fået udbetalt, så når vi sådan en dag sad og
fik „mælkepengekaffe“, som vi kaldte

Gårdejer Johannes Pedersen, Bremerskov, præsenterer, godt hjulpet af naboens
dreng, en samling køer før lokalskuet i Birkende. [Foto i privat eje].

det, vidste vi udmærket godt, hvad
hver især af os havde fået udbetalt i
mælkepenge, så de fandt jo hurtigt ud
af, at jeg da vist fik flere penge, end
de gjorde“.

Da Revninge blev gul
Når først Jerseykvæget var kommet
til en egn, spredte den sig undertiden
meget hurtigt i området. Om dengang
Østfyn blev gul, som konsulent Th.
Glad udtrykte det, fortæller Johannes
Pedersen, Bremerskov:
„I 1940 startede jeg her i Bremerskov med 7 RDM-køer, men det ville
overhovedet ikke lykkes for mig på
grund af ufrugtbarhed og mange andre besværligheder. Så i 1946 solgte
jeg det hele til Vestjylland og begyndte
at købe Jersey ind. Jeg henvendte mig
til salgsleder Georg Nielsen, Seden
Ågård, og sagde til ham, at jeg kun
var interesseret i det bedste han kunne

finde, med 3-ledet stamtavle og den
højeste ydelse, samt velbyggede kvier.
Jeg fik købt 6 drægtige kvier fra de
bedste besætninger på Vestfyn og to
fra andre egne af Fyn, alle garanteret
drægtig.
I 1947 først på året fik vi 7 kviekalve så der var hurtig gang i det. Alle
havde en god ydelse, 2 af dem havde
over 100 kg smør i de første 100 dage
og de andre meget nær på.
Da der kun var en Jerseybesætning
i Rynkeby og med en lav ydelse og ellers ingen i miles omkreds, vakte det
stor opmærksomhed, da jeg begyndte
at udstille mine Jerseykvier i Kerteminde sammen med De Røde Køer
fra Revninge, oven i købet med en høj
ydelse.
I det følgende 10-år blev der startet
mange Jerseybesætninger her i om
egnen og vi fik startet en Jerseyforening.
Dansk Jersey
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Lokalforeningernes betydning for
Jerseykvægets udbredelse

I foreningslandet Danmark kan det ikke
overraske, at Jerseyfolkene også har
organiseret sig i foreninger. Før 1924
skete alle foreningsdannelser helt på
lokalt initiativ, og Jerseyavlerne stod
ikke i noget organisatorisk forhold til
Danmarks Jerseyforening. Fra 1924
skete foreningsoprettelserne i reglen
i tilknytning til Danmarks Jerseyforening.
Men hvor udbredt var lokalforeningerne? og hvilken betydning fik de på
Jerseykvægets udbredelse i Danmark?
Der var forskellige kategorier af foreninger salgsforening, forsikringsforening,
andelsindkøbsforening af avlsdyr, tyreholds- eller kvægavlsforening samt den
velkendte lokale Jerseyforening under
Danmarks Jerseyforening, producent-

forening for konsummælksleverandører og måske flere.
Andetsteds er omtalt andelsindkøbsforeningen i Åle ved Horsens, oprettet
1902 og formentlig den første lokale
Jerseyforening. Derefter koncentrerer interessen sig om Nr. Åby på Fyn,
faktisk det eneste område i Danmark,
hvor der opstod flere typer lokalforeninger. I beretningen fra dyrskuet i
Nr.Åby i 1909 omtales allerede en Jerseyforening for Nr. Åby. Om den vides
ellers intet, hvorimod vi har kendskab
til andre tidlige foreninger i Nr. Åby.

Salgsforening
“Jersey-Salgsforeningen Vestfyn„, der
trådte i kraft den 17. januar 1910,

Hos gårdejer H.A. Hansen på Kærbyholm i Indslev sogn på Vestfyn, anvendte
man i mange år tyre af eget tillæg. På billedet ses „Berg V“, født i 1920; den
blev efter dyrskuet i Nr. Åby i 1924 solgt til M. W. Friderichsen, Kjærstrup på
Lolland. Tyrene fra Kærbyholm var meget efterspurgte, alene på ko nr. 29, mor
til „Berg V“, blev der solgt fire eller fem tyre til avl. Gennem den bevidste brug
af egen tyr på Kærbyholm, lykkedes det at hæve mælkens fedtprocent ganske
betragteligt. Ulempen var en stagnation i mælkemængden, så i begyndelsen af
1930èrne indkøbtes Nybølle 12, tillagt på Nybøllegård på Møn. Den gav den ønskede fremgang i mælkemængde. [Foto Jerseybladet].
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hvis formål var „ved fælles hjælp at få
vor overproduktion af avlsdyr afsat til
en pris, som står i rimeligt forhold til
indkøbsprisen på Jersey, samt til det
Jerseykvæget er værd som brugsdyr“.
Alle dyr tilstræbtes stambogsført. Når
et medlem anmeldte dyr til salg, blev
de opført i en særlig protokol, som
forevistes køberen, der så selv kontaktede sælgeren og evt. afsluttede en
handel. Salgsforeningens bestyrelse
besigtigede i marts og september alle
salgsemner „for på den måde at opnå
en ensartet salgspris for alle dyr, som
sælges gennem foreningen.“ I bestyrelsen for foreningen sad gårdejerne
J.P. Knudsen, Byllerup, formand, K.
Nielsen, Gadstrup, H.A. Hansen, Kærbyholm, Rasmus Sørensen, Båring og
fisker L. Lillelund, Båring Mark.
Foreningen indgik i 1926 i Vestfyns
Salgsforening (oprettet af vestfynske
opdrættere). Almindeligvis blev denne
formidling af avlsdyr knyttet til den lokale Jerseyforening.
En så effektiv organisering af avlsdyrsalget, som der synes at have været
tale om fik uden tvivl stor betydning
for racens udbredelse på Fyn, og efter fremkomsten af Lillebæltsbroen
i 1935 udvidedes „markedet“ til Jylland. Foruden salgsforeningen omsattes mange Jerseydyr af private kanaler,
i første række af kreaturhandler Carl
Rasmussen, Nr. Åby, der i mange år
hentede avlsdyr til Vestfyn fra blandt
andet Gårdbogård.

Forsikringsforening
mod M&K syge
En „Forsikringsforening af Jerseyholdere mod Tab ved M&K“ havde man
også i Nr. Åby. Lignende foreninger
kendes ikke andre steder fra. Her blev
Jerseykvæget formentlig optaget i de
almindelige kreaturforsikringsforeninger, hvis arkivalier nu hober sig op på
landets lokalhistoriske arkiver. Ifølge
Hans Anton Hansen blev forsikringsforeningen oprettet 1911 med gårdejer Mads Pedersen, Brangstrup Højgård som formand.
Sygdomsbekæmpelsen blev en vigtig del af bestræbelserne for at sikre
racen. Jerseyfolkene var således med
helt i front, når det gjaldt bekæmpelsen af kvægtuberkulosen, som havde
udryddet så mange tidlige Jerseybe-

sætninger. Efterhånden nåede man
endda dertil, at i tilfælde af sygdomsudbrud, kvægtuberkulose eller M&K
syge i besætninger med „stor“ race,
så benyttedes lejligheden til at skifte
om til Jerseykvæg. Gårdejer Verner
Mathiasen, Stævninggård, Kværndrup fortæller således, at hans far og
mor startede i 1936 i Skallebølle med
røde køer, men mener, at de skiftede
til Jersey efter en M&K syge epidemi.
I 1941 købte de Stævninggård på
Sydfyn, og var blandt de første, der
introducerede Jerseykvæget på denne
egn. Besætningen består i dag af 2 kofamilier, stammende fra N.P. Hansen,
Bjerggård, Seden og Kr. Andersen,
Bygbjerggård, Viby.

Tyreholdsforeninger
Forhenværende Jerseyavler Viggo
Buck i Havnelev på Stevns har i sine
erindringer løftet en del af sløret for et
af Jerseypionernes største problemer,
nemlig tyreholdet: Han skriver: „Vore
køer skulle løbes, jeg måtte i et par
år trække dem en 4-5 km igennem
en skov for at komme til en tyr. Da
vi nogle år senere boede på en anden
ejendom, havde vi en nabo, - en gartner , - som kun havde en enkelt ko,
denne trak han til Ellegården i Vallø til
bedækning, ca. 12 km - og vel lige så
langt tilbage.
Medens vi boede på vor ejendom
nr. to, havde jeg en tid selv tyr. Den
stod på græs i tøjr. Så skete det, at en
nabos kvier en nat slap ud af en fold
(de var røde) og de morede sig med vor
tyr, som ikke var løs. Omgående blev
dyrlægen tilkaldt, 8 kvier blev klemt, der skulle ingen chancer tages.“
Kun de færreste steder var der Jerseyavlere nok til, at der på foreningsbasis kunne anskaffes en tyr. I Åle og
Nr. Aldum sogne ser det dog ud til, at
man har forsøgt med et fælles tyrehold
helt tilbage fra 1902, men ellers var de
fleste Jerseyavlere henvist til at have
egen tyr, der enten var tillagt på besætningens bedste ko eller en af de bedste
køer i en anden Jerseybesætning. „Tyreproblemet“ var nok en af de største
forhindringer for mange husmænd og
mindre landbrug til at skifte om til Jersey.
Et manglende Jerseytyrehold var
blandt andet stærkt medvirkende til, at
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racen næsten uddøde på Samsø.
Vejlby Jerseykvægavlsforening på
Middelfartegnen, blev ifølge Jerseybladet, stiftet 1924 af gårdejer Jens
Jørgensen, Klintholm, Vejlby Skov.
Det var nok et af de første forsøg i
Danmark på at løse problemet ved at
etablere fælles tyrehold. Fhv. gårdejer
Carl Møller Rand, Vejlby Skov, husker
endnu foreningen, og han fortæller: „Gårdejer Jens Jørgensen købte
Klintholm i 1918. Tyreholdsforeningen ejede 1 tyr, der stod opstaldet på
Klintholm. Den første tyr indkøbtes
på Vejlby Lindegård hos H.J.M. Hansen. Medlemmerne - fortrinsvis mindre landbrugere - var alle bosiddende
i Vejlby Skov, omfattende ca. 40 køer
[vel en halv snes medlemmer]. Det var
ikke længere end folk kunne trække til
tyr med deres køer.“
Tyren blev skiftet efter 21/ år, og
der holdtes kun en årlig generalforsamling, hvor alle spørgsmål klaredes.
Bagefter fik deltagerne kaffe. Tyreholdsforeningen ophørte omtrent samtidig med dannelsen af Vestfyns Kvægavlsforening 1943. En af foreningens
sidste tyre blev slagtet og kødet fordelt
til medlemmerne. Men desværre synes
foreningens arkiv tabt!
„Tyreproblemet“ fandt først sin
endelige løsning med fremkomsten
af kunstig sædoverføring. Der opstod
private sædstationer, dyrlæge Møller
i Høng begyndte i 1940, men efterhånden oprettedes kvægavlsforenin2

ger med Jerseytyrehold. Vendsyssel
1942, Vestfyn 1943 m.fl.
Vejlby sogn er i Jerseysammenhæng
iøvrigt enestående. Som det eneste
sogn i Danmark fik man i 1940èrne
en Jerseyforening under Danmarks
Jerseyforening kun omfattende ét
sogn, og i 1957 kunne Vejlby Sogns
Nordlige Kontrolforening meddele, at
den nu havde 44 rene Jerseybesætninger og 11 besætninger med flere racer,
altså ingen rene røde besætninger. Det
var ikke set før i Danmark!

Den lokale Jerseyforening
I 1945 havde Danmarks Jerseyforening 11 lokalforeninger, 5 i Jylland,
3 på Fyn og 3 på Sjælland. Tre af disse
var oprettet før Anden Verdenskrig,
nemlig Vestfyns Jerseyforening som
kom i 1924, Hjørring Amts Jerseyforening i 1934, og Vejle Omegns Jer
seyforening i 1937/38.
Gårdejer Hans Anton Hansen,
Kærbyholm var en af initiativtagerne
til den første lokalforening under Danmarks Jerseyforening. Et initiativ, der
må ses i forlængelse af de overvejelser, som bestyrelse og konsulent i Danmarks Jerseyforening længe havde
gjort sig, for at få pustet lidt mere liv i
foreningsvirksomheden. På Vestfyn og
i Vendsyssel var der så mange Jerseyavlere indenfor et snævert geografisk
område, at man her lejlighedsvis kunne
afholde møder „og måske på anden

Godsejer Friderichsen på Kjærstrup på Lolland forstod at holde sine tyre længe.
Et af midlerne var at spænde tyren for mælkevognen, som her med den 12-årige
tyr „Apis“. Der var 125 kalve at forsyne. Situationen blev foreviget af Hans Rosager, Vejstrup i 1936. [Foto i privat eje].
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Hans Anton Hansen (1876-1950).
Gårdejer. Kærbyholm, Indslev sogn.
En ener i Dansk Jersey, som vi endnu
hører ældre Jerseyfolk omtale med
den dybeste respekt.

måde samarbejde i en lokal klub“.
Vestfyns Jerseyforening dannedes den 12. januar 1924, og blandt
foreningens erklærede mål var ifølge
Hans Anton Hansen dels at varetage
Jerseyavlens interesser på egnen dels
„at henlede folks opmærksomhed på
Jerseykvæget“. Dyrskuet i Nr. Åby var
derfor et vigtigt udstillingsvindue for
foreningen. Drivkraften bag oprettelsen af Jerseyforeningen for Hjørring
amt den 3. februar 1934 var proprietær N. Andersen, Skårupgård.
Foreningens primære formål var „at
yde medlemmerne støtte og hjælp i
avlsarbejdet samt medvirke ved omsætning af avlsdyr“. Som salgsleder
virkede gårdejer Carl Nielsen, Skovbo,
med stor dygtighed i mange år. Men
at dømme efter de „lave“ medlemstal
havde foreningen ikke samme opbakning som den tilsvarende forening på
Vestfyn, angiveligt fordi foreningen
dækkede så stort et område. Vejle
Omegns Jerseyforening blev stiftet i
vinteren 1937/38 med gårdejer Søren Pedersen, Kollemorten, som formand.
Ved oprettelsen af Sydjysk Jerseyforening i 1941 indledte initiativtageren J. Kr. Madsen, Baungård, med
følgende beretning, der på udmærket
vis forklarer bevæggrundene til at stifte
en lokal Jerseyforening:
„At motiveringen for at sammenkalde til møde er den, at der nu her på
egnen findes et ret stort antal Jersey
og Jerseykrydsningsbesætninger og
at vi ikke kan vente at andre avlsbesætninger skal varetage de interesser,
der knytter sig til Jerseykvæg, thi vel

driver man nok malkekvægavl, men
retningslinierne for avlen er forskellige. Det meste man er enige om er
at højne fedtprocenten mest muligt,
men den økonomiske interesse, der
knytter sig dertil betyder meget mindre
end dette, at man ved små køer får en
langt billigere produktion på grund af
det mindre vedligeholdelsesfoder. Når
Jerseykvæget producerer 1 kg smør
ca. 3.5 foderenheder billigere end andet kvæg beløber besparelsen for den
federe mælk sig til én foderenhed, resten fra det mindre vedligeholdelsesfoder. Jerseyavlen må derfor bestræbe
sig for små køer, men i avlen af dansk
kvæg går man lige modsat.
Et andet forhold er det, at den officielle avlsledelse af dansk kvæg modarbejder krydsning med Jerseykvæg på
trods af, at alle resultater viser at en
sådan avl viser overordentlig gunstige
resultater og at en sådan avl derfor bør
støttes og ledes efter rigtige retningslinier.“
Andre emner der optog Jerseyavlerne i de mange nye lokalforeninger,
der kom til under og efter krigen var
spørgsmål som dyrskueregler og kunstig sædoverføring.
I 1960 talte Danmarks Jerseyforening 49 lokalforeninger spredt over
alle landsdele.
Sammenfattende kan man konkludere, at det var meget svært for Jersey
folkene i et lokalområde at blive nok
medlemmer til, at en lokalforening
kunne komme på tale. Mest udbredt
var uden tvivl små tyreholdsforeninger, eller fælleseje af tyr mellem et par
naboer. Fra Thise i Vendsyssel kendes
en tidlig kvægavlsforening. Men når så
en race efter mange år havde fået så
mange tilhængere på en egn, at det
var realistisk at tale om oprettelse af
en lokalforening under Danmarks Jerseyforening, så kunne det forstærke en
i forvejen positiv udvikling, hvor flere
nye Jerseyavlere kom til.
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Dyrskuernes rolle ved udbredelsen
af Jerseykvæget

I 1907 udstillede Dansk Jersey for første gang i
Herning. Ved den lejlighed forevigede fotografen Jørgen
Larsen Junior med tyren „Jim“. [Foto i privat eje].

Guldmedaljekoen „Nybo 45“ på Landsskuet Bellahøj
1938, tilhørende gårdejer Carl Poulsen, Nybogård,
Udby sogn på Vestfyn. [Foto i privat eje].

I Danmarks Jerseyforenings første beretning for 1903 fastslog foreningens
sekretær Breth Petersen, at det var
„stor mælkeydelse med høj fedtprocent“, der var målet og først i anden
række kom hensynet til eksteriøret.
Når Jerseyavlere udstillede på dyrskue, var det derfor i første række for
at vise Jerseyracen frem for en større
offentlighed, vel i det forfængelige håb
at andre kunne vindes for sagen. Som
led i avlsarbejdet fik dyrskuerne først
det blå stempel i 1942.
Danmarks Jerseyforening prøvede
to gange i 1920 og 1922 i forbindelse
med jubilæer at få et „Jerseydyrskue“
stablet på benene, det første blev opgivet og skuet i Horsens blev heller ikke
den store succes.
Det store berømte Landsskue på
Bellahøj i 1938 står derfor som en
milepæl i Dansk Jerseys historie. Danmarks Jerseyforening blev indbudt til
at stille med 20 hundyr og 10 tyre; J.
Kr. Madsen, Baungård, konsulent N.
Dyrbye og lokale repræsentanter stod
for udvælgelsen af dyrene, der dog
først skete efter en intern diskussion
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om man nu også skulle deltage. Målet at skabe fornyet interesse om racen lykkedes vel egentlig ganske godt,
selv om Jerseyudstillingen har været
svær at få øje på i vrimlen af Røde
Køer. I Ugeskrift for Landmænd fremhævede Ribekorrespondenten i hvert
fald Jerseykvæget som de „køer med
den højeste ydelse af alle racer“, og
som gav langt den større betaling for
foderet.“Jeg tror, man burde stræbe
efter at få Det Røde Kvæg til at veje
500 kg. Ellers vil de landmænd, der
skal have de mest økonomiske køer,
gå over til at holde Jerseykøer“ var
hans vurdering.

Lokaldyrskuernes betydning for
racens udbredelse
Lokalt kom dyrskuerne derimod til at
spille en vigtig rolle i „markedsføringen“ af Jerseykvæget, især måske på
Fyn. I Jylland var Gårdbogårdbesætningen fra 1902 næsten altid repræ
senteret ved Foreningen af Jyske
Landboforeningers årlige ungskue
rundt i Jylland. Mens jeg i Østdan-

mark, bortset fra Bornholm, ikke har
registreret Jerseykvæg på dyrskue før
Landsdyrskuet på Bellahøj 1938!

Bornholm
På Sjælland er Jersey formentlig direkte nægtet adgang til dyrskuepladsen, men at kvæget heller ikke var populært på Bornholm viser et eksempel
fra 1936.
Ved Bornholms Landøkonomiske
Forenings dyrskue den 25. og 26
juni udstillede gårdejer M.P. Nielsen,
Østerlars 1 tyr samt „en samling på 7
kønne, velbyggede malkekøer og alle
med særdeles gode ydelsestal - men
uden for bedømmelse. Bornholmerne
vil aldeles ikke præmiere Jersey
kvæg“.
Imidlertid havde bladet „Bornholms
Landbrug“ udsat en ærespræmie med
50 kr. til „Koen med den højeste samlede smørydelse“, og den tilfaldt „uheldigvis“ for Jerseykvægets modstandere
netop en ko fra M.P. Nielsen. Men på
„Bornholms Landbrugs“ redaktion
fraveg man ikke principperne, så under den almindelige omtale af dyrskuet
nævntes Jerseyudstillingen ikke med
et ord. Det fik dagbladet „Bornholms
Tidende“ til at skrive, at det var lidt af
skæbnens ironi, at der tilfaldt en ærespræmie til „en ko af en race, som man
iøvrigt ikke ville præmiere“!! I 1941
lykkedes det dog M.P. Nielsen at påvirke den lokale landboforening, således at Jerseykvæget ved dyrskuerne
blev ligestillet med Det Røde Kvæg.

Jylland
Til Ungskuet 1901 i Hjørring havde
Jørgen Larsen meldt sin ankomst,
men et udbrud af sygdom i besætningen forhindrede ham i at deltage „til almindelig beklagelse, thi mange havde
glædet sig til at få repræsentanter for
denne omtalte besætning at se“. Så
interesserede måtte have tålmodighed til „Fællesskuet for Unge Dyr“ i
Kolding den 11.,12. og 13. juli 1902,
hvor Gårdbogård mødte med 3 tyre,
en samling og en familiesamling. Næste Ungskue man deltog i var Horsens
1905, og så fulgte de næste år Grenå
1906, Herning 1907, Ålborg 1908,
Århus 1909, Fredericia 1910, Viborg
1911, Thisted 1913, Randers 1914,

hvorefter antal tilmeldinger af Jersey
faldt til næsten ingenting.
Foruden Gårdbogård kendes af
udstillere kun, proprietær S. Nielsen,
Kjærgård ved Hjørring, Horsens 1905
og proprietær P. Thomsen, Ødumgård, Herning 1907. I Grenå og Horsens tales om 4 udstillere.
Ved Ungskuet i Horsens deltog
også ældre dyr, og Jersey konkurrerede for første gang i afdelingen „Køer
med god ydelse“. Resultat en 1. og en
2. præmie. Samme år begyndte i Ålborg og Hjørring amter til „kvægavlens fremme“ „konkurrencer mellem
hele kvæghold“, hvori deltog „enkelte
Jerseybesætninger“.
I Grenå 1906 sattes alle sejl til, men
ifølge Ugeskrift for Landmænd, var der
langt imellem en bemærkning om det
formålstjentlige i at krydse Jersey med
dansk kvæg. Men kønne var de da!
De jyske lokalskuer har vi meget
lidt viden om, på Landboforeningen
„Vendsyssel“s skuer optrådte tidligt
Jerseykvæg, og i Hadsund udstillede
gårdejer L. Laursen, Halvrebgård i Als
før 1910.
I 1936 blev der udstillet en Jerseytyr i Haderslev. Lillebæltsbroen var nu
bygget, og det fik en kendelig indflydelse på racens udbredelse på den jyske side af bæltet. Køerne flyttede til
Jylland og pigerne til Fyn hedder det.
Hvorom al ting er, så afholdtes der i
1938 et større „Jerseydyrskue i Vejle“.
Den nystiftede Jerseyforening deltog i
Vejle Amts Landboforenings dyrskue,
og det var lykkedes at få valgt „særlige
Jerseydommere“. I udstillingen deltog
„11 tyre, 27 køer og 20 kvier“.

Fyn og Langeland
Ved dyrskuet i Rudkøbing den 11. juni
1904 udstillede lensgreven på Tranekær „en samling af 5 små grågule
Jerseykøer og 1 tyr af samme race“.
Langelands Avis afrundede sin omtale
med en konstatering af, „at det ville
være en betænkelig sag at ombytte
sine egne køer med disse små fremmede“. Der gik efter det adskillige år
inden Langelænderne tog Jerseykoen
til sig, så her havde udstillingen måske
den stik modsatte virkning?
På Fyn sås Jerseykvæg på et dyrskue første gang i Fåborg den 21.23. juni 1907 på en „22 tdr land stor
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Gårdejer Hans Olsen Hansen,
Åbylund med e.s. 153, der i
1911 fik 1. præmie og ærespræmie ved dyrskuet i Nr.
Åby.

græsmark, beliggende udenfor Fåborg,
omgivet af smukke skovklædte bakkestrøg og med udsigt til „de fynske
Alper“„ Formanden for Svendborg
Amts landøkonomiske Selskab, greve
Bille Brahe Selby, Stensgård udstillede
„en større samling Jerseykvæg, bestående af 2 tyre, en del køer og kvier.
Disse dyr, der hører til besætningen på
Stensgård, er meget smukke, og det
interesserede mange her at få lejlighed
til at se denne kvægrace. Samlingen
konkurrerede ikke til præmie“.
I Assens udstilledes første gang i
1910. Fhv. smedemester Børge Andersen, Sønderby har kigget i den
gamle dyrskueprotokol fra Båg Herreds Landboforening, som udviser, at
Rasmus Bro i 1910 udstillede en Jerseykvie. I 1911 udstillede H. Eriksen i
Sønderby ligeledes 1 kvie, og endelig
i 1914 mødte proprietær H. Buhl op
med 4 kvier.

Nørre Åby dyrskuerne
I Nr. Åby på Middelfartegnen begyndte
dyrskuerne i 1909 og i modsætning til
andre steder opbyggede Jerseyfolkene
her på rekordtid landets største „Jerseykoloni“. Jerseykvæget kom i 19061909, og allerede i 1916, kunne man
skrive: „Her i denne egn findes hele
byer, hvor man kun har Jerseykvæg“.
Alt opdræt „finder rivende afsætning
i nærmeste omegn“. Ja, man kunne
faktisk på Vestfyn i 1916 „føle sig
hensat til selve Jersey“. En mulig forklaring kunne være de meget succesrige dyrskuer i Nr. Åby. Det begyndte
i 1909: „Som noget særegent ved
dette skue var en større fremstilling af
Jerseydyr“. Gårdejer Mads Petersen
fra Brangstrup fik „1. kl. holdepenge
for en forholdsvis kraftig og dyb tyr...“
osv. Der var endvidere 3 samlinger
malkekøer. Blandt udstillerne var „Jerseyforeningen for Nr. Åby og Omegn“.
Hos køerne hæftede dommerne sig
ved „de som helhed store og velformede yvere“ - den respektable ydelse
-samlingernes „ensartede og forholdsvis harmoniske“ bygning. J.P. Nielsen,
Blanke Mark havde udstillet en enkelt
ko som smørko. „Det var en pæn, god
ko i kraftig foderstand og tiltrak sig almindelig opmærksomhed, den fik 1.
pr.“
Dyrskuet i 1910 bød på en over
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raskelse af de store. „Fremstillingen
af Jerseykvæget var som helhed ikke
så lidt bedre end for Det Røde Kvæg“
hed det i Fyns Stifts Landbrugstidendes kommentar. „Særlig lagde man
mærke til, at medens hver fjerde eller
tredje af De Røde Køer - vel at mærke
husmandskøerne undtagne - stillede
med et skævt yver, så var så at sige
hver eneste Jerseyko i så henseende
fuldstændig lydefri. Hvad er grunden?“
Og hjulmand P. Jørgensen, Byllerup
Mark chokerede alt og alle, da han
mødte op „med hele sin kobesætning,
nemlig 4 køer. Han har 21/ tdr. land
og fra 2. nov. 1908 til 31. oktober
1909 havde han ifølge opgivelser fra
mejeriet leveret 1274 pd. smør eller
op imod 320 pd. pr. ko. Køerne fik 2.
pr.“. Og hvad med denne karakteristik
af gdr. K. Nielsens Jerseyko: „En rigtig
type på en malkeko; man kan vanskelig tænke sig, at vore Røde Køer kunne
få malkeorganet udviklet i samme forhold“.
I 1911 var kommentaren i Fyns
Stifts Landbrugstidende: „Nu må
man regne med Jerseykvæget, der på
denne egn har større udbredelse end
andre steder på Fyn. De udstillede dyr
i denne afdeling stod hvad kvaliteten
angår fuldt på højde med foregående
skues, men antallet var mindre. Gennemgående var det elegante dyr“.
I 1913 drog man så endelig konsekvensen: Ydelsen var De Røde Køer
overlegne og „iøjnefaldende var også
her Jerseykøernes store, velformede,
velansatte, ganske vist noget kødede
yvere. Her er et forhold, vi bør drage
lære af, og tage noget mere hensyn
til ved udvalg af avlsdyr af vort Røde
Danske Malkekvæg“. Underskrevet af
hin salig Jørgen Fr. Pedersen, en af
de „tunge drenge“ i den røde fynske
avl!.
En senere prominent avler som
Hans Anton Hansen, Kærbyholm var
endnu ikke kommet op i fulde omdrejninger på det her tidspunkt. Han er
første gang nævnt i 1911 med en tyr.
Det var han til gengæld i 1936, da
Nr. Åby dyrskuet på flere måder skrev
sig ind i dansk kvægbrugs historie.
Den ene begivenhed har fynske Wulff
Pedersen senere afdækket. Den Røde
tyr Eske Hougård var udstillet. Danmarks første „kunstige „guldmedaljetyr“, kalder Wulff Pedersen ham, fordi
2

den på Bellahøj i 1938 tilkendtes den
højeste udmærkelse. Ifølge Wulff var
Eske Hougård et resultat af et samarbejde mellem dyrlægerne Svend Møller, Middelfart og L. Ramvad, Ringe.
Men „de røde“ vidste ikke, at de skrev
historie, tværtimod så ærgrede de sig,
fordi Nr. Åby dyrskuet i 1936, som allerede var kåret til „Danmarks største
Jerseydyrskue“ havde 129 katalognumre Jersey mod 110 numre af Rødt
Kvæg. Det var første gang, det skete i
Danmark. Middelfart Venstreblad gav
dyrskuet en udførlig omtale og lagde
spalter til en debat om „de røde og de
gule køer“. En sagde, at „Jerseyfolkene her har deres store dag, og man
må sige, at de har fiduskassen i orden.
Se, hvor de har fundet udstillingstypen
og i farven holder sig til den rene gule;
men iøvrigt har de også flere meget
gode fløjtyre“.
Under frokosten faldt følgende replikskifte ligeledes ifølge Middelfart
Venstreblad: „H.A. Hansen, Kærbyholm ville ikke gerne have, at rødt
og gult kvæg skulle stå i indbyrdes
kampstilling, men han ville hævde det
gules eksistensberettigelse. To mænd
indenfor hans mejerikreds havde hver
leveret 60.000 kg mælk, men ham
med Det Røde Kvæg fik 9504 kr.
derfor, medens han med det gule fik
13.326 kr. Den sidste var ham selv.
Juul Jørgensen, Rolundgård: Havde
I lige mange køer?
H.A. Hansen: Nej, han med de
røde havde fire færre end jeg, men de
18 røde havde vel ædt lige så meget
som de 22 gule. (munterhed)“.

Jerseyforeningen i Nr. Åby tog ved
et par lejligheder direkte initiativ til at
udstille Jerseykvæg på Det Fynske Fællesskue, det skete blandt andet i 1931
og i begge tilfælde havde foreningen
betalt fragten af dyrene til Odense.
Jerseyracens dyrskueregler, som
stod deres prøve ved Jubilæumsdyrskuet i 1942, blev påbegyndt på Vestfyn i et tæt samarbejde mellem H.A.
Hansen, Kærbyholm og J. Kr. Madsen,
Baungård. Madsen havde luftet sit forslag ved Vestfyns Jerseyforenings generalforsamling i 1934 - iøvrigt i 100
året for det første dyrskue på Jerseyøen. En 3-4 år havde Jerseyfolkene på
Vestfyn deres egne dyrskueregler, men
det blev for „upraktisk“, så de gik sammen med Landboforeningen igen.
På Fyn fik de mange lokalskuer
med islæt af Jerseykvæg uden tvivl
stor betydning for racens popularisering blandt fynske kvægbrugere. Ikke
mindst Nr. Åbyskuerne blev en vældig
løftestang for racen, som i virkeligheden udviklede sig til en form for landsskue, hvortil Jerseyentusiaster fra hele
Danmark strømmede til. Da dyrskuet
i 1939 undtagelsesvis afholdtes i Middelfart, blev begivenheden endda omtalt i „Pressens Radioavis“ som Danmarks største Jerseydyrskue!

Det fynske Fællesskue
Under „Striboltfejden“ fæstnede man
i andre landsdele lid til, at fynboerne
ville gå forrest i kampen mod Jersey
kvæget, men nej - ved Fyens Stifts
patriotiske Selskabs jubilæumsdyrskue
i 1910 blev Jerseykvæget lukket ind i
varmen, blandt andet udstillede mejeriejer Anders Andersen, der i 1905 som
den første indførte racen til Odense
amt. „Det er første gang, Jerseyracen
optræder på Det Fynske Fællesskue.
Og det er et af tidernes tegn. Jerseyracen har nu fået så stor udbredelse i
skuets opland, at bestyrelsen har fundet det betimeligt nu at tage hensyn til
den på Fællesskuet“.

Niels Lehrmann med samling fra Kærbyholm, der var udstillet på Det Fynske Fællesskue i Odense i 1918. Flere
af køerne var med i importen 1908.
[Foto Jerseybladet].

Dansk Jersey
JUBILÆUMSSKRIFT 1896-1996

83

Jerseykvæget i Nordjylland

Jerseykvæget nord for Limfjorden
I Hjørring amt fandtes i 1909 mere
end en tredjedel af al Jerseykvæg i
Danmark, cirka 2.900 stk. Flest var
der i amtets to nordligste herreder
Horns og Vennebjerg.
Tidligere havde Det Jyske Kvæg
været enerådende i landsdelen, og går
vi langt nok tilbage i tid, så satsede
landbruget nordenfjords på fedning af
stude. Men ved midten af forrige århundrede omlagdes produktionen fra
kød til mælk, og der skete en kraftig
stigning i antallet af malkekøer. Det
Jyske Kvæg kunne imidlertid ikke stå
distancen, og blev trængt af Det Røde
Kvæg og nu også af Jerseyracen. Det
måtte selvfølgelig ind imellem afføde
en voldsom diskussion imellem vendelboerne, om hvad der var bedst.
I forhold til andre landsdele var
besætningerne i Vendsyssel gennem
gående store, og tendensen var, at
man lagde større vægt på et stort koantal end på en høj ydelse af den enkelte ko.
Generationsskifte og måske især
nyt staldbyggeri ser ud til at have
været væsentlige faktorer, der omkring 1900 førte til beslutninger om
at indkøbe Jerseykvæg til en række
af egnens største bedrifter. Det var
proprietærgårde på i gennemsnit flere
hundrede tønder land og med op mod
eller endda over 100 køer. Linderumgård i Ugilt sogn skiftede ejer i 1898
og omtrent samtidig indsattes Jersey
af den nye mand, J.T. Hasselbalch; på
Kornumgård ved Brønderslev var det
den senere branddirektør i Hjørring,
Henrik Vahl Møller, der tog beslutningen. Han var landbrugskandidat,
og tilsyneladende virksom på mange
felter, avlscenter for svin, teglværksdrift og et større afvandingsprojekt.
På den 1000 tønder land store BøgDansk Jersey
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sted i Astrup sogn, der ejedes af folketingsmedlem, kommandør Bluhme på
Nørlund, havde godsinspektør Breth
Petersen allerede i 1896 påbegyndt
en krydsning med Jersey. På Asdal
blev året før Jerseyernes ankomst bygget „en ny kostald med hvælvinger og
jernbjælker“. Asdal, proprietær Th.
Andersen, Skovsgård ved Hørby samt
gårdejer Niels Chr. Nielsen, Skiveren
fik de første Jerseydyr i 1900 fra Torreby i Sverige.

Thisted amt
Fra Linderumgård bredte interessen
for Jerseykvæget sig til Thisted amt,
først til proprietær J.T. Hasselbalchs
svoger L. Th. Sørensen på Vestervig
Overgård. Han fik de første Jersey ca.
1901. Til Vestervig Overgård skete
yderligere en del import i 1906-07 fra
Jersey-øen. På Irup, ligeledes i Thisted
amt, hvor Hasselbalchs hustru og svoger var barnefødt, etableredes der en
Jerseybesætning 1906 „direkte indført
fra Jerseyøen gennem etatsråd Jørgen
Larsen, Gårdbogård“.
Det førte dog ikke umiddelbart til en
yderligere spredning af racen i Thisted
amt.

Hjørring amt
“Mine nærmeste naboer har nu erkendt værdien af Jerseykvæget, og
bedt mig foretage denne indkøbstur“,
forklarede Jørgen Larsen på Jerseyøen i 1901. Koncentrationen af Jerseykvæg i Hjørring amt var da, som
allerede nævnt også størst i Horns og
Vennebjerg herreder.

Horns herred
I Horns herred kom der foruden på

rige. Øster Brønderup i St. Olai sogn
fik også Jersey, men her bortsolgtes
besætningen ved auktion 1910.

Øvrige Hjørring amt

Jerseyopdræt på Gårdbogård. [Foto i
privat eje].

Gårdbogård, Jerseybesætning på Skårupgård i Tolne sogn, etableret af proprietær Westengård, og senere videreført af proprietær N. Andersen, der i
1934 tog initiativ til oprettelsen af Jerseyforeningen for Hjørring amt. På Ellinggård ved Frederikshavn residerede
Viggo Tutein. I Hørmested sogn købtes Jersey ind af proprietær Jens Peter
Jensen til „Vestermark“, og af proprie
tær Chr. Olesen på „Korsholt“ og sidst
på „Moien“ af proprietær A. Ræbild,
der overtog fødehjemmet i 1905. Og
endelig forsøgte Carl Erhardi på Dybro
i Skærum sogn sig med Jersey.

Vennebjerg herred
I Vennebjerg herred var det foruden
Linderumgård, Bøgsted og Asdal
blandt andet Holten Lützhøft på Fuglsig, der prøvede den nye race; han drev
ud over Fuglsig „et moderne indrettet
teglværk med ringovn“. Ved Sindal
lå Gravensten, med en „af de ældste
Jerseybesætninger i Vendsyssel“, hvis
ejer var proprietær Fr. Andersen. På
Kjærsgård i Tornby sogn, der i 1906
overtoges af Jørgen Larsen, Junior fra
Gårdbogård, var der allerede Jerseybesætning. Proprietær Schibsbye på
„Egebjerg“, Ugilt sogn, viste også interesse en kort tid. Jerseybesætningen
på Søndenåen i samme sogn, grundlagt af proprietær C.A. Nordlien og
videreført af proprietær P. Olesen
blev landskendt langt senere p.g.a. af
en højtydende ko, Jerseystambog nr.
264, der et år ydede 8230 kilo mælk,
en rekord, der holdt i mange år. På
Johnstrup i St. Hans sogn fik Carl D.
Nielsen indført Jersey. I samme sogn
ligger Lundergård, som indtil 1908
ejedes af proprietær L.P. Ifversen, der
i 1896 anbefalede Jørgen Larsen at
indføre Jersey til Danmark fra Sve-

I Hjørring amts sydlige herreder lå de
tidlige besætninger mere spredt. I Børg
lum herred nævnes af tidlige Jersey
besætninger ud over Kornumgård,
i Vester Brønderslev sogn, „Nejst“ i
Øster Brønderslev sogn, hvis ejer var
proprietær Jørgen Jørgensen. I Vrejlev
sogn på Rønnovsholm, var inspektøren Frederik Svanholm Frost et ivrigt
medlem af Danmarks Jerseyforening.
En interesse der fortsatte, da han senere flyttede til en stilling som direktør
ved Bjellerup og Carlsberg Teglværker
ved Randers. I Dronninglund herred fik
„Ormholt“ i Torslev sogn tidlig Jersey.
Ejeren her var Niels Marinus Bruun.
I en nyere kilde oplyses, at besætningen på Ormholt var et resultat af gennemkrydsning med Jerseytyre på Jysk
Kvæg og Korthorn.

Husmænd og gårdmænd kom
også med
I Vendsyssel skete der fra 1906 en markant ændring i kredsen af nye Jerseyavlere. Husmænd og gårdmænd kom
nu også med. En række større gårde
fik dog fortsat Jersey. Omkring 1910
fik således Åstrup i St. Hans sogn og
Tvevang i St. Olai sogn. Men ellers flyttede Jerseykvæget fra de store gårde
ud på de mindre bedrifter. Mange af de
store besætninger blev for øvrigt relativ hurtigt afviklet, måske som følge af
sygdom? Og det betød samtidig et fald
i antal af Jerseykøer i amtet. Der kom
flere besætninger men færre køer. De
mange små besætninger har formentlig sammenhæng med oprettelsen af
de mange nye husmandsbrug, et af
tidens tegn, som det f.eks. skete ved
Hammelmose.
Ved Sindal kom et par mindre
besætninger i 1904, husmand eller
bolsmand Gram Mikkelsen, Høgholt,
der står opført med to køer. En anden meget bemærkelsesværdig besætning stod hos Carl Jensen, Lille
Vestermark også ved Sindal. Køerne
blev importeret i 1904 og ifølge Jerseybladet var besætningen „genstand
for en enestående god pleje i et og
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Samling køer tilhørende proprietær S. Nielsen, Kjærgård
pr. Hjørring, hvoraf flere påviseligt er født på Fyn i 1898,
men hvor?

alt“. Hotelejeren i Sindal blev også
Jerseymand, han står senere skrevet
for hovedgården Ulstedbo, og 1908
trådte gartner og gårdmand H. Rasmussen, Oremosegård ind i de aktives
rækker. Han var i 1934 medstifter af
Jerseyforeningen for Hjørring Amt, og
fik samme år i Jerseybladet følgende
rosende bemærkninger med på vejen:
„Det er vanskeligt at afgøre hvad man
her anerkendte mest, den gode, vel
plejede besætning, den smukke, idylliske have eller gartneriet og den orden,
renhed og akkuratesse, som prægede
det hele“. Oremosegårdbesætningen
udstillede ved jubilæumsdyrskuet i
1942. På Grimshave i Ugilt sogn kom
der Jersey i 1910.
Ved Bjergby kom nye Jerseyfolk til
i 1906, gårdejerne Niels Bach, Vorbogård, Otthenius Sørensen, og husmand Peter Henriksen. Endnu flere
kom til 1910, blandt andet gårdejerne
Søren Nørmark, Christian Pedersen
og Jens Pedersen, Sakstrup.
En af de ældste besætninger i Vendsyssel i dag, grundlagt 1926/27 af
Ole Olesen, Alstrup, V. Hjermitslev
hentede sine første dyr i Bjergby. Ved
Astrup, Tornby m.fl. steder kom også
mange nye besætninger. I 1923 overtog Lars Nielsen en gård i Bindslev,
hvor der allerede stod en Jerseybesætning.
Ved Skallerup nævnes blandt de
tidlige Jerseyavlere, gårdejer Søren
Pilegaard, Stangsagergård, som solgte
avlsdyr til Kr. Kristensen Rams, Hvirrekær, hvis 20 køer blev kontrolleret fra
Dansk Jersey
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1930.

Hammelmose
I 1910 optrådte Danmarks Jerseyforening for første gang som auktionsholder, da Jerseybesætningen på Øster
Brønderup ved Hjørring skulle sælges.
Kun foreningsmedlemmer havde mulighed for at købe, så foreningen fik op
til auktionen en del nye medlemmer.
Blandt de nye medlemmer var gårdejer
Lars Grønborg, Stadvad, der købte en
del dyr på auktionen, hvoraf tre kom
i stambogen. Grønborgs besætning
fik senere betydning for racens videre
udbredelse i egnen nord for Store Vildmose omkring Stavad-Alstrup. I 1921
købte Kr. Klemmensen, Thise den første Jerseykvie, mens Jens Klemmensen begyndte i 1927 med to spædkalve og senere 1 kvie fra Grønborg.
I 1922 oprettedes 42 statshusmandsbrug fra de to Hammelmosegårde ved Manna, og da landbrugskrisen satte ind i 1930èrne skiftede flere
af nybyggerne over til Jerseykvæg,
„og for dem blev det økonomisk redning i en tid, da det, som en nybygger udtrykte det var umuligt at lave en
skilling“. Otte husmænd tog det store
skridt i 1935, og lagde dermed grunden til en af vore betydningsfuldeste
„Jerseykolonier“. Hammelmose blev
kendt over det ganske land for sine
mange højtydende Jerseybesætninger.

Ålborg amt nord for Limfjorden

Enkelte Jerseybesætninger kom også
til den del af Ålborg amt, der ligger nord for Limfjorden. Det gælder
f.eks. Bjørum i Vadum sogn, ikke så
langt fra Nr. Sundby, som greve Chr.
v. Platen-Hallermund 1905 overtog
efter løjtnant Niels Brüel. Jerseybesætningen kom til i Brüels tid, og han
var så uheldig i 1904 at blive ramt af
„en ejendommelig kalvesyge“, diagnosticeret som „vildtsyge“. Brüels
uheld med opdrættet gik viden om i
landbrugspressen og blev af Jersey
kvægets modstandere brugt i deres
agitation mod racen. Brüel flyttede
fra Bjørum til en anden stor gård
Høgholt ved Sindal. Muligvis var det
en bror Chr. Brüel, der i de samme
åringer var forpagter af Hjermitslevgård ved Store Vildmose. Han havde
helt tilbage i 1896 hævdet sig på linje
med godsejer Branth, Sdr. Elkjær ved
en mejeriudstilling i Ålborg, hvor de
begge fik tilkendt sølvmedalje. Chr.
Brüel står også skrevet som forpagter
af Gammel Toftegård i Jetsmark sogn.
På nabogården Mosegård sad en tid
også en Jerseymand, forpagter V. Villadsen. Han flyttede senere til Midtjylland, til Over Løjstrup i nærheden af
Langå.
Til den lille Limfjordsø Gjøl, kom
de små gule også tidligt. Her var det
godsejer Honnens de Lichtenberg til
Birkumgård, der tog initiativet.

Rekordkoen nr. 45, tilhørende proprietær P. Olesen, Søndenåen, Sindal,
der på et enkelt år ydede 527 kg smør,
og dermed indskrev sig i den absolute
verdenselite. Hun afgik i 1933.

amter Ålborg, Ringkøbing og Viborg
havde Jerseykvæget overordentligt
vanskeligt ved at vinde indpas. De første forsøg med Jerseykvæg i det gamle
Viborg amt var formentlig inspireret af
bevægelsen i Hjørring amt, men det
blev ved besætningerne hos proprietær J. Boel i Lyby på Salling og på
A/S Søvang i Kobberup sogn sydøst
for Skive.

Jerseykvæget i Ålborg amt syd
for Limfjorden
Den eneste Jerseyavler i den sydlige
del af Ålborg amt var gårdejer L. Laursen, Halvrebgård i Als ved Hadsund.
Hans besætning formodes etableret
1902 eller 1903. Han fortæller selv,
at han tog op til Gårdbogård „for at
se på dyrene, undersøge regnskaberne
og høre brugerens mening“, inden han
selv købte. Han var en af de Jerseyfolk,
der tog til orde i pressen. I 1909 gik
han f.eks. i Ålborg Stiftstidende skarpt
irette med H. Branth, Sdr. Elkjær, i anledning af en artikel, denne havde fået
trykt i forskellige blade.
Længere vest på kneb det også for
de gule at svømme over Limfjorden.
„Jersey i Viborg amt“ lød nok dengang
som en dårlig vittighed, for i de tidligere overvejende studeopdrættende

Ko nr. 25a, Grønborg, e.s. 307, tilhørende Lars Grønborgs enke, Stavad,
Manna
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Jerseykvæget i det øvrige
Jylland og Samsø
Koldingegnen
Sønder Stenderup sogn øst for Kolding modtog de første Jerseydyr syd
for Limfjorden. Det skete i 1898.
Verdens første kontrolforening blev
stiftet i Vejen 1895 og rapporter i
Ugeskrift for Landmænd tyder på, at
Kolding-Esbjergegnen klarede sig helt
godt i halvfemserne ved diverse mejeriudstillinger, så det er måske ikke
så overraskende endda, at de første
forsøg med Jersey udenfor Vendsyssel
netop fandt sted på Koldingegnen.
Sønder Stenderup var kendt viden
om for sin velstand, de store velbyggede stuehuse, solidt og flot møblerede, og smukke køretøjer med en
landauer i omtrent hver gård.
Pionererne var proprietærerne, cand.
jur., populært kaldet „Kandidaten,“ Jes
Thygesen, Lykkesgård og Lauritz Hansen Bramsen, Lauritzminde, begge ud
af gammel Stenderup storbondeslægt
og ledende i sognets politiske liv. Begge
var i en periode således sognerådsforJerseykvier af proprietær Lauritz Bramsen,
Lauritzminde, Sønder
Stenderup. [Kultegning
i privat eje].
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mand, og Lauritz Hansen Bramsen
opnåede endda valg til Folketinget som
konservativ kandidat.
En datter fra Lauritzminde – Anna
Bramsen – har i sine erindringer meget indgående beskrevet landbruget på
gården.
„Mejeri og kostald havde Lauritz’ særlige interesse. Der blev holdt
prøvemalkning regelmæssigt længe
før kontrolforeningernes tid, og der
førtes journal over køernes ydeevne.
Hver ko havde sin lille sorte tavle med
nummer etc. Stalden var altid fuld af
det smukke røde fynske kvæg, og da
Jerseykvæget kom til landet, indført af
godsejer Jørgen Larsen, Gårdbogård i
Vendsyssel 1896, tog Lauritz sammen
med naboen, cand. jur. Jes Thygesen
til Gårdbogård og så på den nye slags,
der ydede mælk med 5-6% fedtstof.
Der blev købt avlsdyr direkte fra øen
Jersey i Den Engelske Kanal. Hvor var
de smukke, de lyse sandfarvede dyr
med de hvide slanke hjorteben og de
store tungsindige hjorteøjne!

Jerseymælken fra Baungård blev solgt som konsummælk i Vejen. [Foto Vejen lokalhistoriske Arkiv].

Det blev dels til ren Jerseyavl og
dels til krydsning. Desværre fik de
let tuberkulose i det danske klima eller smittedes af hjemmebestanden.
Det var længe før de rene besætningers tid. Kostalden blev derfor delt i
to afdelinger ved en bræddevæg, den
store afdeling for det fynske kvæg og
den mindre for Jerseykvæget. Gården
havde i mange år krydsninger, men
gik senere igen over til de hjemlige
racer.“

Konradi slår til lyd for Jersey
I 1905 tog Emil Konradi, tidligere
kontrolassistent og nu lærer ved Ladelund Landbrugsskole, på studietur
til England og Jersey-øen, hvor han
traf de danske opkøbere af avlsdyr. Så
det er tænkeligt, at Konradis besøg på
Kanaløen var stærkt medvirkende til,
at han i de følgende år slog til lyd for
Jersey, som da han ved et møde i Kolding i 1908 fremlagde en beregning,
der viste, at Jerseykvæget gav 65 kr.
mere i overskud end danske køer. Ved
det pågældende møde rejste statsdyrskuekommissær J.C. Thygesen, Dalbygård, beliggende midtvejs mellem
Sønder Stenderup og Kolding, sig og
meddelte, at han havde solgt sin danske besætning og agtede at indkøbe
Jerseykvæg, mens statskonsulent Frederik Hansen, Askov, nøjedes med at
konstatere, at det kriblede svært i ham
efter at få de 65 kr. mere pr. ko.

Jerseybesætningen på
Baungård i Vejen

Trekløveret J. Kr. Madsen, Baungård,
Fr. Hansen, Askov Forsøgsstation og
Konradi, skabte i forening en „Jerseybastion“ omkring Vejen, der fik stor
betydning for Dansk Jerseys videre
udvikling.
På Baungård ved Vejen, som Madsen havde købt i 1906 i den hensigt at
opbygge en husholdningsskole, indsattes Jersey i 1912. Senere fulgte Skibelund Efterskole, Lundgård og Askov
Forsøgsstationer efter.
J. Kr. Madsen, der 1915 tiltrådte
som sekretær og 1929 som formand
for Danmarks Jerseyforening havde
allerede i 1902 og 1904 efter en længere studietur til Jersey-øen og England beskrevet Jerseykvæget og dets
historie.
I 1918 købte og delte han og Fr.
Hansen elitebesætningen på Ødumgård.

Sønderjylland
Fra Baungård udgik mange avlsdyr,
blandt andet til Nejs Møllegård - den
ældst eksisterende besætning i Sønderjylland.
Herom fortæller gårdens tidligere
ejer Jens Hansen, Skodsbøl, Broager:
„Efter et voldsomt Mund- og Klovsygetilfælde i 1924 forsøgtes forskellige udveje, da den gamle Korthornsbesætning næsten var gået til,
f.eks. indkøb af røde kvier uden godt
resultat. 1926 indkøbtes 5 Jersey
kviekalve og 1 tyr fra Baungård ved
Vejen og 1927 to Jersey kviekalve fra
Fyn, den ene med en fin stamtavle,
den døde efter 14 dage af trommeDansk Jersey
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Regnskab fra Åle Kontrolforening i 1912, hvor 30 pct. af køerne er Jersey eller
Jerseykrydsninger

syge, den anden fra en husmandsbesætning uden stamtavle og denne
sidste blev stammoder til hele besæt
ningen på Nejs Møllegård. Derefter
er der kun indkøbt 2 kvier fra Ny
bøllegård ved Stege og 3 kvier fra
Nordfyn, og ialt 7 tyrekalve indtil
1941, da vi begyndte med kunstig in
seminering“.
En tidligere fodermester på Baungård, Hans Skov, etablerede sig ligeledes sidst i tyverne med en Jerseybesætning i Ø. Terp ved Bedsted, mens
en søn af Konradi, N. Fr. Konradi, efter i nogle år at have været forpagter
af landbruget ved Skibelund Efterskole,
flyttede til en gård i Brørup på Røddingegnen medtagende nogle stykker
Jersey fra Skibelund. N. Fr. Konradi
efterfulgte siden J. Kr. Madsen som
formand for Sydjysk Jerseyforening.
Med Lillebæltsbroens komme i
1935 fik Jerseyracen en opblomstring
på den jyske side af bæltet. Størstedelen af fremgangen skyldtes import fra
Vestfyn – „Jerseykvægets højborg“,
men andre „havde sin rod på Baungård“.

Jerseybevægelsen i Åle sogn i Århus amt
Jerseyracen fik et helt usædvanligt
gennembrud på Horsens-egnen i det
første tiår af århundredet, og når bevæDansk Jersey
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gelsen ret hurtigt døde ud skyldtes det
angiveligt sygdom iblandt Jerseyerne,
der typisk stod opstaldet sammen med
sygdomsbefængte danske køer.
Centrum for bevægelsen var Åle
sogn i Vrads herred, hvor der blandt
følgende gårdmænd Ole Troelsen,
NielsBank, Chr. Pedersen, Ole Skovmand og måske endnu flere i 1902
blev stiftet en Jerseykvægavlsforening,
muligvis den første lokale Jerseyforening i Danmark.
Foreningen blev angiventlig oprettet med henblik på at financiere indkøbet af Jerseykvæget. Foreningens
første regnskab fra 1. november 1902
til 31. oktbr. 1903 omfattede 23 foreningsejede køer, og i sommeren 1903
modtog foreningen ifølge Ugeskrift for
Landmænd en ny sending. I 1913 var
der 124 Jersey og Jerseykrydsninger
fordelt på 17 besætninger, heraf 4
med ren Jersey og Jerseykrydsninger.
Andre racer talte 319 køer, så Jersey
kvægets udbredelse i Åle på det tidspunkt har været ganske enestående i
Danmark.
I Danmarks Mejeridriftsstatistik
fra 1908 fremhæver Bernhard Bøggild da også netop Åle Andelsmejeri
som et af de mejerier i Danmark, hvor
man billigst kunne producere et pund
smør.
Ideen med at oprette en Jersey
kvægavlsforening bredte sig til Nr.

Aldum, Stenderup sogn i Vejle amt..
Fra Nr. Aldum kendes dog kun 2 Jerseyavlere fra disse år, nemlig forpagter J.C. Dencker og proprietær L.P.
Abildgård, Aldumgård.
Ifølge „Danske Gårde“ stod der
omkring 1905 50 køer på Aldumgård
„dels af Rød Dansk Race og dels af
Jerseyrace“.
På Avlsgården til Stamhuset Rathlousdal i Odder sogn, tilhørende hof
jægermester C.F.E. von Holstein
Rathlou, anskaffedes Jersey omkring
1903. I 1905 stod der ca. 20 stykker Jersey i kostalden. Resten var „ren
fynsk race“.
Man skulle være stærk i troen på
den tid for at overleve som Jerseyavler.
I reglen var man alene i miles omkreds
med sin opfattelse. En anden af pionererne i Århus gl. amt var folketingsmand P.Th. Nielsen, Hårby ved Skanderborg, som var en af de der holdt
ved år efter år, selv om der ikke kom
nye til på egnen.

Jerseybesætningen på Malling
Landbrugsskole
En af de første Jerseybesætninger i
det gamle Århus amt, hvis betydning
endnu kan spores i Dansk Jersey er besætningen på Malling Landbrugsskole
ved Århus, der har rødder tilbage til
1911, året efter at skolens forstander
H.P. Larsen, havde købt skolen.
Den tidligere forvalter på Gårdbogård, Jørgen Møller drev agitation for
Jerseykvæget på landbrugsskolen, og
anfører i sine erindringer, at det var
medvirkende til , „at forstander Larsen
anskaffede Jerseybesætning“.

Skolens to kofamilier, har fostret
flere „avlsmatadorer“ inden for Dansk
Jersey, Lasse, Malling Favorit, Kat
drup Ægir, Øjy Ib.
Stammoderen til den ene kofamilie
er født på Jersey i 1907, og indkøbt til
skolen i Vendsyssel hos gårdejer Chr.
Bastholm, Gårestrup.

Jerseykvæget i Randers amt
Ugeskrift for Landmænd bragte den
23. juni 1903 en notits om, at „en enkelt mand på Randersegnen“ i den forgangne uge havde modtaget ca. stk.
80 Jerseydyr. Modtageren var dyrlæge
og proprietær Carl P. F. Winter, Råballegård i Uggelhuse øst for Randers.
Muligvis den første Jerseybesætning
i amtet. Men allerede i 1908 afhændede Winter gård og besætning til proprietær M. Jørgensen, Vellinggård.
En anden af de, der indførte Jersey
kvæget til Midtjylland, var proprietær
Villads Villadsen, der omkring 1905
flyttede fra Nymosegård i Jetsmark
sogn ved Åbybro i Hjørring amt til
Over Løjstrup, Laurjerg ikke langt fra
Langå.

Proprietær P. Thomsen i Ødum
En af de virkeligt store matadorer i
den tidlige Jerseybevægelse var proprietær P. Thomsen, siden 1884 ejer
af den 94 tønder land store Ødumgård
med tilhørende teglværk, beliggende
mellem Randers og Århus. Thomsen
beskrives lokalt som „en meget indflydelsesrig personlighed“. Jerseykvæget
holdt sit indtog på Ødumgård i 1904,
direkte „indført fra Jersey“ til en pris af
Jerseyimport til Samsø 1907.
Køerne er lige landsat i
Koldby Kås og er undervejs
til gårdejer Jørgen Thunbo,
Rønnebjerggård ved Besser.
[Foto Samsø Egnsarkiv].
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Ko nr. 54 Estrid, e.s. 106,
tilhørende P. Thomsen,
Ødumgård

ca. 300 kr. pr. ko. Og det ser ud til, at
Thomsen inden da havde sat hele sin
røde besætning ud.
En søn Axel Thomsen fortæller:
„I begyndelsen af århundredet vågner fars efterhånden brændende interesse for det opdukkende Jerseykvæg.
Han udskifter sin besætning og anskaffer ren Jerseybesætning 1904. Han
foretager indkøbsrejse til Jersey, sammen med Jerseykvægets første mand
i Danmark, godsejer Jørgen Larsen,
Gårdbogård, 1908. - Han oparbejder i disse og de følgende år en fin
Jerseybesætning og havde 1909: 36
stk. malkekøer, 16 kvier, 2 tyre og 25
kalve - og han sælger mange avlsdyr,
især tyre, til gode priser, idet han averterer i bladene: „Fine Jerseydyr til salg
til dagens højeste pris“! -en annonce
der taltes meget om.
Far var utvivlsom en betydelig
„Jerseymand“; han sad i bestyrelsen
for Danmarks Jerseyforening i årene
1907-16. I denne periode forsøger far
at tilegne sig engelsk sprog; det lykkedes ganske godt, og far udnyttede det
på sine rejser senere“.

Ødumgårdbesætningens
betydning for Dansk Jersey
Jerseybesætningen på Ødumgård nåede allerede i 1905 op på en ydelse af
175 kg smør med en fedtprocent på
5.70, så Thomsen blev snart opfordret
til at offentliggøre sit regnskab i Jer
seyforeningens årsberetning.
Om hans betydning for Dansk Jersey, udtalte J. Kr. Madsen, Baungård i
1934 i anledning af Thomsens død:
„P. Thomsen var blandt det første
kuld af mænd, der anskaffede Jersey
kvæg, og ved de store ydelser, han af
tvang sin besætning, bidrog han i høj
grad til at skabe respekt om Jersey
kvæget, og han udførte gennem sin
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besætning et avlsarbejde, som har sat
sig dybe spor i vor nuværende bestand
af Jerseykvæg; jeg skal i så henseende
blot nævne, at Bergslægten af tyre er
udgået fra Ødum; Gennem disse tyre er
der tilført Dansk Jerseyavl en fedtprocent langt ud over det almindelige“.
Efter at P. Thomsen havde afhændet sin besætning, skrev han den 17.
april 1918 til sin søn Axel blandt andet: „Det er også en skam med (salget
af) den besætning, som jeg har arbejdet med i så mange år, og som virkelig
stod som den mest yderige – så vidt jeg
ved – i hele Danmark.“

Landbrugslærer H. Clausager,
Ødum
Landbrugslærer H. Clausager i Ødum,
havde „en meget smuk besætning af
Jysk Kvæg“, men 1908 meldte han
sig ind i Danmarks Jerseyforening,
og „Thomsen på Ødumgård skaffede
mig på et vist tidspunkt 10 Jerseykvier.
Dermed kom jeg ind på Jerseyavlen“.
Så da Clausager i 1913 flyttede til
Høng på Sjælland og opbyggede en
Jerseybesætning på Vestervang, var
hans første besætning derfor beslægtet med Ødumgårdbesætningen.

Tåstrupgård
I omegnen af Ødum kom en række nye
Jerseybesætninger til. Den vigtigste af
disse var formentlig besætningen på
Tåstrupgård, etableret 1908 med elitekoen i verdensklasse „Nanette“, der
i 1927 nåede en årsydelse på 522 kg
smør og i 1929 selv overgik den rekord med 568 kg smør.

Edelslund i Løgten ved Kalø Vig
Dyrlæge Rasmus Pedersen Nygaard,
der fik egen praksis i Mejlby ved Hjortshøj i 1886 slog ind på Jersey i 1907.
Han leverede tyren, da den dengang
14-årige kostskoleelev i København,
Erik Bredholt i 1908 satte igennem,
at der skulle indkøbes en Jerseytyr til
Edelslund.
Besætningen på Edelslund er nok
et af de bedst kendte eksempler i Danmark på en vellykket gennemkrydsning af dansk kvæg med Jerseytyr. Fra
den „fine og økonomisk Jerseybesætning“, som der efterhånden kom ud af

det stammer blandt andet avlsmatadoren „Max“.
Om Erik Bredholts tidlige indsats i
Dansk Jersey har landskonsulent Herluf Bruun iøvrigt skrevet:
„Skulle der mod til at sætte Jersey
ind i 1908, så måtte man sandelig
have ben i næsen for at vove en gennemkrydsning med Jerseytyr på trods
af alle autoriteteres advarsler. Den
mand måtte have sin egen mening og
sin menings mod. I „Landmanden“
1925 stillede Bredholt spørgsmålet:
Hvorledes får man lettest og billigst en
økonomisk brugsbesætning ud af en
dårlig eller middelgod rød eller jydsk
besætning? Han svarer selv på spørgsmålet således: Ved at bruge en Jerseytyr af god afstamning, som kan købes
til en ganske rimelig pris.“

Jerseykvæget på Samsø
Diskussionen om „de forskellige racers
fortrin og mangler“ var et gammelt
stridspunkt i Samsø Landboforening.
I bestræbelserne for at forbedre Samsøkoen havde man igennem mange år
indført kvæg udefra, heriblandt Ayr
shirekvæg fra Skotland. Så da den
danske kvægbrugselite begyndte at
tordne mod „truslen“ fra Gårdbogård
kneb det gevaldigt for Samsøs Ayrshirebønder at tage kritikken alvorligt!
Samsø Folkeblad bragte nyheden
om den første „Jerseyimport“ til Samsø
den 3. oktober 1903. Det var „nogle
af øens dygtigste landmænd“, der stod
bag importen af de første 12 Jersey,
der straks blev opstaldet hos proprietær
M.S. Holm på Madebjerggård. Ifølge
Marno Kjær Vadstrup, Hammel så var
det „Christian Søholm“, der fik ideen
til dette køb „af Jerseykøer“ under et
ophold på Rødding Højskole, hvor de
var blevet omtalt.
En ny import til Samsø fandt sted i
efteråret 1907. Disse dyr var tiltænkt
gårdejer, Jens Jørgen Thunbo, Rønnebjerggård ved Besser.
I et særtryk af Tune Elever, skriver
A.M. Frederiksen om Jerseybesætningen på Madebjerggård: „Den lave
fedtprocent bidrog stærkt til, at M.S.
Holm blev ked af sine røde køer og lod
sin kærlighed falde på Jerseykoen.
Få år efter århundredskiftet møder
vi derfor de små gule på Madebjerggård, deres antal tager til med årene,
og snart består besætningen af Jersey

og Jerseykrydsninger. Den økonomiske fordel ved en sådan ombytning
af besætning var måske ikke så givet.
Jerseykøerne forfulgtes hertil sikkert
for stærkt af de tabsbringende og ødelæggende epidemier, som er specielle
for dem, men erfaringernes tal øgedes. Lollandsk syge og overløbning var
slemme gæster i besætningen gennem
årene, og holdt ydelsen nede, og fedtprocenten hos Jerseykøerne lå på Madebjerggård heller ikke højt. Var det de
lave og godt afvandede arealers skyld?
Den lå for de rene Jerseykøer lidt under 5 pct. og for krydsningerne ved
41/ pct. I regnskabsåret 1911-12 var
der 32.3. Jerseykøer og 16.5 Jerseykrydsninger, ialt 49 malkekøer samt
40 stk. opdræt på 112 tdr. land“.
Der var i disse år helt sikkert en
meget positiv „Jerseyånd“ på Samsø,
hvor flere eksperimenterede med racen. Efter M.S. Holms død i 1915 var
besætningen på Rønnebjerggård den
største på øen. Ved ydelseskontrollen
i 1916-17 talte øen ni kvægbesætninger, hvor der fandtes Jerseykvæg. Når
racen så alligevel efter få år faktisk forsvinder igen, så var der sikkert flere årsager. Sygdom spillede nok her som allerede antydet ind, og pionererne faldt
fra, Holm var død, og mejeribestyrer
Østergaard på Madebjerggård mejeri
flyttede til Sjælland, hvor han grundlagde Jerseybesætningen på Årløsegård i Tureby ved Haslev. Og Marno
Kjær Vadstrup gør i sine erindringer
desuden den interessante iagttagelse,
at årsagen til Jerseykvægets tilbagegang på Samsø kunne være manglen
på Jerseytyre! Han fortæller: „Det gik
meget godt med dem [Jerseykvæget]
på Søholm, men med tiden blev tyrene
for gamle, og han fik ikke købt nye og
tabte interessen for dem og begyndte
at krydse dem med de Røde Tyre. Da
Jens Jensen overtog Søholm i 1933
var der nogle få køer, og det var krydsninger. Og da jeg var på gården i 1948
havde vi en ko, der var helt rød med
lidt sort ryg. Hun var efterkommer af
Jerseykøerne. En meget god ko, som
der senere blev solgt Røde Tyre af til
mange kvægavlsforeninger“.
2
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Jerseykvæget på Sjælland,
Møn, Bornholm og Lolland-Falster

Frederiksborg amt
Erik Christensen, tidligere Danmarks
Jerseyforening, har formuleret det
sådan: „Jerseykoen kom fra Sjælland
til Fyn“. Ifølge Danmarks Jerseyforenings egne jubilæumsskrifter kan vi
ved nærlæsning af disse fastslå, at de
første Jerseydyr kom til Sjælland allerede år 1900. De kom fra Torreby
i Sverige, til besætningen på Sauntegård i Hornbæk-Hellebæk sogn, ni km
fra Helsingør. Sauntegård, oprindeligt
fire bøndergårde, erhvervedes i 1900
af løjtnant Jean Alfred Willian, født i
København 1873. I årene 1903-05
skete yderligere indkøb til gården. En
anden tidlig besætning i Frederiksborg
amt var Borupgård nær Snekkersten
Station, der i 1907 modtog hele 120
stk. med skib til Helsingør. Sauntegård
og siden Borupgård satsede uden tvivl
på det attraktive konsummælkssalg til
København. Borupgård ejedes af industrimagnaten, direktør G.A. Hagemann, hvis svigersøn landbrugskandidat, dr. med. K.A. Hasselbalch i 1916
overtog den 319 tønder land store
gård. Hasselbalch var bror til proprietær J.T. Hasselbalch på Linderumgård
i Hjørring amt, der fik Jersey 1898.
Møns Folkeblad var ikke
sene til at bringe nyheden
om J
 erseykvægets indtog på
Landsledgård.
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I 1906 etablerede mejeriejer H. Ras
mussen, Jerseybesætning på Jægers
pris Hovedgård,
Ved importens ophør i 1909 var
Frederiksborg amt med henved 400
Jerseykøer et af de „Jerseystærkeste“
amter i Danmark og det overraskende
høje antal skyldtes formentlig en
„uautoriseret“ Jerseyimport til amtet
fra Sverige. Den svenske „Jerseyfarm“
Torreby annoncerede i hvert fald i
„Landmandsblade“ i 1904 og 1905
med „Smørkøer“ af Jerseyrace.

Landsledgård på Møn
Stribolts indflydelse på Jerseykvægets
indtrængen i de danske vange viser
sig tydeligst på Sjælland og Sydhavs
øerne. Forbindelsen kan knyttes direkte til Danmarks ældste Jerseybesætning på Landsledgård, beliggende
på Møn, etableret 1902 og 1903.
En af Stribolts støtter på Landbohøjskolen, lektor Valdemar Henriques
var bror til landbrugskandidat Albert
Ludvig Henriques, der 1888 overtog
Landsledgård. Til Landsledgård hørte
232 tønder land. Ifølge Ugeskrift for
Landmænd blev der de to første år
indført 20 stk. Jersey, mens „resten
af den gamle besætning krydses med
Jerseytyre“. På samme tid anskaffedes også Jersey til Overdrevsgården i Allerslev sogn, nær Præstø på
Sydøstsjælland. Ejeren Vallentin Olsen Rasmussen havde drevet den 150
tønder land store gård siden 1886 og
var i ægteskab med en Mørkeberg.
På Overdrevsgården blev ligesom på
Landsledgård gennemført krydsning
med Jerseytyre.
Ved et debatmøde i 1904 havde
bønderne på Møn stillet sig afventende
til at „krydse deres Røde Køer med
Jerseytyre“. Endnu flere Jerseybesæt-

ninger kom dog til på Møn, og ikke
mindst Nybøllegårds Jerseybesætning
blev berømt viden om for sine højt
ydende køer, hvoraf den mest berømte
var Nybøllegård nr. 39. Proprietær H.
Terp ejede „Louisehøj“ ved Nysted på
Lolland, da han i 1910 indmeldte sig i
Danmarks Jerseyforening, men 1916
var han flyttet til Nybøllegård. En kilde
taler om „maternatet“ hos H. Terp
det vil sige at bestemte kofamilier med
gode ydelsesanlæg på alle måder blev
favoriseret og presset til det yderste,
omvendt så blev den resterende del
af besætningen ikke fodret så stærkt.
Men Terp fik på denne måde adskillige
virkeligt højtydende køer. Fra Landsledgård og Nybøllegård blev gennem
årene solgt mange avlsdyr, blandt andet til gårdejer Hans Larsen, Overby,
Sjællands Odde. Lokalt var besætningen på Syvhøjgård beslægtet med
Terps køer.

Jerseykvæget i Sydsjælland
Det røre, som Stribolts teorier havde
vakt på Sydsjælland allerede i begyndelsen af 1902, tændte lærer N.
Sørensen ved Bidstrup skole i Fodby
sogn ved Næstved, der i mange år
var et trofast medlem af Danmarks
Jerseyforening. Lærer Sørensen skrev
helt tilbage i 1906 om den gryende
„Jerseybevægelse“ på Sydsjælland:
„For 4 år siden fik jeg og et par gårdmænd her i sognet lyst til at gøre et
forsøg med Jerseykøer og fik gennem
Jerseyforeningen 6 køer og 1 tyr. Et år
senere fik vi her på egnen oprettet en
kontrolforening, og siden den tid har vi
kunnet anstille en solid sammenligning
mellem Jerseykvægets rentabilitet i
forhold til det Røde Kvæg, og resultatet er absolut i Jerseykvægets favør.
For et par år siden blev der anskaffet en del Jerseykøer af husmænd og
mindre gårdmænd i byerne Basnæs
og Vesteregesborg på den anden side
Næstved; efter hvad der berettes mig
derfra, er man også der særdeles tilfredse med Jerseykøerne“.
Selv den grundtvigskprægede, politisk konservative og dygtige landmand,
pastor Martin Frederik Christian Carøe
i Magleby ved Skælskør „prøvede i
sine sidste år med Jerseykvæg“. Da
Landbohøjskolens ekskursionsdeltagere besøgte ham i 1905 bemærkede

Proprietær Albert Ludvig
Henriques og hustru Agnes,
f. Bendix til Landsledgård.
[Foto i privat eje].

de hans Jersey og skrev: „Nogle Jerseykøer blandt kreaturerne tyder på,
at præsten selv vil forsøge og prøve de
striboltske teorier i praksis“.
En tid drev forsøgsleder Lindhardt
på Tystofte Forsøgsstation ved Tjæ
reby ligeledes krydsningsforsøg med
Jerseytyre, og længere nord på, i
Havrebjerg stod der en tid Jersey
på Kragsbjerggård. En svigersøn fra
gården, andelsorganisatoren Anders
Nielsen, Svejstrup Østergård drev i
en periode gården sammen med sin
egen. Han indmeldte sig i Danmarks
Jerseyforening i 1907. Senere står
Kragsbjerggård opført med J. Eriksen
som ejer.

De midt- og
sydsjællandske godser
På „Ottestrup“ gods uden for Ringsted forsøgte forpagteren Knud Bille
Andersen sig også med at krydse den
røde besætning „med Jerseytyre“.
Hofjægermester Gustav Georg Gunner Garth-Grüner på Lille Svenstrup
ligeledes beliggende ved Ringsted viste
en tid også interesse for det fremmede
kvæg. Også Skovsgård ved Slagelse,
anskaffede sig Jerseybesætning. En
søn af godsejeren, Holger Fabricius havde overtaget forpagtningen.
Mælken fra Skovsgård leveredes til
„Trifolium“. Forpagteren Theodor
Peter Jørgensen på „Beldringe“ ved
Præstø havde også lyttet til de nye
ideer, men opgav dog relativt hurtigt
eksperimentet. På to andre af lensDansk Jersey
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Proprietær H. Terp, Nybøllegård. [Foto i privat eje].

greve Raben-Leventzaus godser Lekkende ved Præstø og Bremersvold i
Holeby på Lolland forsøgtes der også
med Jersey. På Store Tvedegård ved
Herlufmagle havde Danmarks Jerseyforening et mangeårigt medlem i
den tidligere forvalter på Gårdbogård,
landbrugskandidat Asger Lund, der før
han i 1903 overtog Store Tvedegård
havde været både godsforvalter og lærer ved faderens højskole i Vejstrup på
Fyn. Forpagter Fog på Vemmetofte
Avlsgård ved Fakse er også at finde
blandt de første medlemmer i Jerseyforeningen.

Jerseybesætningen på Rosenfeldt
Forsøgene på de midt- og sydsjællandske godser med Jersey er idag gået i
glemmebogen, kun Jerseybesætningen på Rosenfeldt ved Vordingborg fik
blivende betydning for Dansk Jersey.I
foråret 1906 anskaffedes „30 smukke
Jerseykvier fra 1/ - 1 år gamle“ til en
pris af cirka 4 engelske pund pr. stk.
Landbohøjskolen besøgte i den anledning Rosenfeldt og tilhørende Oregård
i 1906, hvorfra følgende beretning
stammer, offentliggjort i Ugeskrift for
Landmænd:
„Foruden af Jerseykvæg består besætningen af Rødt Dansk Kvæg og
Breitenburgerkvæg. Det Røde Kvæg
tilføres frisk blod ved fynske tyre. Man
lagde særlig mærke til en meget smuk,
mørkerød tyr af Bellinge stamme samt
en yngre tyr, der er sønnesøn af den
nuværende stamholder i Bellinge,
Albinus. Drejer det sig derimod om
tilvejebringelse af Breitenburgertyre
stiller sagen sig ulige vanskeligere.
Man kunne ganske vist på Rosenfeldt
have fået tyre fra selve Breitenburg i
Holsten, men uden ringeste oplysning
om deres afstamning. Dette har været
en medvirkende grund til, at man nu
2

Ko „nr. 1 Patty“ med kalv
på Vestervang i Høng, født
i maj 1904 på Jersey-øen,
tilhørende H. Clausager
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krydser Breitenburgerkvæget med Jerseytyre. Som første resultat af denne
krydsning præsenteres 4 kalve, hvilke
navnlig er prægede af moderdyret.
Iøvrigt er disse 4 kun forløbere for en
større trup; thi det er meningen, at
denne krydsning skal danne basis for
den fremtidige besætning på Rosenfeldt, medens man på Oregård agter at
drive ren Jerseyavl. Det skal fremhæves, at man såvel på Oregård som på
Rosenfeldt ser sin fordel ved at malke
3 gange daglig.
For at beskytte tillægget som for
største delen findes på den til Rosenfeldt gods hørende gård Knudskovgård, undersøges skummetmælken
daglig med Storchs Reagens og man
har gjort den mand, der passer kalvene, interesseret i at dette udføres på
tilfredsstillende måde, idet han får 2
kroner for hver kalv, som består tuberkulinprøven, efter at man har ophørt
med at give den mælk“.
Senere kom der dog andre store
„godser“ til. Adamshøj ved Ringsted
omkring 1916, og nogenlunde samtidig dermed Johannedal ved Slagelse
og Gerdrup ved Skælskør. Endvidere
kom der Jersey på Årløsegård ved Tureby og Flynderupgård .

Jerseykoen i Østsjælland
Tidligere Jerseyavler Viggo Buck fortæller: „Omkring 1905 købte en ung
og energisk mand ved navn Hans Jensen en gård i Skørpinge på Stevns.
Gården var forsømt, og markerne
strakte sig en kilometer ud. Snart overlod Hans Jensen bygningerne og tolv
tønder land til en murermester, imod
at denne opførte nye bygninger ude i
de fjerne marker. Han kaldte gården
for „Møllekærgård“, hertil blev indkøbt Jerseykøer, og herfra spredtes
racen ud over hele egnen.
Formanden for egnens mejeri kunne
i 1936, ved mejeriets 50 års jubilæum,
fortælle at „Møllekær“ med blot en snes
køer var den gård, som havde hjemtaget flest mælkepenge i årene 1905 til
1936. På gården „Østerlund“ kom der
gule køer, - også et større sted. Proprietær Christensen „Rengegården“ fik
dem, og til den gård i Lille Linde ved
Hårslev kom de. I „Møllekær“s hjemsogn Havnelev sogn var det de mindre
landbrug, der forsøgte sig med Jersey-

køer, en tid var her i dette lille sogn en
ti-tolv besætninger. Nu er her (1993)
ikke een tilbage.“

Jerseykvæget omkring
København
I Københavns amt var gårdejer Jacob
Andreasen, Toftegård i Greve en af
de første Jerseyavlere. Ifølge Roskilde
Tidende modtog han de første i 1908
– 8 køer og 1 tyr direkte fra Jerseyøen. Køerne stod ham i ca. 375 kr. pr.
stk. Toftegårdbesætningen blev afviklet
først i 1950’erne.

Clausager i Høng
Fra 1913 flyttede tyngdepunktet i
den sjællandske „Jerseybevægelse“
til Vestsjælland. Det skyldtes om nogen landbrugsskolelærer og fra 1920
folketingsmand Hans Clausager, som
havde forladt sit domicil i det jyske og
slået sig ned på Vestervang i den vestsjællandske stationsby, medbringende
sin gode Jerseybesætning fra Ødum.
Fra Vestervang udgik mange
„Nathantyre“ af de berømte „Ødum
jersey“. Den oprindelige besætning
blev imidlertid angrebet af tuberkulose.
De sunde dyr blev så straks ført til Clausagers søn i Havrebjerg, Anders Clausager, hvor besætningen førtes videre.
Midlertidigt sattes så en del Røde Køer
ind på Vestervang, men det lykkedes
aldrig Clausager „at forsone sig med
disse ædedolke“, så han anskaffede
sig en ny besætning fra Landsledgård
på Møn, som også fik stor betydning
i avlen.

Sjællands Odde
Den omstændighed, at Clausager fra
1920 valgtes i Nykøbingkredsen, fik
stor betydning for Jerseykvægets udbredelse i Holbæk amt. Interessen for
Jersey blev særlig stor på Sjællands
Odde, hvor der kom mange små besætninger. En kendt skikkelse her var
Anders Andersen, Yderby med en besætning på fire køer og to tyre i elitestambogen. Ved Højby holdt Axel
Winther sig heller ikke tilbage. Han duperede de mange røde eliteavlere med
sin høje ydelse. Axel Winther valgtes
til formand i 1941 for Odsherreds Jer
seyforening, den første lokalforening

på Sjælland.

Jerseykøer på Nøbøllegård i
1914. [Foto Lolland-Falsters
Stiftmuseum].

Jerseykvæget på Bornholm
Striboltfejden nåede også klippeøen,
og den heftige strid om Jerseykvæg
kontra det røde fik et humoristisk vers
med på vejen i Bornholms Tidende.
Mel. Skærslibervisen.
Af vore store røde køer
skal ikke mere vi hà smør,
for nu skal vi små søde køer
fra Jersey hà - hvis da vi tør.
Slig ko er ikke nær så fager
men Stribolt siger, den så lidt
er slikken efter foderkager,
og dens flødeskum er mere fedt
sikken et landmandsliv, når diverse
køer vi får fra Jersey
ja, sikken et Jerseyliv.
Jerseykvæget kom angiveligt til Bornholm allerede i efteråret 1901. De
første Jerseydyr stod hos gårdejer J.
Jensen, Kjøllergård udenfor Neksø og
kaptajn Olaf Larsen Koefoed, Eskildsgård i Pedersker sogn. Begge var medlem af Danmarks Jerseyforening. Men
ved at læse Jerseybladet forledes man
dog nærmest til den opfattelse, at det
var på Vestergård i Østerlars sogn, at
Jerseykvægets vugge stod på Bornholm. Ejeren Mads Peter Nielsen købte
de første to Jersey i 1906. En kilde
siger, at de kom direkte fra Jerseyøen,
en anden at de kom fra Sverige. Købet skal iøvrigt være formidlet af ovennævnte J. Jensen, Kjøllergård.
Gårdejer M.P. Nielsen var født på
Munkegård i Klemensker og gift med
Marie Kofoed fra Knudsker. Han overDansk Jersey
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Fiskebæk Fællesmejeri på Sydfalster.

tog Vestergård i Østerlars i 1895, som
han på grund af svigtende helbred
måtte afhænde i 1937, hvorefter familien bosatte sig i Rønne. M.P. Nielsen „var husdyravler med liv og sjæl,
og hans særlige interesse var Belgierheste og Jerseykvæg“. Igennem 25
år var han således en sikker gæst ved
Danmarks Jerseyforenings årsmøder.
Gennem årene brugte han forskellige
tyre fra H. Clausager, Vestervang i
Høng. M.P. Nielsen stillede sine tyre
til rådighed for naboer til bedækning
af deres Røde Køer, så der i omegnen
af Østerlars kom en hel krydsninger.
Men også flere rene Jerseybesætninger opstod på øen med Nielsens besætning som udgangspunkt, blandt
andet fik en svoger i Ny Elleskov Jersey. I 1935 fandtes der 5 kontrollerede Jerseybesætninger, hvis ydelse lå
over „de røde bornholmere“, men før
efter Anden Verdenskrig skete der ikke
en afgørende fremgang for racen på
Danmarks eneste klippeø.

Jerseykvæget på Lolland-Falster
Ved De samvirkende lolland-falsterske
Landboforeningers første delegeretmøde i januar 1902 kom man under
punktet „Kvægavlsforeningerne“ ind
på Stribolt. En gårdejer fra Væggerløse lagde for og blev straks mødt med
tilråb: „Stribolt“, så var tonen slået
an. Forstander la Cour havde forsøgt
at overbevise mødedeltagerne om, at
røde fynske tyre var bedre end deres
egne, men så rejste Frederik Tesdorph
fra Ourupgård sig op -en søn af Edward Tesdorph - og erklærede, at
han ikke havde „kunnet få øje på de
store fortrin, de fynske tyre skulle have
fremfor Lolland-Falsters. Jeg traf forleDansk Jersey
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den Stribolt“ fortsatte Tesdorph - „og
spurgte naturligvis til hans helbredstilstand (Munterhed). Han har jo fremsat sine anskuelser med en beklagelig
ensidighed og hardinesse, men jeg er
dog enig med ham i ikke at lægge alt
for stor vægt på dyrskuetyre. At hente
tyre på Fyn vil for os være at gå over
åen for at hente vand“ „(Hør!)“.
Man fristes nærmest til at sige, at
holdningen på det tidspunkt hos „Syd
havsboerne“ var: „Så hellere Jersey
end fynsk!“. I løbet af de næste par
år opstod der i hvert fald „stemning“
for at indføre Jersey til øerne; og rygtet løb pludselig som en steppebrand
i landbrugskredse, at en anden søn af
gamle Edward Tesdorph, hofjægermester A. Tesdorph til Pandebjerg ved
Nykøbing Falster, agtede at krydse sin
besætning med Jerseytyre.

Jersey på Lolland
Men inden det kom så vidt, havde lærersønnen fra Vester Kippinge skole,
gårdejer Peter Andreas Nielsen, Marbækgård i Købelev sogn ved Nakskov
indledt forsøg med Jersey. Om hans
kvægbesætning hed det i 1905: „Rød
Dansk Race parret med Jerseytyr“.
P.A. Nielsen havde, før han overtog
Marbækgård i 1893 været ejer af
„Fællesmejeriet Fejø“, som herefter
omdannedes til andelsmejeri. P.A.
Nielsen var det første medlem af Danmarks Jerseyforening på „Sydhavs
øerne“. En så prominent personlighed
på Lolland som hofjægermester V.A.
Konow til Gammelgård ved Søllested
var også blandt de første. Allerede
1903 gik han ind for Jersey. Konow
valgtes i 1905 til formand for Maribo
Amts Landøkonomiske Selskab. Om
besætningen på Gammelgård hed det:
„Rød Dansk Malkerace (Gammelejestamme). Desuden haves en stamme
på ca. 20 Jerseykøer med tyre og ung
kvæg, indkøbt på Jersey“. Proprietær
Axel Ziersen til Vilhelmshøj i Søllested
sogn viste også interesse en kort tid.
På en af Ziersens tidligere gårde, måske fødehjemmet i Vester Nordlunde,
indførte en senere ejer Chr. Rudolph
også Jersey.
Men „ildsjælen“ på den tid i „Lol-

landsk Jersey“ var så ubetinget landbrugskandidat og godsejer M. Wilhjelm
Friderichsen på Kjærstrup i Fuglse sogn
ved Holeby, der grundlagde en ren Jerseybesætning i 1904-06. Da sygdomsproblemerne senere tårnede sig op for
de lollandske Jerseybesætninger holdt
han ud på trods af „forskellige uheld“ i
hans egen besætning. Og da det jyske
kvægs fortaler H. Branth i 1909 indledte et nyt felttog mod Jerseyracen
tilbageviste han og godsejer Axel Nielsen til Vredeslund og Binnitze i Ugeskrift for Landmænd godsejer Branths
angreb. Godsejer Axel Nielsen, der
ligesom Friderichsen og Tesdorph var
landbrugskandidat satte det første Jerseykvæg ind på „en mindre ejendom“
omkring 1905, og da regnskaberne
udviste et stort plus for Jerseykvæget,
indsatte han 1907/08 Jersey ind „på
en anden større ejendom“.

Fuglse herred
Fuglse herred i Maribo amt var centrum for „Jerseybevægelsen“ på Lolland-Falster. Da Jerseykvæget i 1909
blev skrevet i „mandtal“ var Maribo det
amt i Danmark, der havde den næst
største bestand af Jerseykvæg; ialt
cirka 1200 stykker. I Fuglse herred lå
Jerseygårdene Kjærstrup, Vredeslund
og Bremersvold. Dyrlægen i Bandholm, Johannes Henningsen kaldte
sig også Jerseymand. På Femø fandtes også et par tidlige besætninger,
gårdejer H.A. Danielsen i Nørreby og
Damsager i Sønderby.
De danske Sukkerfabrikker med
hovedsæde på Højbygård i Holeby
indmeldte sig i Danmarks Jerseyforening den 20. juli 1908. På deres
gårde Nøbøllegård og Skovnæs stod
Jersey i mange år. Ifølge Jerseybladet
kom der Jersey på Nøbøllegård i 1910
og på Skovnæs i 1916. Senere blev
Jerseyerne samlet på Skovnæs.
Ved Nakskov fandtes Jersey på
Sannegård i Herredskirke sogn, samt
på et par gårde i Nordlunde.
På Østlolland viste godsejer Rolf
Viggo de Neergaard til Fuglsang også
interesse, men vi savner oplysninger
om Jersey i besætningen.
På „Louisehøj“ ved Nysted fik Danmarks Jerseyforening i 1910 et nyt
medlem, H. Terp, der senere grundlagde den berømte besætning på Ny-

bøllegård på Møn. Tyrestambogen
tyder dog på at Jerseybesætningen på
Louisehøj opretholdtes, efter at Terp
var rejst.

Jersey på Falster
Den første Jerseybesætning på Falster må være Pandebjerg gods ved
Nykøbing Falster. Landmandsblade
havde ganske vist i 1904 været ude
med „et dementi“ af rygtet om, at hof
jægermester Adolph Valdemar Tes
dorph skulle overveje at krydse sin besætning med Jerseytyre. Men uagtet
hvad Landmandsblade skrev, så indsattes der omkring 1904 Jerseykvæg
på Pandebjerg.
På Sydfalster kom der omkring
1905 Jerseykvæg på den privatejede
mejerigård Fiskebæk, ejet først af Tengel Danielsen og fra 1909 af sønnen
Axel Danielsen. Til avlsgården hørte
på den tid 97 tønder land, og mælken fra gårdens køer behandledes på
gårdens eget mejeri oprettet 1881.
Der indkøbtes også mælk fra andre
besætninger. I begyndelsen bestod
besætningen af halvt Rød og halvt Jersey, senere formentlig af ren Jersey.
Jerseybesætningen på Fiskebæk var
en af de få besætninger i landsdelen,
der endnu eksisterede op i 1930èrne.
En ko nr. 18, fra Fiskebæk blev den
første „bronzevinder“ efter at Danmarks Jerseyforening fra 1922 uddelte guld, sølv og bronze til de højst
ydende køer. Af andre Jerseyavlere
på Falster fra den tid kendes, proprietær Poul Rasmussen, Højet i Væggerløse, gårdejer Ludvig Toxværd i
Skelby, samt tømrer M.P. Larsen i
Karleby.
Besætningslisterne efter 1910 viser, at der forsvandt mange Jerseykøer fra Lolland-Falster. Årsagen var
formentlig „den lollandske syge“, der
som navnet antyder først erkendtes på
Lolland. Som årsag til sygdommens
voldsomme hærgen netop på LollandFalster angives den stærke fodring med
roer. Jerseybladet gjorde i 1935 status
over udviklingen: „På Lolland-Falster
findes kun nogle få og store, kontrollerede besætninger“.
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Jerseykvæget på
Langeland, Ærø og Fyn

En af de sidste gange Stribolt deltog
i en offentlig debat var på Møn i februar 1905, hvor højskolemanden
Frede Bojsen rundede mødet af med at
henvise til de forsøg, som var iværksat
på Tranekær gods på Langeland med
henholdsvis Rødt Dansk Kvæg, Jersey
og krydsninger. Bojsen nærede som
mange andre tillid til, at resultatet af

disse forsøg ville give et vigtigt fingerpeg om, hvorvidt Jerseykvæget havde
en fremtid for sig i Danmark eller ikke.
Så alles øjne var for en tid rettet mod
Tranekær og det forsøgarbejde, der
udførtes her.

Korsebølle
På Korsebølle, mejerigård under
Tranekær, havde man gjort forsøg
med Jersey siden 1902. Jerseyerne
var hentet til Langeland fra Nordjylland, nogle var importerede, andre
var tillagt på Gårdbogård eller hos pro
prietær P. Jensen, Vestermark i Sindal, og efter to år kunne forpagteren
af Korsebølle, landbrugskandidat Ove
Fabricius konkludere: „Jeg har i snart
2 år haft lejlighed til at sammenligne
de 2 kvægracer – RDM og Jersey –
hos mig selv, og dette falder absolut ud
til fordel for Jerseykvæget“.

Forsøgene på Tranekær

Landbrugskandidat Ove Fabricius,
født i 1870. Forpagter af Korsebølle
1900-28. [Foto Rudkøbing Byhistoriske Arkiv].
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Ove Fabricius fremkom med sin konklusion i Ugeskrift for Landmænd,
hvor han i begyndelsen af 1904 udvekslede synspunkter med proprietær
Grut Hansen, Kollekolle om „Jersey
og Rødt Dansk Malkekvæg“. En dis
kussion som fulgtes med interesse
oppe på Tranekær Slot. Den unge
greve noterede således i sin dagbog
den 3. februar 1904: „læste Stribolts pjece“. På det tidspunkt havde
Landmandsblade allerede været ude
med en historie om, at lensgreven på
Tranekær ville „gøre et forsøg med
Jerseydyr til sammenligning med sin
tidligere besætning“, og Ugeskrift for
Landmænd havde en bemærkning i
januar om, at man på Langeland var
„gået til handling“.
Tranekær var også „gearet“ til

Jerseykvier, formentlig fra
Dalkildegård i Svanninge
sogn ved Fåborg. Maleri
af Peder Hansen, 1917.
[Statens Museum for Kunst].

at løfte en sådan opgave. På godset
foregik allerede en omfattende forsøgsvirksomhed. Siden 1902 havde
man eksperimenteret med et projekt
„billigt staldbyggeri“, som blev meget
grundigt omtalt i landbrugspressen.
Stalden på Pæregård blev nærmest et
forbillede for fremtidigt staldbyggeri.
En lollandsk landmand indberettede
f.eks. til Ugeskrift for Landmænd, der
skrev den 1. marts 1904: „Denne kostald til 200 køer med vedhængende
lade, roehuse o.s.v. gjorde et højst tiltalende indtryk på ham, og det synes
han er så praktisk og godt indrettet,
at han ligefrem føler det som en pligt
at tilråde folk, der skal bygge: Se først
nybygningerne på Pæregård!“ Så alle
avls- og staldbygninger på Tranekær
Ladegård og Grønslettegård blev også
fornyet. På Korsebølle opførtes ny ko
stald i 1905. Besætningen på Korsebølle bestod herefter af 270 køer, og
heraf var de 60 Jersey, resten RDM.
Mælken leveredes til Tranekær Herregårdsmejeri.
På Tranekær blev det planlagte antal Jersey anskaffet fra de to svenske
godser Engeltofta og Svartingstorp.
Den unge greve noterede den 11. maj
i sin dagbog: „Tilså Jerseykøerne“.
Og måneden efter satte greven virkelig trumf på, først ved den 10. at vise
sig i Brogade i Rudkøbing i sin „ny,
lukkede automobil“, og siden ved dagen efter på dyrskuet i Rudkøbing at

fremstille „en samling af 5 små grågule
Jerseykøer og 1 tyr.“ - Men langelænderne sagde nej til det nye og anderledes i 1904. Langelands Avis mente,
det var „en betænkelig sag“ for dansk
landbrug „at ombytte sine egne køer
med disse små fremmede“, men heller
ikke lensgrevens automobil vakte udelt
begejstring. I Tryggelev blev hestene
sky, da greven kørte gennem byen „i
rasende fart“, og senere på året blev
der direkte klaget over lensgrevens nye
vidunder.
Men hvad værre var, det meget ambitiøse forsøgsprojekt under ledelse af
Forsøgslaboratoriet blev heller ikke,
Gårdejer Kr. Kristensen
Rosager, Rødbjerggård, Vejstrup
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Ko nr. 1, Sofie XIV, e.s. 287,
den første fynske Jerseyko,
der fik Danmarks Jersey
forenings guld-, sølv-, og
bronzemedalje.

hvad mange havde håbet. Forsøgene
løb frem til 1919, og der blev talt meget og skrevet mange artikler og rapporter, men resultaterne var ikke entydige. Problemerne opstod allerede,
inden man kom igang. Jerseykøerne
var opstaldet på Grønslettegård, og
den unge greve noterede i sin dagbog
den 7. september, tre uger før forsøget
officielt startede, at køerne var syge af
„blodpis“. Året efter ankede Jørgen
Larsen blandt andet over, at det ikke
på forhånd var oplyst, „at kvæg, som
indføres til Langeland, som oftest får
blodpis“. Fem døde det første år og så
fremdeles. Konsulent Elmose skriver
om problemerne: „Disse forsøg vanskeliggjordes af kastning, lollandsk syge
og andre forhold, der gjorde holdene
uens, ligesom ydelseshøjderne ikke var
store“. Så noget endegyldigt svar gav
Tranekærforsøgene altså ikke.

Jerseykvægets videre udvikling
på Langeland
I mange år fandtes Jerseykvæget stort
set kun på Tranekærs gårde. Først sidst
i 1920erne begyndte Jerseykvæget at
vinde indpas i de almindelige landbrug
på Langeland. I husmandskolonien
ved Ormstrup på Sydlangeland kom
flere gode avlere blandt andet Karl
Chr. Pedersen. Og på den midtlangelandske Bøgebjerggård indsattes Jersey midt i trediverne, direkte hentet
på Gårdbogård. Bøgebjerggårds Jerseybesætning er første gang medtaget
i ydelseskontrollen i 1937/38 med 18
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årskøer.

Jerseykvæget på Ærø
Den første Jerseyavler på Ærø skal
angiveligt være Peter Clausen, Ommelsvejen pr. Marstal. Efter sigende
skal han have været fodermester på
Vestfyn og herfra medbragt et par
kvier til Ærø. Peter Clausen optræder
første gang i ydelseskontrollen 1937/
38 med 1.9 årsko.

Svendborg amt
Besætningen på Stensgård ved Fåborg
„har nok været med til at grundlægge
de fynske Jerseybesætninger“, hedder
det i Nationalmuseets pragtværk om
„Herregårdsliv“. En brand i 1903 var
den direkte anledning til at den rige
greve Henrik Bille Brahe Selby foretog
et raceskifte. „Efter branden blev de
brændte bygninger genopbygget, hvor
de havde ligget, men med faste tage
der, hvor der havde været stråtage,
og naturligvis højmoderne indrettet
indvendig. Dette gav muligheder for
at udskifte Den Røde Race med Jerseykøer. Fodermesteren blev sendt til
Jersey-øerne for at hente dem hjem.
Racen var ny og ukendt“. Det første
Jerseykvæg ankom til Stensgård den
5. oktober 1903 - 25 køer og 10
kvier. Og i løbet af 1904 modtog godset yderligere 103 stk. køer og kvier.
På Fyn havde Reventlow til Brahetrolleborg som den første indmeldt sig i
Kvægavlsforeningen „Jersey“ den 7.

april 1903.
En søster til greven, komtesse Caro
line Bille Brahe Selby forsøgte sig også
på et tidspunkt med Jerseykvæg på
Dalkildegård i Svanninge Bakker ved
Fåborg, men skiftede dog siden om
til Den Røde Race. Hun var ligesom
broderen stærkt interesseret i avlsarbejde.
Da Bille Brahe Selby i 1907 udstillede sine Jerseyer på dyrskue i Fåborg
var der kun to Jerseyavlere på Sydfyn
ud over ham, nemlig gårdejer Jørgen
Rasmussen, Enghavegård, Millinge og
forpagter Kr. Rosager, Rødbjerggård,
Vejstrup, der begge blev medlem af
Jerseyforeningen i 1905, og bortset
fra husmand Gerhard Nielsen, Krage
lund, Herrested sogn på Østfyn, der
gik fra rødt til gult i efteråret 1907, så
skal vi formentlig helt frem til 1912 for
at finde den næste større Jerseybesætning i Svendborg amt, nemlig hos gård
ejer Hans Jørgen Jensen, Feldholm,
Kværndrup sogn, der netop havde
færdiggjort en ny kostald. Dyrene fik
han på Stensgård. Besætningen på
Feldholm blev siden videreført af sønnen Johs. Jensen, mens en anden søn
Nicolaj Jensen i 1916 etablerede en
Jerseybesætning på Hestehavegård i
Gislev, så Jens Harrekilde er altså „4.
generation med Jersey“!

Millinge
Fra gammel tid havde der været et
tæt samhørighedsforhold mellem her-

skabet på Stensgård og det lille lokalsamfund, Millinge i Svanninge sogn,
som før sidste krig kom til at indtage
en central placering i Sydfynsk Jersey.
Det unge grevepar på Stensgård udviste en påfaldende stor åbenhed overfor det lille lokalsamfund, grevinden
medvirkede således til at opbygge et
bibliotek, mens greven foranledigede,
at der 1904 rejstes et forsamlingshus.
Handel blev det også til. Gårdejer
Jørgen Rasmussen, Millinge købte
i 1904 kalve på Stensgård. Efter sigende var han også med på Jerseyøen.
I 1906 udgjorde hans besætning ni
røde køer og seks Jersey. Senere gled
hans Jerseykøer dog ud af ydelseskontrollen og i „Danske Gårde“ omtales
besætningen da også som værende
af Rød Dansk Malkerace, hvilket kan
være udtryk for, at Jørgen Rasmussen er løbet ind i sygdomsproblemer.
– Sønnen Jens Rasmussen etablerede
dog igen en Jerseybesætning, ligesom
flere andre på egnen fik en enkelt Jerseyko „til at stive fedtprocenten af“.
Men i 1934 kunne Jerseybladet
meddele, at gårdejer R.J. Rasmussen, Bækkelundgård, Millinge i marts
1933 havde solgt sin røde besætning
og købt 20 kælvekvier fra Gårdbogård. Rasmussen var kontrolassistent
på Stensgård, dengang Jerseykvæget
kom i 1903. Men da han i 1905 etablerede sig med egen gård i Millinge var
det med røde køer, som han drev op til
en temmelig høj standard. Bækkelundgårds Jerseyer blev hurtigt kendt over
Kostalden på Bakkegården
i Langeskov, fotograferet i
årene 1905-07.
[Foto i privat eje].
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Gårdejer i Byllerup, Jens
 eter Knudsen (1860-1925),
P
der indførte Jerseykvæget til
Vestfyn i 1906

det ganske land for sin høje ydelse,
og som en af de første etableredes en
privat sædstation, der fik overordentlig
stor betydning for Jerseyracens videre
udbredelse på Fåborgegnen. „Medens
der i 1933 kun var en enkelt Jerseybesætning i Millinge mejerikreds, er
en fjerdedel af mælken til mejeriet nu
Jerseymælk“ hedder det i 1947.

Korinth
På Flidsagergård, der var forpagtergård under Korinth Landbrugsskole
holdt N. Dyrbye Jerseykøer helt tilbage fra midten af 1920’erne, samtidig med at han var lærer på landbrugsskolen. 1930 tiltrådte han som konsulent for Kvægavlsforeningen „Jersey“.
I 1933 begyndte ejeren af „Høbbet“ i
Korinth, proprietær N. Pedersen med
Jersey. Ifølge Jerseybladet købte han
kalve og årskvier, så han i juli 1933
havde 40 stk., hvoraf de 10 havde
kælvet. Besætningen blev siden fortsat
af Langkilde-Lauesen.

Vejstrup
Nord for Svendborg hos gårdejer
Kr. Rosager, Rødbjerggård i Vejstrup
sogn, stod en anden af Fyns første
Jerseybesætninger, som dog efter en
årrække mødte en del modgang. Alle
køer måtte således udsættes omkring
1920 p.g.a. tuberkulose, kun de fem
kalve, der var fodret med spand undgik smitte. Så Rosager måtte foretage
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nye indkøb, således at besætningen
kom til at bestå af tre kofamilier, 1.
Lynafamilien, som Rosager selv havde
indført fra Jerseyøen omkring 1907,
2. Rosafamilien fra mejeriejer Anders
Andersen i Langeskov og endelig den
sidste, Thranefamilien, der stammede
fra Ellinggård ved Strandby i Vendsyssel.
Kr. Rosager, der var uddannet mejerist, døde i 1927 efter en brokoperation, men enken Karen Marie Rosager,
født Ellegaard og søster til cykelrytteren
Thorvald Ellegaard, drev ejendommen
videre, først med svigersønnen Laurits
Jensen som bestyrer, og efter ham tog
sønnen Hans Rosager over.
Rødbjerggårdbesætningen var meget yderig takket være indkøb af en
række gode tyre fra Vestervang i Høng
og Lillemosegård i Grindløse sogn på
Nordfyn, og fik i de kommende år stor
betydning for racens videre udvikling
på Fyn. - En af de nye gode besætninger, der udgik fra Rødbjerggård tilhørte Laurits Jensen, som tog en del
avlsdyr med sig til sit nye hjem, først
som præstegårdsforpagter i Vester
Hornum i Himmerland og fra 1940
som ejer af Toftegård i Håstrup på Fåborgegnen. Laurits Jensen såvel som
Hans Rosager var med ved det store
landsskue på Bellahøj i 1938.
Kvien „Guldhorn“ tilhørende husmand Siggaard Veje, Kragelund, Herrested sogn på Østfyn, var ligeledes
fundet værdig til at repræsentere Jerseyracen ved det prestigefyldte skue
på Bellahøj, men en raserende M&Kepidemi på Fyn forhindrede ham i at
udstille. - Siggaard Veje havde i 1926
overtaget den første husmandsjerseybesætning i Svendborg amt, grundlagt
1907 af den senere konsulent i Nyborg Hovedkreds, Gerhard Nielsen.
„Husmanden“, som Gerhard Nielsen
populært blev kaldt blandt fagfæller
på Landbohøjskolen, fik stor betydning for den østfynske husmandsbevægelse. Han evnede i sjælden grad at
forene teori og praksis. Allerede som
13-årig blev han faderløs, men det lykkedes ham med bistand af familie og
gode naboer at klare sig. Han kom på
højskole og siden på Fyns Stifts Husmandsskoles første elevhold 1908.
Det blev så året efter fulgt op af et ophold på Høng landbrugsskole, før han
1910 begyndte på Landbohøjskolen,

Jerseyko 1938, tilhørende
fisker Laurits Lillelund,
Båring Vig. [Foto i privat eje].

hvorfra han fik eksamen i 1913.
Som praktisk husmand modtog
Gerhard Nielsen en lang række hædersbevisninger. I 1904 fik han diplom
ved en udstilling i Horsens, det blev i
1906 og 1907 efterfulgt af præmier
„for ypperlig dyrkning af husmandbrug“ og så fremdeles.
I 1907 - samme år som han anskaffede sig Jersey - var han medstifter af
Herrested Husmandsforening. Sam
tidig samlede han hele livet på landbrugslitteratur og blev i samtiden kaldt
„Danmarks mest belæste husmand“.
Når han skiftede om til Jerseykøer
var det for at blive tuberkulosen kvit i
sin kvægbesætning, hvilket efter hans
eget udsagn lykkedes. I begyndelsen
„trak han til tyrs“ i Langeskov hos
mejeriejer Anders Andersen, senere
benyttedes egen tyr. – Gerhard Nielsen
var aldrig i tvivl om, at „Jerseykoen var
den helt ideale husmandsko“.
Et af de sidste år han havde ejendommen fødtes en kviekalv, som blev
den første fynske Jerseyko, der opnåede at få guld-, sølv- og bronzemedalje
for høj ydelse.
Grundet svigtende helbred måtte
Gerhard Nielsen i 1926 opgive landbruget, og overlade besætningen til
Siggaard Veje, der stammede fra Hammerum herred i Jylland, og som under
sit ophold på Korinth Landbrugsskole
var blevet anbefalet ejendommen af
lærer Sloth.
Det er en stående vending på Østfyn, at alle Jerseykøer her nedstammer

fra Gerhard Nielsens besætning.

Odense amt –
Bakkegården i Langeskov
Den første Jerseybesætning i Odense
amt blev etableret af mejeriejer Anders
Andersen, Langeskov, beliggende mellem Odense og Nyborg. Anskaffelsen
af 24 Jerseykøer fra Jersey-øen skete
i forbindelse med et ejendomskøb i
1905. Anders Andersen, der stammede fra den driftige fynske landsby
Ferritslev, begyndte efter at have fået
en god praktisk uddannelse i mejeribrug, med Langeskov Mejeri i 1896.
Bakkegården, der indtil 1886 havde
været kro, købte Anders Andersen i
1905 og skaffede der plads til 32 køer
og et stort svinehold, samtidig med
at han bibeholdt mejeriet. I 1908 besøgte Landbohøjskolen Bakkegården,
de havde tidligere besøgt mejeriet.
På Bakkegården blev deltagerne fra
Landbohøjskolen meget betaget af
Jerseybesætningen, „med hvilken ejeren er særdeles godt tilfreds, og han
mener at have gjort den erfaring, at de
trivelige individer altid er særlig gode.
En ko har i et år efter 1. kalv givet
442 pd. smør.“ Uheld og sygdom førte
dog efter nogle år til besætningens afvikling.
På Rønninge Maegård ikke langt
fra Bakkegården gennemførtes en tid
omkring 1906, krydsning med Jerseytyre. Ejeren Peder Madsen flyttede
senere til Gudme på Sydøstfyn.
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Køer fra Indslevgård på græs
omkring 1940.
[Foto i privat eje].

Jerseykvæget på Nr. Åby-egnen
Landbohøjskolen besøgte også Vestfyn, det var i 1905, og mens de andre
steder besøgte Jerseybesætninger, så
var det ikke tilfældet i Nr. Åby, for der
var simpelthen ingen! Endnu!
„På Nørre-Åbyegnen ser man en
mængde forskellige kulturer, som ikke
er almindelig i andre egne af landet,
der dyrkes blandt andet tobak, humle,
konservesærter, foruden at der drives
alsidig frøavl. Konservesærterne synes
i øjeblikket at give gode penge; tobakken er i tilbagegang; i humleavlen er
der nærmest stilstand; der anlægges
ikke nye haver og humlen ofres kun lidt
opmærksomhed. Et særdeles intensivt
landbrug så man hos L. Hansen, Indslev; næsten hele marken er optagen
til frø- og stamsædavl; afgrøderne var
rige og rene. Alt tyder på, at så godt
som alle der på egnen forstår at passe
deres marker, de var rene og så ud til
at give godt udbytte“.
Sådan var situationen i Nr. Åby i
1905, ikke et ord om Jersey, det kom
nemlig først året efter, helt nøjagtig
den 25. maj 1906 med banevogn til
Nr. Åby station, direkte fra Frederikshavn. Køberen var amtsrådsmedlem
J.P. Knudsen i Byllerup. En anden af
egnens Jerseypionerer gårdejer Hans
Anton Hansen, Kærbyholm fortalte i
1936 om Jerseyracens udvikling på
egnen fra det tidspunkt: „Da gårdejer
J.P. Knudsen købte de første dyr her
til egnen var det jo noget af en begivenhed i den fynske kvægavls historie.
I kontrolåret 1906-07 medtoges for
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første gang Jerseykvæg i beretningen
for Kvægavls- og Kontrolforeninger;
30 år efter blev der kontrolleret Jersey
kvæg i 102 foreninger (tredieparten af
kontrolforeninger i Fyns Stift) ganske
vist i mindre besætninger og antal,
men det skader ikke avlen som helhed,
at den begynder småt og udvikler sig
i fremtiden.
1906-07-08-09 er de år, der importeredes størstedelen af Jerseykvæg her
til landet, og der kommer hvert af disse
år et ret betydeligt antal dyr til denne
egn; så hører importen op, men allerede 1910 begynder vi at samles til
fælles støtte, idet vi ofte måtte stå for
skud på grund af vore gule køer.
Der oprettedes en salgsforening
med J.P. Knudsen som formand og
direktør Fr. Jensen som sekretær.
I 1911 oprettedes Forsikringsfor
eningen af Jerseyholdere mod Tab ved
Mund & Klovsyge med gårdejer Mads
Pedersen, Brangstrup som formand.
Begge foreninger virkede nogle år,
men fik dog næppe større betydning,
og de sygnede med årene hen i ubemærketheden“.
Selv om interessen, ifølge H.A.
Hansen, tilsyneladende tabte sig for
foreningerne, så var der, i modsætning
til mange andre steder, fra begyndelsen tale om en positiv udvikling. Jerseybevægelsen på egnen blev hurtigt
så livskraftigt, at den kunne leve sit
eget liv, uanset hvad der skete andre
steder i Danmark. I 1936 kulminerede
udviklingen, da Jerseyfolkene på det
lokale dyrskue udstillede flere dyr, end
de røde kunne mønstre. Nr. Åby blev

centrum ikke bare for den fynske men
for hele den danske Jerseyavl. Og det
var herfra racen bredte sig ud til det
øvrige Fyn, og efterhånden til resten af
landet. Bygningen af Lillebæltsbroen
i 1935 var uden tvivl med til at forstærke denne udvikling.

Fynsk Jerseys udvikling
1911-1936 v. H.A. Hansen:
“Som årene gik, kom der jo også Jerseykvæg til andre egne af Fyn, og året
1911-12 er første gang, der i kontrolforeningsberetningen
medtages
samlet opgørelse af Jerseykvægets
ydelsestal.
I de følgende tal nævner jeg kun
hvert 5 år, deraf ses fremgangen.
antal
køer
521
604
588
992
1413
1787

1911-12
1916-17
1921-22
1926-27
1931-32
1935-36
26 år
fremgang 1250

mælk
kilo
2457
2392
2517
2708
2784
2955

fedt
pct
5.21
5.36
5.49
5.58
5.73
5.74

smør
kilo
144
145
156
171
181
192

500 0.05

50

Trods bortsalg af mange dyr til landets andre egne viser ovennævnte tal
dog en jævn fremgang både i antal og
ydelse, det samme gælder for det år, vi
har sluttet [1936], dog ser det ud som
antal køer stiger stærkest i de sidste
10 år.
Handel og omsætning med Jerseykælvekvæg har hele året været tilfredsstillende, i særdeleshed sidst på året,
der sælges ikke få dyr til Sjælland og
Jylland, og i efteråret solgtes der 11
kvier og 1 tyr til Sverige“.

til megen diskussion mand og mand
imellem, og var uden tvivl stærkt medvirkende til at mange „hoppede med
på vognen.“ Regnskabet viste, at hans
Jerseykøer i forhold til 445 Røde Køer
i Nr. Åby Kontrolforening havde ydet
42 kg. smør mere og forbrugt 536
færre foderenheder, og det var jo „tal“,
som den praktiske kvægbruger kunne
forstå. I en lokal lejlighedssang udtrykkes det på en anden måde:
Hvem var det, som os bragte
det første Jerseykræ?
„Det er ej til at slagte“
så råbte klog og fæ.
Men da det var Jens Peter
som atter førte an,
igen det gav moneter“.
Inden det regnskab forelå, havde
mange dog allerede foretaget et raceskifte. Så godt som alle med bopæl i
Nr. Åby, Asperup og Roerslev sogne.
Gårdejer Lars Hansen Larsen, der
drev „Nyholm“ i Byllerup fik Jersey på
samme tid som J.P. Knudsen og var
aktiv dyrskueudstiller allerede i 1909.
Dernæst fulgte fiskerbrødrene Lille
lund ved Båring Vig. Laurits Lillelund
var nyetableret, da han fik Jersey og
havde senere sæde i bestyrelsen for
både fiskeriforening og mejeri. Laurits Lillelund kom iøvrigt ulykkeligt af
dage under sidste krig, da han blev
stanget ihjel af sin tyr. En søn fortProprietær Anders Jacobsen,
Sønderby Søgård. Jerseypioner på Assensegnen. [Foto i
privat eje].

Pionererne på Vestfyn
Når Jerseykvæget så hurtigt vandt udbredelse på egnen tilskrives det gård
ejer og amtsrådsmedlem J.P. Knudsens indsats. Han var i vide kredse
en anerkendt personlighed, som man
nærede ubetinget tillid til. Efter et års
tids offentliggjorde han det første års
regnskab over Jerseykvæget og sammenholdt det med de tilsvarende tal
for Nr. Åby kontrolforening. Regnskabet blev omtalt i „Middelfartbladene“,
og har helt sikkert givet anledning
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2 gæve Jerseypionerer, gård
ejerne Johs. Rasmussen,
Svendstrup ved Middelfart og
H.J. Hansen, Lillemosegård,
Grindløse på Nordfyn.
[Foto Wulff Pedersen].

satte med Jerseyerne frem til 1974.
Hjulmand P. Jørgensen i Byllerup var
også ganske ung, da han fik Jersey,
og det vakte ikke så lidt opmærksomhed, da han i 1910 mødte frem på
lokaldyrskuet med hele sin besætning
på 4 gule køer, og præsenterede en
rekordydelse på 160 kg smør [mejerital]. Inden udgangen af 1906 havde
også husmændene Johan Jespersen i
Byllerup og Marius Larsen på Båring
Mark meldt sig under fanerne. På
„Damkær“ i Blanke, Roerslev sogn
hos Jens Peder Nielsen fandtes Jersey
også før 1907. Han hørte også blandt
de første udstillere på dyrskue. Sognefogden i Båring, gårdejer Rasmus Sørensen, Dyrehøjgård, gårdejer Mads
Nielsen i Gadstrup, gårdejer Jens Jørgen Nielsen, Gadstrup Nygård meldte
sig ind Danmarks Jerseyforening i januar 1907. Sidstnævnte var med til
at præsentere racen på dyrskuet i Nr.
Åby 1909. Han var iøvrigt et kendt
ansigt i Nr. Åby Brugsforening. Mads
Pedersen på Brangstrup Højgård var
heller ikke ukendt med organisationsarbejde. 1911 valgtes han til formand
for den M&K forsikringsforening, som
egnens Jerseyavlere stiftede 1911, og
han var en af de flittigste udstillere på
dyrskuet. Mads Pedersen fik Jersey i
1907, men døde midt i en aktiv livsgerning i 1915, hvorefter enken fortsatte, indtil en søn Poul Pedersen tog
over i 1937. Besætningen hos gårdejer Hans Olsen Hansen, Åbylund,
ligeledes grundlagt 1907 var en af
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egnens mere betydelige, der fik flere
køer optaget i de første stambøger.
Gårdejer Anders Olsen på Åbygård
fik Jersey på samme tid. Og gårdejer
Hans Jørgen Jensen i Asperup var
også blandt de interesserede, men så
stødte der problemer til. Han havde
bestilt 15 dyr, men blev forhindret i
at købe dem, da han skulle hjem og
overtage sin fødegård, og eftersom
hans fader var formand for landboforeningen, var det nok ikke så heldigt
at indføre „en fremmed kvægrace“
på Kongsgården i Nr. Åby. Det kom
imidlertid Hans Anton Hansen på
Kærbyholm tilgode, idet han overtog
vennens „kvote“. Senere kom der dog
Jersey på Kongsgården. De to brødre
fra Nielstrupgård i Brangstrup, gård
ejer Karl Nielsen, Gadstrup og gård
ejer Niels Nielsen, der havde fødegården, besluttede sig samtidig for at
skifte om til Jersey. Karl Nielsen var
måske nok den mest ivrige af dem,
for han udstillede på dyrskue hvert
år og gik fra begyndelsen aktivt ind
i bestyrelsesarbejdet, da det kom på
tale at organisere Jerseyavlerne. Fra
Margård i Nr. Åby, der ejedes af Hans
Peter Nielsen, stammer en af Fynsk
Jerseys store personligheder Georg
Nielsen, Seden Ågård, der som en meget respekteret Jerseyavler og salgsleder bidrog stærkt til, at Jerseykvæget
fik den store udbredelse på Fyn. Efter
H.P. Nielsens tidlige døde fortsatte enken Marie Nielsen. På Brangstrupgård
havde man også en kort tid Jersey.

De to sidste, der kom med i 1907,
var gårdejer Hans Anton Hansen,
Kærbyholm, Indslev sogn og gårdejer
Søren Nielsen Sørensen på Lilliehøj.
Besætningen på „Lilliehøj“ fortsattes
siden af svigersønnen Alfred Olsen,
mens en datter fra Lilliehøj“ Johanne
Marie Sørensen blev gift med en anden Jerseyavler Karl Einar Olsen,
„Irisdal“ ligeledes i Gadstrup. I 1910
tog gårdejer Laurits Larsen, Åbylund
også skridtet fuldt ud og skiftede om
til Jersey. Hans besætning blev en af
egnens højstydende og mest betydningsfulde for Jerseyavlen. En svoger til gårdejer Hans Olsen Hansen,
Åbylund, Hans Kristian Jensen, fik
mod på landlivet og forpagtede derfor først præstegården i Nr. Åby, hvor
han så småt begyndte med Jersey,
inden han i 1922 købte en gård i Byllerup, hvor han straks indsatte Jersey.
Besætningen eksisterer stadigvæk.

Jerseybesætninger i Indslev sogn
I det lille vestfynske sogn Indslev stod
nogle af Danmarks bedste Jerseybesætninger. Den første var gårdejer
Hans Anton Hansen, der blev medlem
af Danmarks Jerseyforening den 10.
oktober 1907.
Fynske Wulff Pedersen har karakteriseret Hans Anton Hansen, Kærbyholm som „opdrætter med liv og
sjæl.“ og Wulff fortsætter: „Han købte
Kærbyholm i 1905 og inden længe
var han nået vidt med sin Jerseybesætning, som snart blev berømmet
for sin gode ydelse, specielt en høj
fedtprocent. Masser af tyre gik ud fra
Kærbyholm, og næsten alle virkede
de godt, flere endda helt udmærket.
Hans Anton Hansen fik afgørende
betydning for hele Jerseyavlen. Gennem sit offentlige virke, som medlem
af en række foreninger, som dommer
og meget andet, men navnlig gennem
sin opdrættergerning der hjemme og
gennem hele sin færden. Han blev da
også udnævnt til æresmedlem i Danmarks Jerseyforening og i Den Fynske
Fællesledelse med mere“.

Indslev Bryggeri
Indslev Bryggeri fik sine første Jerseydyr l909. Bryggeren Frederik Christian Rasmussen drev i begyndelsen et

lille intensivt landbrug på ca. 10 tønder land med 10 Jerseykøer. Senere
udvidedes dog både jordtilliggende og
koantal. Som kraftfoder benyttede han
masken fra bryggeriet. Om brygger
Rasmussen hedder det: „Hans anseelse og rolige omdømme har sikkert i
høj grad medvirket til, at Vestfyns landmænd hurtigt og i stort tal sluttede op
om Jerseyavlen“. I 1924 valgtes han
til formand for Vestfyns Jerseyforening og i Danmarks Jerseyforenings
bestyrelse afløste han J.P. Knudsen,
Byllerup. Samme år, som han fik Jersey, opnåede han endvidere sæde i De
danske mejeriers Fællesorganisations
første bestyrelse. Indslev Bryggeri blev
omkring 1930 udskilt fra ejendommen, hvortil der efterhånden hørte 36
tønder land. Besætningen på Brygger
gården i Indslev eksisterer stadigvæk.
Niels Chr. Johansen overtog Bryggergården, og overlod den 1941 til sønnen Svend Johansen .

Indslevgård
“Sognefogden i Indslev“ som han
kaldtes i Jerseybladet, gårdejer Hans
Georg Jensen på Indslevgård fik Jersey i 1911. Senere fulgte broderen
på nabogården, Karl Frederik Jensen
på „Langagergård“ efter. Besætningen på Indslevgård måtte dog midt i
tyverne saneres for tuberkulose, og
en ny besætning indkøbes. Disse to
brødre ejede en tid i fællesskab en af
Dansk Jerseys allerbedste tyre gennem tiderne, nemlig Indslev Ellekær.
I forbindelse med Danmarks Jerseyforenings årsmøde i 1936 besøgtes
de to brødre: „I Indslev studerede man
besætningerne hos H.G. og Carl Jensen. Her stod tyren Indslev Ellekær,
stb. nr. 393. En meget velbygget tyr
af meget yderig afstamning, til hvilken
også knyttes gode forventninger i Jerseyavlen“. Tyren fik bl.a guldmedalje
på Bellahøj i 1938.

Ellekærgård
Ellekærgård overtoges i 1910 af Mikkel Petersen, og besætningen blev
hurtigt kendt for sin høje ydelse, og
der tilfaldt ejeren flere medaljer af
ædelt metal for høj ydelse. Sønnen
Johannes Andreas Petersen overtog
Ellekærgård i 1928. Og han lagde i
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Gårdejer Georg Nielsen (1902-64) med en samling fra Seden Ågård på Det
Fynske Fællesskue i 1963. [Foto i privat eje].

1934 Indslev Ellekær til på en af besætningens højtydende køer, bronzemedaljekoen nr. 7 „Musse“, e.s. 335,
født 1920. Ellekærtyrene var meget
berømte i samtiden.

Husby sogn
I 1908 etableredes besætning hos
gårdfæster Chr. Poulsen, Husby, så
han er formentlig den første i Husby
sogn, der fik Jersey.

Vejlby sogn
Til de første besætninger i Vejlby
sogn hørte gårdejer Jens Pedersen på
Munkgård og sognefoged Hans Jørgen Marius Hansen, Vejlby Lindegård,
der fik sæde i bestyrelsen for Vestfyns
Jerseyforening 1924. Den senere bekendte besætning på Vejlby Munkgård
tilhørende Thagaard Nielsen havde en
Jerseykrydsningsko i 1916.

Udby sogn
Udby Gammelgård, der stadig har
Jersey, var så vidt jeg kan få oplyst
den første Jerseybesætning i Udby
sogn. A.L. Andersen, der var fæster
under Grevskabet Wedellsborg havde
Jersey på det tidspunkt, da der samledes oplysninger til la Cours „Danske
Gårde“ 3. Samling, det vil sige omkring 1915. Besætningen bestod da
af 12 køer plus opdræt og egen tyr. På
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Bygbjerggård hos Emil Poulsen, kom
der Jersey engang i tyverne, hvorfra
Nybogård udstykkedes i 1935. En
søn Carl Poulsen fik samtidig sine Jerseyer på Bygbjerggård. Carl Poulsen
fik guldmedalje på Bellahøj i 1938.
En bror Peter Olaf Poulsen indførte
Jersey på Viby Elmegård. Og på Viby
Ellegård indførtes Jersey i 1928, da
en søn fra Margård i Nr. Åby, Hans
Jørgen Nielsen flyttede ind og tog sin
barndomsko med sig. Flere af Jersey
besætningerne i Udby sogn fik stor
betydning for Dansk Jersey.

Gamborg sogn
På Bjergdalsgård i Gamborg havde
Rasmus Jørgen Larsen flere særdeles
højtydende Jerseykøer. En søn Niels
Larsen blev en kendt Jerseyavler på
Stenderupgård ved Vester Hæsinge
på Fåborgegnen. En anden søn Peter Larsen fortsatte på Bjergdalsgård
i 1937, og var blandt udstillerne på
Bellahøj i 1938.

Brænderup sogn
Gårdejer Jørgen Jørgensen, Kødstrup
i Brænderup sogn havde Jersey omkring 1915. Han havde overtaget
gården i 1911 efter sin svigerfader.
Besætningen fik en vis betydning i Jerseyavlen, idet flere køer blev optaget i
stambogen.

Kauslunde sogn
Lambæksgård i Svendstrup ved Middelfart har haft Jerseykøer siden begyndelsen af 1920erne. Ejeren Ejnar
Pedersen var en tid formand for den
lokale Jerseyforening, og var blandt
andet med på jubilæumsdyrskuet i
1942. Gårdejer Johs. Rasmussen,
Ulvsbjerggård, ligeledes i Svendstrup
var dommer på landsskuet i Bellahøj
1938 og blandt udstillerne i Fredericia
1942.

Assensegnen
Ved Ebberup på Vestfyn fik en række
gårde i 1908 og 1909 Jerseykøer.
Proprietær H. Buhl på Nordbygård i
Kærum sogn introducerede racen på
egnen i 1908, Buhl afstod Nordbygård
i 1918 til Peder Lunde, som i hvert
fald en årrække fortsatte med Jersey
kvæget. Sognefogden i Sønderby,
Hans Eriksen fik også Jersey, men gik
senere tilbage til de røde, hvorimod
besætningen på Sønderby Søgård bestod helt frem til 1976. Ejeren, gård
ejer Anders Jacobsen, indkøbte i 1909
2 kvier direkte fra Jerseyøen. Anders
Jacobsens svigerdatter, Karen Mar
grethe Jacobsen, har foræret stambog
og importpapirer til den nye ejer af
Søgård.

Løgismose
På Løgismose gods i Hårby sogn udskiftede godsejer J. Jessen i 1930-31
sine røde køer med Jersey. Jessen
havde det mundheld: „Vil du have
penge i kassen, så køb Jerseykøer“.
„Det som aldrig var lykkedes for Jessen med de røde køer, at skabe en
rentabel besætning, lykkedes straks
med Jersey. Jessen var den initiativrige, vennesæle og stoute storsynede
foregangsmand og organisator, ægte
fynbo med hjertet på rette sted; han
nød overordentlig stor anseelse og
beklædte en lang række tillidshverv.
Mange fynske landmænd stævnede til
Løgismose for at lære af den vel gennemførte, forretningsmæssige alsidige herregårdsdrift efter bondegårdsmønster. Godsejer Jessens overgang
til Jerseykvæg har betydet umådelig
meget for Jerseyavlens anseelse og
vækst på Fyn“. Fra Løgismose blev

igennem 1930erne solgt „utrolig
mange avls- og brugsdyr“. Besætningen blev senere flyttet til Sandkrogen
ved Ollerup Gymnastikhøjskole, hvor
Chr. Hansen fortsatte avlsarbejdet
med en af Danmarks bedste Jerseybesætninger igennem mange år.

Bogenseegnen
Gårdejer Mads Pedersen i Klinte var,
så vidt jeg kan se, den første Jerseyavler på Nordfyn. Han må have fået de
første dyr omkring 1910 eller 1911,
og efter få år havde flere på egnen en
eller to Jerseykøer, og racen bredte sig
ud til flere sogne. På Lillemosegård i
nabosognet Grindløse, boede en af
Nordfyns første og mest farverige Jerseyfolk Hans Jørgen Hansen.“Uor
todoks. På flere måder foregangsmand. Han beholdt ofte det sidste ord
i en debat,“ skrev Wulff Pedersen om
ham.

Seden Ågård
I 1930 overtog Georg Nielsen Seden
Ågård. Hans far H.P. Nielsen havde
indført Jersey til Margård i Nr. Åby
1907, og hans bror, Hans Jørgen
Nielsen indførte dem på Viby Ellegård
i 1928, og nu introducerede Georg
Nielsen altså racen på den anden side
Odense. Jerseybladet skrev i 1934:
„Gårdejer Georg Nielsen, Seden
Ågård ved Odense har sammenkøbt
sin besætning i 1930 på Nr. Åby egnen. I besætningen var flere udmærkede køer og allerede i regnskabsåret
1931-32 nåede besætningens gennemsnit op på 212 kg. smør. Et par af
køerne er optaget i stambogen“.
„Glad og frejdig kom han trækkende med en af sine mange smukke
og højtydende køer. Selvfølgelig skulle
koen malke meget, men den blev ikke
ringere, fordi også typen var i orden.“
„En fremragende opdrætter“ og „eminent dygtig salgsleder“ er andre udtryk, som Wulff Pedersen anvender
om Georg Nielsen.
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Ettie Henriques fortæller, at små københavnerdrenge tidligere under besøg på Landsledgård
på Møn kunne spørge om: „Hvorfor har køerne vikinger på hovedet?“ Nu hvor næsten alle køer
bliver afhornet som spædkalve, sammenligner Ettie Henriques en flok drøvtyggende Jerseykøer
uden horn med „unge piger med pandehår og tyggegummi“. [Fotos Jerseybladet og Jersam].

Jerseykoen

og dens familier

Gårdbogård - Danmarks første Jerseybesætning
Små træk om Jerseykøerne fra min tid på Gårdbogård 1898-1907

Af Jørgen Møller

Jerseybesætningen på Gårdbogård
begyndte med indkøb af nogle få kvier
fra Sverige, men der blev ikke noget
særligt ud af dem; derimod kom den
første import fra Jersey-øen, gennemgående pæne men uensartede dyr, og
fra denne sending stammer de bedste
avlsdyr.
En skuffelse for Jørgen Larsen
var hans indkøb af en 1. præmie ko,
temmelig kraftig bygget, med et stort
yver, men den svarede langt fra til forventningerne, kun en gennemsnitsko;
ligeledes gik det med indkøb af en 1.
præmie kvie, meget smuk, men malker blev den ikke.- Yverne på denne
import var gennemgående pæne, patterne af nogenlunde størrelse, kun enkelte med meget små patter.
Den anden import svarede langtfra
til 1. import, mindre dyr, meget uensartede og med meget små patter, ingen
reklame for Jersey, de besøgende landmænd gav straks bemærkning derom.
Da vi begyndte på Gårdbogård, stod
vi jo på bar bund med hensyn til at udtage de tyre, der kunne hæve såvel fedt
% som mælkemængde. Vi udtog tyren
„Bravo“, som også viste sig at være
den bedste af de importerede tyre.
Da vi så fik tillæg af egne kvier, begyndte vi at udstille på Ungskuerne i
Jylland med samlinger af kvier og enkelte tyre, de blev ikke set på med venlige øjne af landmændene (gedebukke),
først senere da vi udstillede i Grenå og
mødte med årsregnskab på mødrene
og vi fik tilkendt flere 1. præmier, begyndte landmændene at få øjnene op
og Jerseydyrene fik en mildere dom.
Det forbavsede mig til at begynde
med, at Jerseydyrene kunne tåle det
til tider noget barske klima på Gård-

bogård. Jørgen Larsen ville altid have
køerne på græs før maj og de måtte
ikke komme på stald før november og
så snart vejret var nogenlunde skulle
malkekøerne ligge ude om natten, og
det var så koldt, selv i den varme tid,
at når vi kom ud på malkepladsen ved
3 tiden om morgenen, var det som at
komme i en iskælder, men køerne befandt sig vel.
Græsset på søbunden gav køerne
tilbøjelighed til løs afføring. Af sygdom
havde vi en overgang ved de sidst importerede, lollands syge [paratuberkulose], første import gik fri for sygdommen; af andre sygdomme havde vi en
sommer, miltbrand med flere dødsfald,
en sommer, lungeorm også med flere
dødsfald.
Dyrlægen erklærede de af lungeorm
syge dyr angrebet af lungebetændelse
og de arme dyr stod med varme omslag, der skete flere dødsfald; så satte
Jørgen Larsen sig i forbindelse med
professor Bang gennem telefonen,
han var straks klar over, at det måtte
være lungeorm, vi gravede en død ko
op, og ganske rigtig, luftkanalerne
var fyldt med de små hvide lungeorm.
Vi begyndte straks med dampning af
finsk tjære og i løbet af kort tid var
besætningen rask igen og de nævnte
sygdomme havde vi kun en gang.
Forsøgslaboratoriets kontrolassistent
kom hver 10. dag til prøvemalkning,
han havde tillige gårdene Asdal, Langholt og Sønder Elkjær, men de små
Jerseykøer klarede sig stolt over for
det store jyske kvæg.
Første gang vi på Gårdbogård havde
et gennemsnitligt årsudbytte af 309
pund smør med 5% fedt var nok en
oplevelse og alle køer var iberegnet.

Jørgen Møller.
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Jerseykøer på Gårdbogård
i. Alle seks køer er født på
Jersey-øen i årene 1894-96
og viser et mindre udsnit
af de bedste Jerseyer, som
Jørgen Larsen indkøbte til
Gårdbogård i 1896 og 1898.
[Foto i privat eje].

Kraftfoderblandingen bestod gerne
af 8-9 forskellige slags, og malkekøerne fik efter mælkemængde, til 18
pund mælk gaves 4 pund kraftfoder =
1 pund smør .
Fedt-pct. hos de importerede dyr
svingede en del, vi havde en enkelt ko
der brugte 14 pund mælk til et pund
smør og en der brugte 21 pund, men
gennemsnittet holdt sig omkring de 5
pct. fedt.
Gårdbogård var et glimrende lærested for virkelig interesserede unge
mennesker. Vi havde mange forsøg af
alle slags, særlig var det ensilage, der
interesserede mig mest, ensilagen blev
Gårdbogårdsamling af kvier
og tyren „Dukaten“ ved Ungskuet i Grenå i 1906. [Foto i
privat eje].
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lavet af græs fra søbunden uden syre,
den blev pakket op i fritstående stakke
og når temperaturen blev passet ved
presning til en bestemt varmegrad, fik
det en mørkebrun farve. Køerne åd
det gerne og det erstattede roerne.
Diskussionen blandt landmændene
er jo som den dag i dag, en udmalket
ko koster jo intet, når den går til slagtebænken og kødet var til at begynde
med nærmest uspiseligt. Det morede
mig, når landmænd spiste på Gårdbogård, hvor de selvfølgelig altid fik
Jerseykød, de ville til at begynde med
næsten ikke tro det, så godt smagte
det dem.

N.P. Mols: En Malkeplads.
Gårdbogård. [Fra „Danmarks
Land i Skildringer af C.C.
Clausen og J.J. Nielsen“.
Nordisk Forlag. København].

Jørgen Larsen erklærede: „at når
vi havde en stærkt malkende ko i flere
år, og den var udmalket, havde vi også
råd til at give den en hæderlig begravelse.“ Jeg tog Jørgen Larsen på
ordet, den mindste ko nr. 98 stærkt
ydende gennem flere år, blev syg, jeg
fremviste stambøger og fik tilladelse
til at aflive den; næste dags formiddag, var jeg oppe hos Jørgen Larsen
for at få stamtavlen underskrevet og
da trak Jørgen Larsen min dagseddel
frem - „Møller! her står, at ko nr. 98
er aflivet, men skindet står der ikke
noget om, hvor er det?“ „Jo! undskyld
mig, jeg gik ud fra, at til en hæderlig
begravelse, skulle dyret begraves med
hud og hår“ - Jørgen Larsen tog sig et
billigt grin og erklærede, at der tog jeg
ham på ordet.
Jørgen Larsen tog mig flere gange
med til København til professor Bang
og hans første assistent Stribolt. Det
var interessante ture, der blev drøftet
og diskuteret om mange ting dyrene
angående.
Professor Bang havde mig som
prøveklud til mange ting, først fik jeg
ætskalistænger udleveret til afprøvning med fjernelse af horn, det jeg tog
ud, bruges den dag i dag. Så fik jeg
besked om at få lavet en luftpumpe til
brug mod kælvningsfeber. Nu har jeg
i min tid haft meget med kælvnings
feber at gøre, først fra mit barndomshjem, hvor vi havde flere tilfælde, altså
før vi begyndte med pumpning af luft

og senere på Væddeløbsbanen, hvor
jeg havde 3 Jerseykøer og ikke så få
gange kælvningsfeber. Selvom de var
nok så dårlige blev de altid kureret med
luftpumpning.
Efter hjemkomsten med luftpumpen til Gårdbogård, fik vi et meget
slemt tilfælde med kælvningsfeber og
der slog professor Bangs teori til, efter to timers forløb, begyndte koen at
komme til sig selv igen.
Så taltes der om smittefaren ved
kastning. Jeg har altid hævdet, at i den
stald, der er smitsom kastning, må rengøringsmanden ikke, med det fodtøj
han har på under rengøringen, gå op
på fodergangen foran køerne, da han
derved let bringer smitte til andre køer.
Dette gav professoren mig ret i, for de
havde i forsøgsstaldene stående 6 eller
8 køer med kalv, hvoraf de halve blev
penslet på børen med kastningsbaciller, de reagerede ikke, hvorimod de
andre fik bacillerne i foderet, og de beredte sig til kastning alle. Der var også
tale om inseminering, vi blokkede først
køerne op og derefter sprøjtedes sæden ind, det lykkedes med befrugtning
i flere tilfælde, men det var for mig en
uhygiejnisk måde.
Det var interessante samtaler, der førtes og mange
gode råd tog vi med os hjem.
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Landsledgård - Danmarks ældste Jerseybesætning
Jerseykvæget på Landsledgård- fra 1902 i 4 ejeres tid [Uddrag]

Af Ettie Henriques

Omkring århundredskiftet var der en
voldsom debat omkring avlsprincipperne i dansk kvægavl, hvor docent
Stribolt fra Landbohøjskolen gik imod
den stærkt værdsatte eksteriørbedømmelse, inklusive malkepræg (d.v.s.
mælkeåre og spejl) og lige så stærkt
ind for økonomien, præciseret ved
smørydelse i forhold til foder. Skal
endog have sagt, at hvis en ko, der
kan ligge i en tændstikæske, giver lige
så meget smør som en større, skal den
i tændstikæsken foretrækkes.

Raceskiftet

Ettie Henriques.

Albert Ludvig Henriques købte i efter
året 1902 seks kvier og to tyre i Sverige og fik siden en jernbanevognfuld
jerseydyr fra Vendsyssel, hvor indførte
dyr fordeltes ved lodtrækning. I alt er
17 dyr indgået, født hos 14 forskellige
ejere på Jersey-øen og født i årene
1901-1903. Desuden er hos Frederik Nielsen i Brønderslev købt 18 dyr
født 1906-1907. Der er løbende købt
tyre i gode besætninger og i 1923 er
købt 25 hundyr fra to mønske besætninger, Syvhøjgård og Nybøllegård.
Men ellers er der ikke købt hundyr.
Derimod er der solgt, overskydende
dyr og derved grundlagt mange gode
besætninger.
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Besætningsejerne
De fire ejere af Landsledgårdbesætningen er Albert L. Henriques, der som
ung landbrugskandidat købte Landsledgård i 1888. Verner A. Henriques,
der bestyrede Landsledgård for sin far
fra 1915 til 1925, hvor han købte den.
Ettie Henriques, der i 1955 købte af
sin far og solgte til en ung medarbejder
Finn Jørgensen i 1989.
Albert Henriques var vekseleresøn fra
København, student, smedelærling og
ingeniørstuderende. Mellem lærestederne var Havartigården, hvor Hanne
Nielsen lærte mejeribrug fra sig. Efter at være blevet landbrugskandidat
købte Albert Landsledgård, og giftede
sig året efter med Agnes Bendix, der
var manufakturhandlerdatter fra København. Der var købt udelukkende
for lånte penge, og de første 10-12
år var kriseår. I 1902 arvedes en pæn
sum penge, som brugtes til forbedringer, som efter påvirkning af docent
Stribolt og broderen lektor Valdemar
Henriques også omfattede køb af jerseydyr. Albert Henriques var ikke bare
en smuk, venlig og livsglad mand, der
spillede violincel - også til kirkekoncert, samt mestrede l`hombrespiil og
var god til at tegne - også for lokalavi-

sen. Han var også fremsynet og brugte
konsulenter samt var vært ved markvandringer.
Albert Henriques udnævntes til
vurderingsmand for en deputation til
kongen for at få Zahle udnævnt til
borgmester i Stege, formand for et
elektricitetsudvalg og initiativtager til
Tolvmandsforeningen.
Efter at have overdraget driften af
Landsledgård til sønnen, drev han i 10
år Bakkegården ved Birkerød og købte
jerseydyr på Landsledgård.
Verner Henriques kom efter studentereksamen fra Sorø Akademi og en
kort tid med lægestudium i landbrugsuddannelse på et par veldrevne gårde
på Sjælland og Lolland. Efter soldatertiden blev det til et års studie på
landbrugsinstituttet i Belgien, men det
måtte afbrydes p.g.a. 1. verdenskrig,
hvorefter han først blev forvalter og
siden bestyrer for sin far.
Efter en halv snes år som bestyrer
i krigens tid og i de gode landbrugsår,
nåede han at købe Landsledgård 1925
eller i tiden før krisen, men kunne dog
sige, at der foruden mange søvnløse
nætter havde været en ukendt række
af glade dage. Landsledgård blev i Verners tid et anerkendt lærested, og meget nyt blev prøvet, ligesom jerseybesætningen blev et kært barn. Han blev
da ikke bare formand for sin kontrolforening, men også for den mønske
Jerseykvægavlsforening til inseminering og senere primus motor ved start
af Østdansk Jersey Tyrestation på
Trelleborg, senere amtsrepræsentant
og æresmedlem. Han virkede i kort tid
som dommer på Bellahøjdyrskuet.
Ettie Henriques var den første af
børnene, der som barn havde taget
mest del i landbruget, og det faldt da

naturligt, at hun og ikke broderen, tog
landbrugsuddannelse efter præliminæreksamen fra Stege Realskole. De
4 praktikår på Fyn og Sjælland fulgtes
af 9 måneder på Lyngby Landboskole.
Efter at være blevet landbrugskandidat
på Landbohøjskolen lykkedes det Ettie
Henriques at komme 11/ år til mejeriforsøgssationen NIRD i Reading, England, og bl.a. arbejde med malkeforsøg.
I Englandstiden blev der lejlighed til en
tur med den engelske Jerseyforening
til Jerseyøen. Her var også danskere
på tyreopkøb anført af konsulent Glad.
Nu fulgte 5 år som konsulent i malkning og mælkehygiejne på Bornholm,
inden det var på tide at vende hjem
og overtage Landsledgård. Overgangen fra teoretisk til praktisk landbrug
lettedes dels af et år som forvalter for
Verner inden selve overtagelsen, dels
af fodermesterens virke.
Da ingen søskendebørn var interesseret i at blive landmænd
og de tre generationer
Henriques havde regeret i 100 år, var
valget faldet på Finn
Jørgensen og snart var
101 ude.
2
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Jerseykvæget på Rødbjerggård
i Vejstrup på Sydøstfyn
Af K.M. Rosager i: Svundne Slægters Arv, 1943

I 1905 fik vi vore to første Jerseykøer
importeret hertil direkte fra Jerseyøen. Dem fik vi imidlertid ikke held
med. Den ene gik til af den lollandske
syge, en fordøjelsessygdom, der angreb en stor del af det første Jersey
kvæg, som kom her til landet. Den
anden ko blev aldrig med kalv. Året
efter fik vi igen to køer, den ene af
disse „Lyna“ blev stammoder til en
lang række af efterkommere. Det var
fine og sarte dyr med store, blide og
levende øjne. Kalvene især mindede i
høj grad om rådyr. Sammenlignet hermed er nutidens Jerseykvæg en noget
stor og grov type, muligvis på grund af
de koldere klimaforhold.
I mange år var vor kvægbesætning,
som snarest gørligt kom til at bestå af
ren Jersey, enestående her på disse
egne; men Kristen holdt på sine små,
gule køer som de mest rentable. Nuti-

Karen Marie E. Rosager

Disse to fynske Jerseykøer
på Rødbjerggårds mark har
styr på deres familieforhold.
Koen (tv) e.s. 3718 tilhører
Rosafamilien, importeret
af A.Andersen, Langeskov,
mens koen (th) e.s. 2876
(Lynafamilien) nedstammer
fra Ko. nr. 11 Lyna, Jersey
Herd Book 11827, født den
12. august 1904 hos Ch. L.
Cuerot på Jersey-øen.
[Foto i privat eje].
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den er stærkt på vej til at give ham ret.
Fremtiden vil gøre det endnu mere.
En generation sår, den næste høster. I
dag 16 år efter Kristens død, står hans
unge søn med en af de højestydende
Jerseybesætninger her i landet.

Et par kendte fynske Jerseyavlere,
H.P. Hansen, Havndrup og Hans Ros
ager, Rødbjerggård. [Foto i privat eje].

Kærbyholm på Vestfyn
Af gårdejer Karl Hansen, Kærbyholm

Omkring århundredskiftet levede en
mand med fremsyn og vovemod, en
stout bonde, som alle Jerseyavlere i
dette land står i taknemlighedsgæld
til, nemlig etatsråd Jørgen Larsen,
Gårdbogård. Jørgen Larsen inddæmmede og afvandede Gårdbo Sø; på
disse jorder høstedes en stor mængde
græs, der i form af hø eksporteredes
til Jerseyøen. Høet blev sejlet til øen,
og når skibene returnerede havde de
kvæg med.
I årene 1896-1909 hentede Jørgen
Larsen ca. 5000 på Jerseyøen; det var
hovedsagelig malkeprægede dyr til rimelige priser. Amerikanerne købte
meget efter eksteriør og gav større
priser end Jørgen Larsen.
Efter Anden Verdenskrig havde jeg
lejlighed til sammen med flere danske
at hilse på en ældre Jerseybonde, der
havde solgt kvier til Jørgen Larsen for
7-8 pund pr. stk. Kort sagt dem som
andre ikke ville købe.
Vi følger nu en ung mand, Hans
Anton Hansen, der kort efter århundredskiftet overtog sine svigerforældres gård. Han byggede i 1906
ny stald til heste 10 stk., og køer,
godt en snes stk. + ungkvæg. I hestestalden gik det ret tilfredsstillende
med indtjeningen. Hans Anton Hansen havde budgetteret med, at hver
boks skulle give 100 kr. pr. år ved
handel med heste, og det slog til og
mere til.
Kostalden derimod var en ren
underskudsforretning, idet flere af
dyrene var tuberkuløse, så han var
klar over, at der ret hurtigt skulle ske
en forandring. Han havde nære bekendte, der et årstid havde arbejdet
med Jersey, og med tilfredsstillende
resultater. Problemet var imidlertid
stort, da han ingen penge havde, og

hvor han end søgte om lån, så rystede
de på hovedet, når de fik at vide, de
skulle bruges til at betale Jerseydyr
med. Da det for ham ikke lykkedes
at låne penge i bank eller sparekasse,
gik han til en sagfører, der administrerede grevens penge, og han spurgte
ikke om, hvad de skulle bruges til.
Hans Anton Hansen fik 6000 kr., de
blev sendt til Frederikshavn, længe før
dyrene kom til landet. Han havde kun
bestilt 10 dyr, da det var så vanskeligt
at låne penge; men han havde en god
ven ved navn Hans Jørgen Jensen,
som boede i nabobyen Asperup, han
havde bestilt 15 dyr.
Hans Jørgen Jensen i Asperup
blev imidlertid forhindret i at modtage sin bestilling. Grunden dertil var,
at han skulle hjem og overtage sin
fødegård; og da hans fader var formand for Landboforeningen, kunne
det aldeles ikke tillades at indføre en
fremmed kvægrace på denne gård.
Det kom Hans Anton Hansen tilgode, han fik i alt 25 dyr fra Jerseyøen; den syge besætning blev sat ud
og stalden renset, inden de nye dyr
kom. Jerseydyrene blev i Frederikshavn fordelt ved lodtrækning, her
trak Hans Anton Hansen en ko, der
havde født en kviekalv under rejsen;
nævnte kviekalv blev senere en af
besætningens bedste køer, den var
fløjko i en samling, som tildeltes 1ste
præmie bedømt af et R.D.M. dommerhold.
Resultatet af de 6000 kr. var 26 dyr
til en gennemsnitspris på kr. 230.00
samt yderlig et restbeløb på 339 kr.
56 øre.
Til oplysning kan nævnes, at en
Frederikshavnsrejse fra Fyn i 1908
kostede 17 kr. 18 øre; det var dengang
da småpengene blev talt med.

Karl Hansen modtager ærespræmie på Det Fynske Fællesskue.
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Elitedyr på Kærbyholm

Dansk Jersey
JUBILÆUMSSKRIFT 1896-1996

125

Jerseystemning på Baungård i Vejen
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Hammelmose i Vendsyssel

„Vildmosens nordligste del blev frugtbar agerland.“ [Vendsyssel Tidende
18.6. 1972].
For 50 år siden oprettedes 42 statshusmandsbrug fra Hammelmosegårdene ved Manna, og de blev for lige
så mange familier rammen om et liv,
hvor arbejdet havde første prioritet.
Omkring århundredskiftet skete
der store ting i Store Vildmose. I selve
hjertet af mosen, på Fossevangen,
indledtes moseforsøgene, og samme
år oprettedes Tylstrup Forsøgssation.
I 1920 blev vildmosekommissionen
nedsat, og i årene derefter og under
kommissionens ledelse opdyrkede og
græsklædte staten 3500 ha af mosens
centrale dele. Der oprettedes herefter
10 forpagtergårde i den nordøstlige
del af området, mens de oprettede
fenner udlejedes til græsning.
I den nordligste del af Vildmosen,
nærmere betegnet arealerne mellem
Manna og forpagtergårdene skete der
også en udvikling, der fik betydning
for mange unge, som havde lysten til
at få foden under eget bord, men kun
få muligheder herfor. I 1922 oprettedes der 42 statshusmandsbrug fra Gl.
Hammelmose, hvis hovedbygninger
ligger umiddelbart syd for Manna, og
fra Ny Hammelmose, der er beliggende sydvest for Gl. Hammelmose.

Jerseykvæg reddede økonomien
Gl. Hammelmose havde, da udstykningen fandt sted et areal på 330 ha,
hvoraf der blev afgivet 215 ha til 21
statshuse og Ny Hammelmose havde
et areal på 300 ha, hvoraf der blev
afgivet 165 ha til 21 statshusmandsbrug.
Der er gået 50 år siden 42 familier
bosatte sig på de nyoprettede brug. De
mennesker, der overtog jorden, betegDansk Jersey
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nede sig selv om nybyggere og betegnelsen var rammende, idet besværlighederne var store, indtil de fik bygget
huse og sat skik på jorden, men historien fortæller ikke noget om, at nogle
bukkede under på grund af det store
arbejdspres. Man klarede sig, selv om
man ikke havde meget at gøre med,
og udstykningen blev i løbet af nogle
år til 42 velholdte og smukt beliggende
brug i et frodigt område med mange
læhegn, hvor hovedsageligt Jersey
kvæg græsser.
Jerseykvægets betydning for nybyggerne er et kapitel for sig. I trediverne
var racen ikke særlig udbredt, men
flere af husmændene på Hammelmose
Mark skiftede til Jersey og for mange
blev det økonomisk redning i en tid, da
det, som en af nybyggerne udtrykker
var umuligt at lave en skilling.

En nybyggers erindringer
En af nybyggerne Chr. P. Pedersen,
der nu bor i Manna, og blev 80 år den
19. august, har ikke fortrudt, at han i
de unge år valgte at blive statshusmand
på Hammelmose Mark.
Det var forøvrigt ikke ret meget
andet at blive den gang, siger han.
Der var ingen ejendomme til salg, da
jeg nærmede mig mit giftermål, men
udstykningstanken tiltalte mig, og jeg
slog omgående til, da der blev truffet
beslutning om udstykning af 42 statshusmandsbrug fra Gl. Hammelmose
og Ny Hammelmose.
Jeg var enebarn og havde arvet
1500 kr. Det var en masse penge i
1922, og pengene betød, at jeg kunne
overtage et brug uden at skulle på lånemarkedet.
I tyverne var udstykninger ikke noget ualmindeligt, men en meget almindelig foreteelse, men udstykningen af

Ko tilhørende brødrene Grønborg i Stavad. [Foto Jerseybladet 1956].

de 42 ejendomme mødte dog en del
modstand, bl.a. fra sognerådet, hvor
flere medlemmer udtalte ængstelse for,
hvor skatterne skulle komme fra, når
Thise sogns to store gårde blev udstykket, men på trods af den ængstelse,
der kom til udtryk, blev udstykningen
en kendsgerning den 1. april 1922.
Det kostede 14.000 at etablere sig
som statshusmand på Hammelmose
Mark, fortæller Chr. P. Pedersen.
Vi fik hver overladt fire marker, og
jeg husker, at den jord, jeg fik overladt,
bestod af 13 trekanter.
De vise folk, der foretog opdelingen af jorderne slog streger på matrikelkortene uden at tage hensyn til
grøfter og grave, og for nybyggerne
tog det flere år at få markerne rigtig
inddelt og få gravet nye vandløb, men
de nye husmænd tog fat på arbejdet,
inden husene var bygget, og det kneb
for mange at skaffe tag over hovedet
det første år.
Hovedparten af nybyggerne kom
fra Vendsyssel og Thy, og flere boede
rundt om på karlekamre, men det betød ikke så meget. Det var ikke mange
timer, der blev afsat til at sove i.
Sammen fik vi skik på tingene og i
løbet af nogle få år boede der 42 familier i de nye brug, og de blev hurtigt
gode skatteydere, der let kunne præstere flere skattekroner end dem sognerådsmedlemmerne var bange for at
miste ved udstykningen.

Alt tegnede således godt, men der
kom vanskelige tider og i trediverne
var det umuligt at lave en skilling. De
handlende måtte give os stor kredit.
Jeg havde været på højskole, hvor
jeg havde lært, at både jorden og dyrene skulle have noget for at give noget, men vi var i de år helt på spanden
og havde ikke en øre at investere, indtil vi gik over til Jerseybesætning.
Det skete i 1935. Vi var otte der
tog det store skridt, at skifte besætningerne ud til Jersey. Jeg havde syv
malkekøer af blandet race. De blev sat
ud, og der blev indsat syv kvier, der
dengang kostede 325 kr. pr. stk. De
var alle med kalv, men det var ikke
uden betænkeligheder, men dispositionen medvirkede til en forandring til
det bedre.
Det viste sig, at Jerseykøerne kunne
give noget, når de fik noget. Besætningen voksede til 10 malkekøer, der sidst
i trediverne havde et gennemsnit på
300 kg smør og blev landskendt.
Ydelsen sporedes tydeligt på afregningen fra mejeriet. Dyrene medvirkede til bedre forhold på ejendommen, og jeg er ikke betænkelig ved at
erklære, at det var Jerseykøerne, der
hjalp os over de vanskelige år, så vi,
da vi for ti år siden solgte ejendommen kunne få råd til at bo i eget hus
i Manna.
Da vi startede på Hammelmose
Mark i 1922 var vi alle lige fattige. Der
Dansk Jersey
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En af Danmarks højstydende
Jerseybesætninger efter
sidste krig tilhørte
Kaj Andersen, Hammelmose,
som Erik Christensen her har
foreviget med en
af sine elitekøer.
[Foto Jerseybladet].

var et godt sammenhold. Nybyggerne
fandt sammen, snakkede om tingene
og udvekslede erfaringer. Det var lykkelige dage men også lange dage med
en arbejdstid fra kl. 5 om morgenen
til kl. 10 eller 11 om aftenen om sommeren. Det gjorde ingenting, vi havde
vort eget, og vi havde ungdommens
mod, erklærer ægteparret Anna og
Chr. P. Pedersen.

Den nye generation
Ingen af nybyggerne bor nu halvtreds
år efter på Hammelmose Mark. Kun
ganske få ejendomme er sammenlagt,
men enkelte af de nye ejere, der er
rykket ind, har købt jord til.
Aksel Larsen overtog i 1963 en af
ejendommene efter Ole Jensen, der
nu bor i Manna, men næsten hver dag
besøger sin gamle ejendom, der er blevet større siden han afstod den.
Den nye ejer har købt syv tdr. land
til, har nu 21 tdr. land og på ejendommen holdes 27 Jerseykøer plus ung
kreaturer.
Ejendommens drift er baseret på
mand og kones arbejdsindsats, fortæller Aksel Larsen. Oprindeligt var det
min plan at lægge to eller tre ejendomme sammen, og passe dem alle
sammen med en søn, men efter at min
kone for et år siden var udsat for en
ulykke og kvæstede det ene ben, har
jeg opgivet disse planer.
Med 21 tdr. land og så stor en besætning har vi 365 hjemmedage, siger Aksel Larsen. Vi holder aldrig fri,
så på det punkt har forholdene ikke
ændret sig siden brugene oprettedes,
men man kan så trøste sig med, at forDansk Jersey
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holdene i dag på de større ejendomme
ikke er et hammerslag bedre.
Tanken om at sælge og tage andet
fast arbejde har strejfet mig. Det ville
betyde mere frihed, men lysten til dyrene og det at færdes i naturen holder
mig til stedet, hvor jeg er indstillet på
at blive og mht. besætning holder jeg
på Jersey, der siden 1910 har været
kendt på egnen.
Jerseykøer er stadigvæk det rigtige
for os. Dyrene er dejlig lette at malke,
og vi præsenteres ikke for de store dyrlægeregninger.
Der er noget, der hedder husbondsafløsning. Den har jeg aldrig benyttet
mig af. Dyrene befinder sig bedst, når
det er den samme, der omgås dem,
og jeg har den opfattelse, at det er ligeså vigtigt at snakke med dyr som at
komme noget i krybben til dem.
I dag 50 år efter husmandsbrugenes oprettelse, arbejdes der stadigvæk
med lyst og interesse med landbruget,
fremgår det af Aksel Larsens udtalelser. Hammelmose Mark er stadigvæk
et sted, hvor mange familier finder deres udkomme, og de gode traditioner,
der indførtes af de første 42 statshusmænd, holdes stadig i hævd, selv om
moderne indslag naturligvis også spores tydeligt i området.
Af de oprindelige nybyggere lever i
dag Chr. P. Petersen og hustru, Jens
Clemmensen og hustru, Ole Jensen og
hustru, Niels Pedersen og hustru, og
Anna Pedersen, der alle bor i Manna,
samt Niels P. Nielsen og hustru og Chr.
Larsen og hustru, der bor i Brønderslev.			
M.H.

Lidt om Jerseykøer i Østsjælland
Af Viggo Buck

I 1942 diskuterede landmænd sommetider ret hidsigt:
- om hesteracerne, jyder, belgiere,
oldenborgere og frederiksborgere.
- om koracer, - store køer eller små
køer. Den jyske ko var knap nok
nået til vor egn, RDM var næsten
enerådende.
Men jeg husker, at forpagter Branth
„Juellinge“, han var een af de store
avlsfolk, - ved et møde for unge landmænd sagde, at han på jubilæumsskuet på Bellahøj i 1938 havde beundret jerseykøernes ydelsestal, og han

sagde, at skulle han skifte besætning,
blev det til „de gule“.
RDM- folkene var så stolte af deres
race, så det grænsede til had mod jerseyracen. Den bredte sig for stærkt,
især efter insemineringen var kommet
og malkemaskinerne var blevet almindelige, for jerseykøerne var nu ofte ret
kortpattede og sene at malke, - men
med maskine gik det lettere.

Var man bange for racen?
Jeg var på et Bellahøj-skue, - nok i

Fem livsydelseskøer fotograferet i 1955 ved „Gammel Møllekær“ i Skørpinge pr.
Rødvig. De 5 køer var fra 10 til 19.8 år gamle, tilsammen 74.9 år med en total
produktion på 232.952 kg mælk og 15.981 kg smør. T
 allene er påvirket af, at
alle køerne var „krigsbørn“. Under Anden Verdenskrig fik køerne så godt som
intet kraftfoder. Fire af Jerseyavlerne er repræsenteret på billedet. Fra højre
Valdemar Jensen, „Møllekær“, så Viggo Buck, Havnelev pr. Rødvig og dennes
søn, Gunner. Dernæst følger Lars Jensen, Skørpinge og yderst til venstre, Alfred
Christensen, ligeledes Skørpinge. [Foto Landbrugets Informationskontor 1955, i
privat eje].
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1952 - vidne til at en kendt sjællandsk
opdrætter gik hen og spyttede på jerseyafdelingens fløjko. Og da racen
første gang udstillede på lokaldyrskuet
i Store Heddinge, ja så var der også
et par numre SDM og dyrskueledelsen
overlod dommeren af disse hvervet
med også at bedømme jerseykøerne.
Diskussionen gik højt. Vi jerseyfolk
sagde:
Når een af vore køer dør, så har vi
råd til at begrave hende, og endda betale musik til begravelsen, hun har selv
betalt den.
Og vi sagde også:
Man arbejder da ikke med en stor,
tung maskine, blot for at få en større
skrotpris hjem.
Ja, vi sagde videre:
I denne diskussion om racer må jerseyfolket være de mest erfarne. 90%
af os har tidligere arbejdet med RDM,
så vi kender begge dele. Ikke engang
10% af RDM-folkene har passet jersey.
En overgang talte man om, at jerseykoen var en husmandsko, men en
del større gårde skiftede da også over
til racen. „Adamshøj“ ved Ringsted
havde gule køer. Det var nok i de middelstore landbrug, at racen senest slog
igennem.

Og nu lidt personlige
oplevelser om racen
Min far var murer, men købte i 1921
en ejendom på 7 tdr. land, og her blev
3 røde køer hurtigt skiftet ud med 3
gule. Disse blev snart til en 7-8 stykker,
og da så min kone og jeg i 1940 købte
ejendom fik vi to med til start, og de
to blev, - uden indkøb,- til en 24-25
stykker. Nu er de væk.
Vore køer skulle løbes, jeg måtte i
et par år trække dem en 4-5 km. igennem en skov for at komme til en tyr.
Da vi nogle år senere boede på en an-
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den ejendom, havde vi en nabo, - en
gartner , - som kun havde en enkelt ko,
denne trak han til Ellegården i Vallø til
bedækning, ca. 12 km - og vel lige så
langt tilbage.
Medens vi boede på vor ejendom
nr. to, havde jeg en tid selv tyr. Den
stod på græs i tøjr. Så skete det, at en
nabos kvier en nat slap ud af en fold
(de var røde) og de morede sig med vor
tyr, som ikke var løs. Omgående blev
dyrlægen tilkaldt, 8 kvier blev klemt,
- der skulle ingen chancer tages.
Insemineringen begyndte så småt.
Jeg var kommet i bestyrelsen for jerseyforeningen, og husker den eftermiddag i 1948, da proprietær Igum
Larsen, „Åsidegården“ ved Snesere
kom cyklende, vi boede i Tågerup,
Karise. Vi fik lidt aftensmad, han
havde kørt 30 km hertil, men fulgtes
så videre, først til Møllekær, hvor vi fik
Valdemar Jensen med, derfra videre til
Store Heddinge, - fra os ca. 12 km. På
bestyrelsesmødet her traf vi en aftale
med Igum Larsen om køb af jerseysæd
fra tyrene Claus Åside og Brygmester.
Vi skulle give 10 kr. for hver portion,
og så skulle insemineringen udføres
af assistenten fra Stevns Kvægavlsforening for 8 kr. pr. ko. Og så cyklede vi
hjemad igen.
Min kone og jeg gav op, da vi blev i
halvfjerdserne, nu har vi minderne om
45 slidsomme år, - de fleste uden teknik til roehøst og udmugning i stalden.
Men vi har også minder om kønne
køer på græs, om kalvenes opvækst
og om iltre jerseytyre. Minder om
festlige dyrskuedage og udflugter med
jerseyforeningen, også minder om de
besøg vi fik.
Tyren Møenbo, - den fjerne stamfader til alt der har været i vor stald,
efterlod en lang række køer: solide,
robuste, næsten alle blev gamle.
Har jerseyavlen vurderet sådanne
egenskaber højt nok?

Hvorfor har 4 brødre alle Jerseykøer?
Af Hans Erik Jørgensen, Hundtofte

Vi er født på Langeland i Stengade ved
Tullebølle „nær salten østerstrand“,
som Adam Oehlenschläger skrev, i
vores nationalsang i 1819, hvor han,
efter sigende, skulle have ladet sig inspirere, af netop Stengade strand og
skov, hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå! Og det gør den endnu.
Det var længe før jerseykøerne
kom til Danmark, som dette indlæg
skal handle om. Vi er 5 søskende, en
søster ældst, og så os 4 „Knejter“, som
man ville have sagt i Jylland.
Vores forældre drev en gård, som
de overtog efter farfar, der var „fæster“ under Grevskabet Tranekær, som
vores forældre så fik købt til selveje i
1933. Der var ca. 10 ha til gården,
som blev drevet med 10 røde køer, lidt
grise, og 2 heste. Far havde en gang
købt en jerseyko, men fik den ikke
med kalv igen, så de gule slog ikke an
hos ham. Hans resultater med de røde
køer, var ikke imponerende; om det
var hans eller køernes skyld, ved jeg
ikke. Vi børn deltog meget med pasningen af dem, og var ikke ret gamle,
før vi tit fik overladt pasningen, hvor
vi stod op på maskinspandene, for at
sætte vakuumslangen på, og var 2 til
at bære mælken ud; idag ville det vel
blive betragtet som grov udnyttelse af
børnene! Vi tog ingen skade af det, og
havde et godt og kærligt hjem.
Vores ældste bror Karl blev gift med
Lilly i 1961. De købte et husmandsbrug i Billesbølle på Nordvestfyn på
4 ha; der stod en rød stambesætning, ført tilbage til omkring 1900.
Vi mente, den var god at køre videre
med, men Karl, hvis svigerfar havde
jerseykøer, havde regnet ud, at han
kunne købe 2 gule for hver rød; sådan var priserne på det tidspunkt. Og
dækningsbidraget var det samme pr.
ko, ja, så lod vi os overbevise, og ti-

den har jo vist beslutningen var rigtig.
De har nu 45 køer lidt fedesvin, og
forskelligt andet høns, får m.m. Deres landbrug er idag af det offentlige
godkendt som „Besøgslandbrug“.
Anne Marie og jeg købte også et
husmandsbrug i 1965 på 8 ha, 10 jerseykøer og lidt grise. Det var jo ikke
fordi vi absolut ville have et lille landbrug, men vi havde ikke råd til mere,
der var jo ingen hjælpeforanstaltninger
dengang til yngre/nye landmænd. Vi
har nu 40 jerseykøer, som vi er utroligt
glade for, de har bragt os i kontakt med
utroligt mange spændende mennesker,
og vi har fået set os meget rundt i verden, Verdenskongresser, ture med DJ
m.m., jo det er en sidegevinst, vi ikke
havde tænkt på, da vi startede.
Hanne og Jørgen startede i 1967;
de købte en gård ved Gislev på 14 ha,
35 jerseykøer og fedesvin, det var også
i fri handel, grundlaget var godt. Her
er der i tidens løb også sket udvidelser,
så de nu har 65 køer.
Karen og Jens købte vores
barndomshjem i 1971. Far havde
nogle år forinden sat køerne ud. Men
de fik hurtigt startet en besætning op
på 35 jerseykøer, som nu er udvidet
til 50.
Så er ringen sluttet, det er dejligt
at se sit gamle hjem, selv om det nu
er bygget nyt, være i produktion igen.
Ja, der er nok ikke mange familier af
den sammensætning, men vi har altid haft et godt sammenhold, mange
gode diskussioner, har lært meget af
hinanden!
Jeg vil gerne ønske Dansk Jersey
tillykke med de 100 år, og alt godt
fremover.

Hans E. Jørgensen, Hundtofte. [Foto i privat eje].

Fire Jerseybrødre. Fra
venstre Jens Jørgensen, der
har fødehjemmet, dernæst
Jørgen, der har en gård i
Gislev, så kapitlets forfatter,
Hans Erik og endelig yderst
til højre Karl Jørgensen, der
driver et „besøgslandbrug“
ved Årup. [Foto i privat eje].
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Hverdagsliv med Jerseykoen

Mel: Et bryggeri, et bryggeri
En bondegård, en bondegård,
det er en gård med køer på,
og er der ingen køer på,
så er det ej en bondegård
En bondegård, en bondegård,
det er en gård med Jersey på.

En glad Vera Durup med sit gulddiplom, som
årligt g
 ives til de højstydende køer af Danmarks
Jerseyforening. [Foto Jerseybladet].

Hans Erik Jørgensen

Idyl hos Svend Jørgensen, Ormslev ved Viby. [Foto Jerseybladet].
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Gårdejer Jørgen „Røge“
Jørgensen, Enderup syd for
Ribe henter sine Jerseykøer
hjem til aftenmalkningen. På
cykel kører han daglig de få
kilometer ud i marskengene,
hvor den halve snes køer
tilbringer dagen på græsmarken. [Foto Jerseybladet
1984].

Inga Pedersen, Fjederholt syd for Herning i færd
med morgenmalkningen. [Foto Jerseybladet 1984].

Kathrine Rand i Vejlby Skov med Jersey
ungdom ca. 1960. [Foto i privat eje].

Etablering af ny besætning
efter M&K syge ved gårdejer
Morits Andersen, Torup,
Højby, efteråret 1982.
[Foto Jerseybladet].

Gårdejer Martin B. Lauritsen,
Sundbylille, Frederikssund fortæller
om økonomien i sit kvæghold.
Han står ved ko nr. 33, der havde
været på Agromek i Herning. [Foto
Jerseybladet]

Forstander Poul Dybro, Malling Landbrugsskole forklarer et elevhold om
økonomien i skolens kvægbrug. [Foto
Landsbladet].
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Avlsarbejdet med Dansk Jersey
Af cand. agro Poul E. Christiansen

Avlsmålet for Jersey blev lagt allerede
fra racens start her i landet. For Etatsråd Jørgen Larsen var begrundelsen
for at importere Jersey, at han ønskede at gå over til mejeridrift, det vil
sige smørproduktion, og han ønskede
at have en tuberkulinfri besætning.
Selv om de første andelsmejerier
netop var startet i disse år, var der
mange gårde, især de større, som
stadigvæk havde egen smørproduktion.
Jørgen Larsen var, som ikke født
landmand, ikke på nogen måde bundet af de fordomme, som herskede
med hensyn til avlsmål og udvælgelse
af avlsdyr, et forhold, som kommer tydeligt til udtryk ved hans udvælgelse
og køb på Jerseyøen, hvor han lader
englænderne og amerikanerne købe
“dyrskuekøerne”, medens han selv
køber de billigste, og som det senere
er udtrykt, smørkøerne. Og han har
sikkert haft øje for netop det sidste.
Netop i racens første år her i landet
raser “Striboltstriden”, og helt sikkert
har racens pionerer lyttet til denne, og
måske også selv taget del i den. H.A.
Hansen, Kærbyholm, bruger udtrykket “vi gamle stribolter” i et interview
i 1939.
Jerseyforeningens første sekretær
Breth Petersen skriver i årsberetningen fra 1903:
Uden iøvrigt at komme ind på den
i de senere år herhjemme rejste strid
om kvægavlsprincipper i almindelighed og benyttelse af fremmede kvægracer i almindelighed, turde alle være
enige om:
“Den bedste ko er den ko, der producerer billigst”!
“Det bedste kvægbrug er det kvæg-

Cand. agro
Poul E. Christiansen.
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brug, som betaler sig bedst”!
Udfra disse synspunkter holder vi
Jerseykvæg.
Det er i sin grundholdning et avlsmål, som har været gældende for Jersey gennem alle årene. Navnlig var
vel landskonsulent, senere forstander
N. Dyrbye, en stærk fortaler for den
økonomiske produktion.
Var der endelig enkelte avlere, som
tillod sig at tage andre ting i betragtning - det kunne være overlinie, farve,
aftegn eller andet - blev det betragtet
som formalisme. Det var ting, som
ikke havde økonomisk betydning for
kvægbrugeren, og burde derfor holdes
uden for avlsmålet.
Ret hurtigt blev det dog som en tilføjelse nævnt, at enkelte eksteriørtræk
kunne indgå i udvælgelsen af avlsdyr.
Uden at det er nævnt direkte, er der
her sikkert tænkt på yver og lemmer.
Der er ingen tvivl om andet end, at
det var rigtigt af de folk, som stod i
spidsen for Jerseyracen gennem disse
første år, at satse så stærkt på ydelse,
for det var gennem en høj ydelse og en
god mælkeafregning, at Jersey kunne
bevise deres værdi og vinde udbredelse
indenfor dansk kvægbrug.
For at opnå den højest mulige ydelse
blev der gennem mange år navnlig lagt
vægt på en høj fedtprocent, som endda
blev drevet så vidt, at enkelte avlere,
så sent som i 50-erne nævnte, at nu
manglede de noget mælk at komme
fløden i.
Avlsmålet for ydelse blev også tilfulde indfriet. Gennemsnitsydelsen for
Jersey oversteg de andre racers ydelse
i fællesledelserne, og Jerseykøernes
yvere blev gennem mange år - også af
andre racers folk - betegnet som vir-

kelig gode.

Kontrolforeningerne
Kontrolforeningerne, som blev startet
næsten samtidig med Jerseys indførsel, har altid haft en god tilslutning af
Jersey, og mange af de folk, som fra
starten købte Jersey, har uden tvivl
været med i disse foreninger. Ved
overgangen til Jersey fik de ikke alene
ydelsestal, men også tal for foderforbrug. Disse viste ikke alene en højere
ydelse, men også et lavere foderforbrug for Jersey sammenlignet med
andre racer.
I 10-året fra 1925-26 til 1935-36
fordobles antallet af Jerseykøer, i det
næste 10-år sker der en enorm udvikling med en tredobling af antallet.
Uden tvivl har den økonomiske krise
i almindelighed og landbrugskrisen i
særdeleshed i denne periodes første
halvdel, og krigstidens foderknaphed medvirket til denne store ekspansion i antal. I disse år kunne alt,
der havde et gult skind, sælges som
Jersey. Også i 10-året fra 1945-46
til 1955-56 sker der en tredobling af
antallet.
I 10-året fra 1955-56 til 1965-66
sker der ikke alene en stor stigning
i antal, men tillige en stor stigning i
ydelsen. Mælkemængden stiger 618
kg, fedtprocenten stiger med 0,09 og
smørfedt med 34 kg.
Med kontrolforeningernes overgang til EDB-behandling af kontrol-

tallene bliver i 1973-74 Jersey i de
blandede besætninger nu inddraget i
gennemsnitstallene. I alt er der i dette
år 112.524 kontrollerede Jerseykøer,
og de udgør 17,2% af alle køer.
Racetællingen samme år viser, at
Jersey udgør 17,6% af alle malkekøer. En forbavsende god overensstemmelse, uden at det dermed være
sagt, at næsten alle Jerseykøer er med
under kontrol.
Racens højeste antal kontrollerede
køer nåes i 1982-83 med 115.773
køer. Samme år kommer proteinydelsen også med, gennemsnit for Jersey
bliver 3,97 procent og 177 kg.
I 10-året fra 1975-76 til 1985-86
sker en voldsom udvikling i ydelse med
en stigning på 678 kg mælk, 0,08%
fedt og 45 kg smørfedt. I 1986-87
nåes 301 kg smørfedt i gennemsnit,
og de 5000 kg mælk rundes i 199192.

Højtydende besætninger.
Med den høje gennemsnitsydelse følger helt naturligt, at der er mange
højtydende besætninger. Det er besætninger, hvor avl, fodring og pasning går op i højere enhed og viser
tilfulde, hvilke gode ydelsesanlæg racen er i besiddelse af. I nedenstående
tabel er kun vist nogle få af de mange
højtydende besætninger fra det sidst
afsluttede kontrolår.

Højtydende køer

Nedenstående tabel viser udviklingen for de kontrollerede køer:

År
1905-06
1925-26
1935-36
1945-46
1955-56
1965-66
1975-76
1985-86
1994-95

Antal
køer

Racens
pct.

Mælk
kg

Fedt
pct.

Smf.
kg

Protein
pct.
kg

555
2.862
5.982
18.035
57.489
78.870
107.200
103.011
80.097

0,7
0,9
2,2
7,8
10,4
16,0
16,6
13,4

2368
2491
2775
2684
3093
3611
3998
4676
5124

5,15
5,45
5,61
5,70
5,90
5,99
6,17
6,25
6,21

122		
140
156
153
182
216
247
292
4,00 187
318
4,09 210

Fra og med 1973-74 er Jerseykøer i blandede
besætninger medregnet.
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Højtydende besætninger 1994-95

Antal
køer

Mælk
kg

Fedt
pct.

Smf.
kg

Protein
pct.

Protein
kg

F+P
kg

0-14 årskøer
Sv.Aa. Nielsen, Midstrup

10,7

6514

6,21

405

4,11

268

673

Svend Sørig, Kyllesbæk

9,8

5835

6,36

371

4,11

240

611

Laurits H. Kaad, Lyø

10,6

6108

5,85

357

4,09

231

584

15-29 årskøer
Marie Jakobsen, Brylle Mark

17,4

7201

6,04

435

4,05

291

726

Albert Nielsen, V. Åby

26,3

6796

6,02

409

3,92

266

675

Halvor Fyhn, Stenderup

27,1

6307

6,49

409

4,11

259

668

30-49 årskøer							
Niels Aagaard, Birkende
31,3
6335
6,54
415
4,09
259

674

Leif Bærentzen, Jeksen

37,7

6547

6,04

396

4,23

277

673

Leif Jacobsen, Haubro

34,8

6665

6,13

409

3,92

261

670

50-74 årskøer							
Jens Høj, Ny Stenderup
65,7
6599
6,00
396
3,96
261

657

Lars P. Pedersen, Svendstrup

54,7

6849

5,70

390

3,80

260

650

Anders J. Bøgebjerg, Lyø

51,4

6441

6,01

387

4,02

259

646

75-99 årskøer							
I/S Bruun Pedersen, Hundstrup
89,9
6475
6,02
390
4,02
260

650

Anders Gregersen, Thingstrup

96,4

6159

6,20

382

4,01

247

629

Erik Rasmussen, Koppenbjerg

82,5

6170

6,11

377

4,03

248

625

100-fl. årskøer							
Chr. H. Olesen, Ronæs
103,2
6280
6,24
392
4,14
260

652

Dines Kappel, Algestrup

119,7

6057

6,24

378

4,04

245

623

Mogens Pedersen, Ølstrup

114,4

5819

6,19

360

4,26

248

608

Naturligt nok viser tabellen over højtydende køer helt formidable ydelser,
mælkemængder over 9000 kg, smør
fedt over 600 kg og en proteinmængde,
som nærmer sig de 400 kg.

Eksempler på tidlige
højtydende køer

Nr. 25 Indslev e.s. 425, en anden af
datidens højstydende Jerseykøer.
Mor til tyrene Indslevgård 25 s. 437,
Roosewelt e.s. 36, Jesper Ellekær e.s.
46, Balder e.s. 58, Thise Indslev e.s. 61

Ko nr. 39, Nybøllegård, e.s. 230, der for årene 1924-34 nåede et gennemsnitsudbytte på 5248 kg mælk, 5.90% fedt, 350 kg smør, og dermed demonstrerede en
enestående stor holdbarhed. Mor til tyrene Nybøllegård 39 e.s. 17, Abild Nybølle
e.s. 18, Guldkalven s. 430
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Højtydende køer 1994-95

Ejer

Ko
Far
nr.		

Mælk
kg

Fedt
pct.

Smf.
kg

Protein
pct.

Protein
kg

F+P
kg

Kenneth Rasmussen, Skælskør 1228 SKÆ Strib

8294

7,23

600

4,41

365

965

Finn Sørensen, Røjle

488

FYN Røn

8952

6,77

606

3,99

357

963

Leif Jacobsen, Aars

420

SKÆ Hede 9212

6,21

572

3,91

360

932

B. & F. Hansen, Haarby

508

FYN Haug

9665

5,79

560

3,84

371

931

A.C. Pedersen, Søndersø

428

FYN Haug

8494

6,79

577

4,13

351

928

John Trædholm, Gelsted

910

FYN Røn

8962

6,07

544

4,25

380

924

P. Tving Andersen, Allerslev

721

SKÆ Hede 9019

6,35

572

3,87

349

921

Ole Christensen, Aars

485

FYN Bruce 8306

6,85

569

4,22

350

919

Bent Jacobsen, Forlev

395

ØDA Grand 8603

6,16

530

4,50

387

917

Gunner Landtved, Lørup

606

Top Brass

6,30

555

4,10

361

916

8806

Modtagere af sølvfad 1995.

Ejer
Far
		

Mælk
kg

Fedt
pct.

Smf.
kg

Protein
pct.
kg

Halvor Fyhn, Stenderup

Brutus 20

107.886

5,91

6.375

3,78

4.075

Jens Chr. Mathiasen, Givskud

Brutus Syd

76.709

6,64

5.096

4,01

3.076

G. Ågård Christensen, Fjelstrup

privat

71.636

7,04

5.043

4,05

2.901

Bent Knudsen, Martofte

FYN Tved

77.528

6,49

5.033

4,09

3.167

Søren Sørensen, Ravning

Brutus Syd

79.233

6,33

5.014

4,34

3.440

Køer med livsydelser
En høj livsydelse har igennem alle
årene været et eftertragtet mål for Jer
seyavlerne. Det har vel egentlig været
et avlsmål helt op til “nyere” tid, men
er blevet svækket noget gennem de
seneste år, hvor et hurtigt generationsskifte præger avlsarbejdet, og hvor
besætningsstørrelse og mange andre
ting betyder, at der sker en større
udskiftning i besætningerne nu end
tidligere.
Det er dog stadig sådan, at Jerseyavlerne i høj grad ønsker køer, som
kan præstere en høj ydelse år efter år,
køer som i stalden kun bliver bemærket for deres høje ydelser.
Danmarks Jerseyforening uddeler
hvert år et sølvfad til ejerne af køer,
som er afgået i løbet af det sidste år, og
som har ydet over 5000 kg smørfedt

Rekordkoen nr. 23, s. 7186,
på Hestehavegård i Gislev,
fotograferet i 1967. Nr. 23
blev 20 år gammel og havde
en livsydelse på næsten 5800
kg smørfedt. En af de køer,
der har haft størst betydning
for Dansk Jersey! Den ligger
begravet på Hestehavegård.
[Foto i privat eje].

i livsydelse.

Tyreholdet
Gennem de første mange år med de
forholdsvis få og spredte Jerseybesætninger har tyreholdet naturligvis været
egne bedækningstyre. Nedenstående
tabel, som er tal fra racetællingerne,
viser det store antal tyre:
Det har naturligvis ikke været muDansk Jersey
JUBILÆUMSSKRIFT 1896-1996

139

Haven er et godt sted at fotografere Jerseykøer. Gårdejer Lars Peder P
 edersen,
Lambæksgård med hjælpere præsenterer en smuk samling døtre e
 fter ÅVF Ejby.
[Foto Jersam].

ligt i de forholdsvis små besætninger,
at beholde den enkelte tyr, indtil der
kunne foreligge en afkomsundersø
gelse for denne, men flere måske
mange af tyrene skiftede ejermand.
Når de havde virket nogle år i en besætning, blev de solgt til en anden
besætning.
I mange besætninger er der sikkert
drevet en systematisk linieavl, som
i Kærbyholmbesætningen, hvor der
gennem en lang årrække blev lagt en
tyr til på den foregående og en af besætningens bedste køer.
En opstilling af de anvendte tyre vil
vise dette. Tyren i den følgende linie er
stadig søn af den foran anførte:

Bedækningstyre
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1944
956

Palle Berg, stb. 195. Mor: Nr. 1, e.stb.
218
Palle II, stb. 195. Mor: Nr. 6, e.stb. 119
Bergling, stb. 196. Mor: Nr. 26, e.stb.
122
Berg V, stb. 233. Mor: Nr. 29, e.stb. 120
Holm, stb. 266. Mor: Nr. 81, e.stb. 175
Rane, stb. 270. Mor: Nr. 78, e.stb. 220
Robert, e.stb. 11. Mor: Nr. 79, e.stb. 221

Der er således gennem en lang årrække benyttet selvtillagte tyre, men
der er dog også benyttet andre ube
slægtede tyre, hvorved indavlsgraden
mildnes noget. På et tidspunkt må der
blodfornyelse til, og denne kommer til
Kærbyholmbesætningen med Nybølle
1933
457

1923
258

1914
381

1909
364

12, E-stb. 16, der med sine fremragende anlæg for mælkemængde supplerede besætningens sikre anlæg til
fedtprocent og gav en stor ydelsesstigning.
De første tyreholds/kvægavlsforeninger for Jersey blev oprettet meget tidligt. Således i Aale og Aldum
omkring århundredskiftet, senere i
Bindslev, Thise, Sandvad og Vejlby og
måske flere steder. Vejlby Sogns Jerseykvægavlsforening eksisterede så
sent som i 1942, hvor den udstillede
en tyr på jubilæumsskuet. Hvor stort
et tyrehold disse foreninger rådede
over, har det ikke været muligt at gøre
op.
Med den kunstige sædoverførings
start i 1936, var det de andre racers
brugere, som gik foran i dannelsen
af de første kvægavlsforeninger med
brug af denne teknik. Men selv om den
kunstige sædoverføring gav mulighed
for et mere planmæssigt avlsarbejde
for de spredte Jerseybesætninger,
var de alligevel for få og for spredte
til, at de kunne være med fra starten.
Der blev i stedet oprettet mange private sædstationer gennem de første
år med den kunstige sædoverføring,
og det var naturligvis til stor hjælp for
Jerseyavlerne.
I de egne af landet, hvor Jersey
havde den største udbredelse, kom
de dog hurtigt med i de allerede dannede kvægavlsforeninger. Den første
i 1942 i Kvægavlsforeningen for Hjør
ring amt, i Vestfyns kvægavlsforening
i 1943 og i Tørring-Brædstrupegnens
kvægavlsforening i 1945.
Antallet af kvægavlsforeninger stiger stærkt i sidste halvdel af 40-erne
og ender i 1960 med ialt 81 foreninger, som det største antal, derefter begynder antallet at falde, som følge af
at flere små foreningerne går sammen
om arbejdet.
I starten er antallet af tyre meget
begrænset, således er der i 1946 6
foreninger med tilsammen 15 tyre og
3.867 køer insemineret med Jerseysæd. I 1950 er der 24 foreninger med
ialt 66 tyre og 30.427 køer. I 1957
når Jersey et foreløbigt højdepunkt
med 199.779 køer insemineret med
Jerseysæd. Der er i dette år ialt 196
Jerseytyre i kvægavlsforeningerne.
I jubilæumsskriftet 1962 skriver

landskonsulent H. Bruun:
I vor tid er det kvægavlsforeningerne, der har overtaget avlsarbejdet,
og det er store økonomiske og avlsmæssige forpligtigelser, kvægavlsfor
eningerne herved har overtaget. Disse
forpligtigelser bliver stadig større, og
skal vi stadig have køer i dansk landbrug, må kvægavlsforeningerne sørge
for, at køerne bliver stadig bedre og
mere velegnede for moderne kvæg
brug. Det er kvægavlsforeningernes
ansvar, at finde virkelig gode tyre,
som kan give disse gode køer. Men
forudsætningen for at finde tyrene er,
at flest mulig unge tyre kommer i brug
i kvægavlsforeningerne, således de får
mulighed for at vise, hvilke arvelige
egenskaber de er i besiddelse af. Derfor er et samarbejde i de små kvægavlsforeninger nødvendigt.
Så tidligt som i 1958 blev der ved
Danmarks Jerseyforenings generalforsamling slået til lyd for samarbejde
mellem de mindre kvægavlsforeninger
for en bedre udnyttelse af de bedste afprøvede tyre, ligesom der ved samme
lejlighed, blev nævnt opdelingen af tyrene i de senere så velkendte grupper,
ungtyre, ventetyre og brugstyre. Men
der skulle gå endnu mange år før brugen af tyrene, blev helt opdelt i disse
grupper.
Fra 1960 og i årene derefter falder
antallet af inseminerede Jerseykøer,
vel nok væsentlig fordi flere Jersey
kvægbrugere vil have del i kødproduktionen, og derfor bruger Charolaistyre til en del af køerne. Der kommer
dog snart en stigning igen, og i 1968
insemineres mere end 220.000 køer
med Jerseysæd.
Siden 1969 er antal køer insemineret med Jersey faldet i takt med
reduktionen i kvægbestanden, og er
nu på 104.576 køer insemineret med
Jerseysæd. Der var i 1995 ialt 358
Jerseytyre på tyrestationerne.
Som et kuriosum i forbindelse med
den kunstige sædoverføring bør nævnes, at der allerede omkring århundreskiftet blev udført forsøg med dette på
Gaardbogaard. Dette viser også, hvor
åben Jørgen Larsen var over for nye
ideer. Det er sikkert første gang kunstig sædoverføring er forsøgt anvendt
på køer.
De første forsøg med kunstig sædoverføring var foretaget omkring
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Mest anvendte brugstyre 1995.

Tyr
Jas Byg
Jas Super
Fyn Tanic
Hallas
Jas Dixi

Far

Antal ins.

Y-indeks

S-indeks

Skæ Hede
Fascinator
Fascinator
Fyn Haug
Øjy Mikkel

37.759
12.227
11.213
10.732
9.089

109
109
109
108
109

112
103
110
108
108

1880, og var forsøgt anvendt indenfor
hesteavlen i USA. Samtidig med forsøgene på Gaardbogaard blev kunstig
sædoverføring også forsøgt med den
jyske hingst Aldrup Munkedal, og med
et rimeligt godt resultat.

Avlsplan for Jersey
Ved Danmarks Jerseyforenings formandsmøde i 1970 forelagde professor A. Neimann-Sørensen de første
tanker om „de moderne avlsplaner“,
hvor det især drejede sig om brug af
betydeligt flere ungtyre, samt nye afprøvningssystemer, fordi afkomsprø
vestationernes kapacitet var begrænset.
Landskonsulent H. Bruun gik gennem foredrag og artikler stærkt ind for
disse nye principper, så Jerseyavlerne
var fortrolige med indholdet i avlsplanen da 411. beretning fra Forsøgslaboratoriet, Kvægavlens planlægning
for malke- og kombinationsracerne,
udkom i 1973.
Hovedlinierne i kvægavlens planlægning var: Større foreninger, igangsætning af størst mulig antal ungtyre
med et begrænset brug af hver enkelt,
derefter dybfrysning af sæd af ventetyre, stærk selektion ved/efter afkomsprøvning, således at det kun blev de
allerbedste tyre, som blev brugt som
brugstyre.

Samarbejde mellem
kvægavlsforeningerne
Allerede i 1950 bliver det første samarbejde mellem Jerseyafdelingerne
i de Midt- og sydvestjyske kvægavlsforeninger etableret, med dannelsen
af Sydjysk Jerseykvægavlsforening.
Et samarbejde, som blev udvidet gennem årene, og som har bestået indtil
1995, hvor koantallet var reduceret så
meget, at det blev nødvendigt at søge
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samarbejde med andre.
I 1952 bliver Jersey i kvægavlsforeninger på de østlige øer samlet i Østdansk Jerseytyre Station, men flere af
de private Jerseysædstationer på Sjælland fortsætter en del år endnu.
Der etableres en del sammenlægninger gennem de næste år, men det
virkelig epokegørende samarbejde
kommer i 1978 med etableringen
af JAS - Jersey Avls Samarbejdet - i
Nordjylland mellem Jersey i 10 kvægavlsforeninger, som fra 1983 tillige
omfatter fælles tyrehold.
Derefter følger JERSAM, et samarbejde mellem Jerseyafdelingerne i
Kvægavlsforeningen Fyn og Sønderjysk kvægavlsforening. I 1995 fulgte
så etablering af samarbejde mellem
Sydjysk Jerseykvægavlsforening og
Jersam, ligesom der mellem Jersam
og Østdansk kvægavlsforening er aftale om fælles afprøvning af ungtyre.
Det vel mest epokegørende indenfor samarbejde sker i 1982 med
etablering af DJ-KVF-udvalget, med
aftale om ens priser for tyrekalve og
vilkårspenge. Aftalen blev i 1983 udbygget med den landsdækkende brugstyreplan.
Af størst betydning er vel nok den
fælles brug af brugstyre, som betyder
at alle Jerseyavlere har mulighed for
at bruge de bedste brugstyre, og tillige
at de bedste brugstyres sædproduktionsevne udnyttes fuldt ud. Herigennem opnås at der i alle besætninger
sikres den størst mulige avlsmæssige
fremgang.
I jubilæumsåret er ungtyreafprøvningen samlet i to næsten lige store
avlsområder, og det ligger vel nær at
antage, at næste skridt bliver fælles afprøvning af ungtyre og senere samling
i en organisation.
I de senere år er der årligt igangsat 70-80 ungtyre, hvor der indenfor
en periode på 1-3 måneder anvendes

Jersey på afkomsprøve

År
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1070-71
1971-72
1972-73
1973-74

Antal
hold

Mælk
kg

Fedt
pct.

Smf.
kg

1
1
2
3
5
11
15
14
17
14
18
20
7
13
14
16
9
16
15
19
13
7
10
10
8

3359
3026
2989
3186
3043
3227
2880
3191
3285
3466
3553
3307
3567
3513
3499
3475
3397
3613
3821
3679
3793
3852
3842
3919
3939

6,12
6,07
5,93
6,05
6,09
6,31
6,29
6,25
6,22
6,16
6,33
6,40
6,51
6,51
6,52
6,42
6,47
6,55
6,58
6,74
6,54
6,68
6,52
6,60
6,72

206
184
177			
192			
185			
204			
181			
199			
204			
214			
225			
212
4,36
144
232
4,40
157
229
4,38
154
228
4,32
151
223
4,32
150
220
4,27
145
237
4,32
156
251
4,26
163
248
4,33
159
248
4,36
165
257
4,55
175
251
4,20
162
259
4,28
168
265
4,35
171

800-1.000 portioner sæd af hver.
Igangsættelse af så stort et antal ungtyre hvert år giver mulighed for en
stærk selektion for både ydelse, eksteriør og brugsmæssige egenskaber, således at det er de absolut bedste af årgangens tyre, som bliver anvendt som
brugstyre. De bedste brugstyre bruges
da også meget stærkt, som ovenstående tabel viser:
Avlsarbejdet

Allerede fra starten blev afkomsundersøgelser i form af moder-datter sammenligninger taget i brug af Jersey, og
Jerseyforeningens ledelse anbefalede
meget stærkt, at der kun blev lagt tyre
til efter afkomsundersøgte tyre. I 30erne tog Jersey, som den første race
herhjemme, korttidsundersøgelser i
form af 100 dages moder-datter sammenligninger i brug, for så tidligt som
muligt, at kunne vurdere den enkelte
tyrs avlemåde.
Under og navnlig i de første år
efter sidste krig kunne der ikke laves

Protein		
pct.
kg

Variation mell.
holdene-kg smf.

172-182
171-229
149-203
182-233
139-224
177-225
167-229
161-231
192-265
179-243
216-266
183-277
206-263
199-249
183-265
201-264
233-274
209-290
205-289
241-270
227-277
232-292
245-287

reelle moder-datter sammenligninger
på grund af fodersitutationen under
krigen, dette gav starten til afkomsprøver for tyre, hvor ca. 20 kvier efter
en tyr blev indsat på en af de såkaldte
afkomsprøvestationer.
Afkomsprøvestationerne blev startet i 1945-46. Jersey kom først med i
1949-50 med et enkelt hold, idet det
var svært i de små kvægavlsforeninger,
at samle et hold på 20 kvier med den
rette kælvetid.
Ialt blev der afprøvet 278 hold efter
Jerseytyre inden afkomsprøverne sluttede i 1973-74.
Tilslutningen til afkomsprøverne og
gennemsnitsydelsen i de enkelte år er
vist i ovenstående tabel.
Afkomsprøverne var et værdifuldt led
i avlsarbejdet, foruden at de også viste, hvad et hold førstekalvskvier var
i stand til at præstere under gode fodrings- og pasningsbetingelser. De blev
således på dette område et forbillede
for den almindelige kvægbruger.
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Abildknægt e.s. 39. Første Jerseytyr
med hold på afkomsprøvestation.

Selv om der var mange ting som
gjorde, at afkomsprøverne ikke kunne
foretage en sikker oprangering af tyrene, som påvist af docent, senere
professor Ole Venge allerede i 1961,
var der trods alt en stor forskel mellem de bedste og de dårligste, og der
blev gennem årene fundet mange tyre,
som har haft en formidabel indflydelse
på dansk Jerseyavl.
En indflydelse, som vel navnlig kom
til udtryk ved, at nu blev kvægavlsforeninernes indkøb af tyrekalve koncentreret om kalve efter fædre, som havde
haft et godt afkomsprøveresultat. Dette
ses navnlig ved de senere års afkomsprøver, hvor netop de gode tyrefædres
sønner opnår særdeles høje ydelser.
Afkomsprøverne for Jersey fik en
vældig god start med holdet efter Abildknægt, som nåede 206 kg smørfedt i
gennemsnit, betydeligt over gennemsnittet for samtlige hold. Dette gav naturligvis vind i sejlene, og da Lasse-holdet i 1952-53 blev årets højstydende
hold af samtlige med ydelsen 3749 kg
mælk, 6,11 pct. fedt og 229 kg smørfedt, en fantastisk høj ydelse dengang,
blev begejstringen ikke mindre.
Lasse-holdets resultat var vel også
mere eller mindre årsag til den første
eksport af dansk Jerseysæd med 50
portioner til Sydafrika.
Den store stigning i ydelse igennem
de 25 år, som afkomsprøverne virkede,
kan nok i nogen grad skyldes bedre
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fodring m.m. gennem årene, hvilket
måske især har gjort sig gældende
for den store stigning i fedtprocenten,
men stigningen i mælkemængde og
dermed også i smørfedtydelse er betragtelig.
Det var virkelig høje ydelser, der
blev opnået af disse første kalvs kvier
på afkomsprøvestationerne, når der
samtidig huskes på, at det for det enkelte hold var ydelsen i 304 dage, som
blev målt.
Sammenlignes ydelsen for det sidste år 1973-74 med ydelsen for samtlige kontrollerede køer i det tilsvarende
år, som for 112.524 køer var 3769 kg
mælk, 6,07 procent og 229 kg smf.,
viser dette meget tydeligt, at det var en
meget høj ydelse, der blev opnået på
afkomsprøvestationerne.
De tidligere nævnte afkomsundersøgelser i form af moder-datter-sammenligninger fortsatte, indtil de blev
afløst af P- og R-talsopgørelserne.
I 1956 begyndte en del kontrolforeninger, at lade regnskabsmaterialet
bearbejde over EDB, og efterhånden
som tilslutningen til dette blev større,
omkring 1970 var samtlige kontrolforeninger tilsluttet, dannede materialet grundlag for nye avlsforanstaltninger. Den første opgørelse kom i
1962, i form af en P-talsopgørelse,
d.v.s. ydelse i 130 dage efter første
kælvning, senere fulgte så R-talsopgørelserne, som var beregnet på ydelser
i 305 dage efter første kalv, og som
viste afkomsgruppens smørfedtydelse i
procent af alle 1. kalvs køer korrigeret
til samme alder og samme besætningsgennemsnit. Gennemsnitsværdien for
R-tallet blev derved ca. 100.
I årene siden disse første opgørelser
er korrektionsfaktorer og beregningsmåder justeret, så de er bedst mulige
til at udtrykke det enkelte dyrs avlsværdi.
I 1980-81 blev R-tallet omdannet til
et relativt avlsværdital. Det blev herved
et udtryk for tyrens anlæg til smørfedtydelse udtrykt i procent af racens gennemsnit, samtidig blev forventede 305
dages ydelser for afgåede døtre og for
døtre med ufuldstændinge laktationer
medtaget i beregningerne.
Da avlsværditallene er meget vigtige oplysninger i avlsarbejdet, blev
den „Direkte opdatering“ (DOA) taget
i brug i 1986, fordi den gør det muligt

at inddrage en stor del af den samlede
information om det enkelte dyr i beregningerne med stor sikkerhed til følge.
Fra samme år bliver proteinet inddraget, og der er siden da beregnet avlsværdital for både tyre og køers anlæg
for ydelse af mælk, smørfedt og protein samt en række andre egenskaber,
der alle er samlet i et total-økonomisk
indeks; S-indekset.
Fra 1993 anvendes en anden metode (BLUP) til beregning af avlsværdital for ydelse hos tyre. BLUP er et
fællesnavn for en gruppe metoder, der
i forskelligt omfang inddrager information om avlsværditallene hos slægtninge. Med denne metode fastlægges
størrelsen af miljøkorrektionerne ved
hver beregning, så de er tilpasset det
aktuelle datamateriale. DOA anvendes
dog stadig ved beregning af avlsværditallene hos køer.
For alle øvrige egenskaber anvendes forskellige statistiske metoder til beregning af avlsværdierne.
Fra 1997 er det dog planen, at alle
indekser skal beregnes udfra en fuld
Animal Model, hvor der tages hensyn
til samtlige slægtsskabsinformationer
ved beregning af avlsværditallene. Så
vidt det er muligt vil alle kendte genetiske sammenhænge mellem diverse
egenskaber endvidere blive anvendt i
beregningerne (Multi trait).
I nedenstående tabel er vist de egenskaber der pr. maj 1996 indregnes i
S-indekset.
Vægtfaktorer til beregning af S-indekset for Jersey. Maj 1996.
Y-indeks
0,80
I-indeks
0,09
Hunlig frugtbarhed
0,14
Kælvningsevne
0,05
Mastitisresistens	
0,24
Lemmer
0,10
Malkeorganer
0,36
Malketid
0,24
Temperament
0,08
Som det fremgår inddrages alle produktionsøkonomiske egenskaber i
det samlede indeks - både positive og
negative. I nær fremtid vil yderligere
indekser for øvrige sygdomme blive
introduceret, idet det jo ikke udelukkende er mastitis, der er af betydning
for økonomien i besætningerne, og
med den omfattende og sikre syg
domsregistrering, der foretages i dag

Lasse-døtre på afkomsprøvestation.

er datagrundlaget for sådanne andre
sygdoms-indekser tilstede.

Jerseykvægets eksteriør
Flere af de første Jerseyavlere var ret
flittige udstillere ved dyrskuerne, men
datidens dyrskuer skal nok heller ikke
ses med nutidige øjne med hensyn
til eksteriørbedømmelse. Dyrskuedeltagelsen blev nok mere betragtet, som
en måde at sprede kendskabet til Jerseyracen på.
Efter deltagelsen i landsudstillingen
på Bellahøj i 1938 stod det ledelsen
klart, at der måtte laves en speciel
pointskala for Jerseybedømmelsen.
Jerseyfolkene var ikke tilfredse med
en bedømmelse efter ryg, kryds og
lårmetoden, som ikke havde noget at
gøre med økonomisk kvægavl. Det var
vel netop dette, som V. Stribolt havde
påpeget.
Daværende formand for Danmarks
Jerseyforening J.Kr.Madsen, Baungård udarbejdede da en bedømmelsesskala, som gik på tildeling af en typebetegnelse. Denne blev første gang
anvendt ved jubilæumsudstillingen i
Fredericia i 1942, og efter små ændringer og tilføjelser blev den anvendt
helt op til 199l, hvor man gik over til
samme pointsystem som andre racer.
Typebedømmelsen opererede oprindelig med opdeling i 3 typer, I, II, og
III, hvor type I var de små og fine køer.
Type II var de store og lidt for tunge
køer, og type III var de grimme køer.
Eller som det blev sagt engang, type
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og det blev vel egentlig startsignalet til
det nuværende system med en fuldstændig opstilling efter eksteriør.
Fra 1986 blev det besluttet, at der
ikke længere kunne udstilles tyre. Beslutningen blev taget på grundlag af
veterinære forholdsregler omkring
smitte, således at kvægavlsforeningstyre ikke længere kunne udstilles, og
det kom så til at gælde alle tyre.
Gennem alle årene er det gang på
gang blev fastslået, at dyrskuerne ikke
har noget med avl at gøre, men kun er
vindue udadtil, et sted hvor man kan
vise racens bedste dyr, og dermed gøre
reklame for racen.
Kærby Vestfyn e.s. 41.

I var dem Jerseyfolkene kunne lide,
type II var dem de andre kunne lide,
og type III var dem ingen kunne lide.
Til type II og III kunne der tilføjes et
Y, når yveret var i orden.
De første ændringerne i typebetegnelsen kom allerede i 1948, idet
man ønskede en støre differentering
i bedømmelsen, og bogstaverne a og
b blev taget i anvendelse. Senere blev
tillige tilføjet type Icy og Ic.
Opstillingen i såvel katalog som efter bedømmelsen skulle ske efter antal
point for ydelse. I 1974 blev dette ændret til, at opstillingen skete efter points
inden for den enkelte bedømmelsesgruppe. Fynboerne fik dog „lov“ til at
stille såvel tyre som køer op efter type,

Jubilæumsskuerne
Danmarks Jerseyforening har i tidens
løb festligholdt sine jubilæer gennem
afholdelse af landsskuer. Det første i
1942 i Fredericia, hvor det trods krig
og restriktioner, lykkedes at samle 111
dyr, hovedsagelig dog fra Vestfyn og
det Midt-sydjyske område. Så kendte
tyre som Nybølle 12, e.s. 16, Indslev Ellekær, e.s.25, Abildknægt, e.s.
39, Kærby Vestfyn, e.s. 41, Esbern,
e.s.44 og Palle Billesbølle, e.s.59 var
udstillet.
Foruden de gode, enkelte køer var
der udstillet 5 afkomshold. Det var
bl.a. efter Adonis Aabylund, e.s. 33,
Hertug, e.s. 37 og Malling Favorit,
e.s. 42 samt et hold efter Hedley fra

Afkom efter THY Jako på Ungskuet i Herning 1986. Måske den bedste afkomsgruppe, der nogen sinde er udstillet i Danmark. [Foto Jerseybladet].
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Konkurrencen mellem
besætningsgrupper er blevet et populært indslag
på dyrskuerne. Vinder af
konkurrencen i Hobro 1987
Sv. Grønlund, Valsgaard,
Hobro. [Foto Jerseybladet].

Gaardbogård.
Ved landsskuet i Horsens i 1952 var
der udstillet ialt 227 dyr. Blandt tyrene
var så kendte navne som Palle Vendelbo, e.s. 60, Lasse, e.s. 70, Abild
Hedam, e.s. 76 og Millinge Munk, e.s.
87, tyre som fik meget stor betydning
for Jerseyavlen. Blandt køerne var naturligvis eliten af de danske Jerseykøer,
hvoraf flere allerede var eller senere
blev tyremødre.
Erik Bredholt skriver i en kommentar i Jerseybladet efter skuet bl.a.:
“Et skue som Danmarks Jerseyforenings jubilæumsskue er noget helt for
sig selv. Ingen andre avlsforeninger
her i landet har hidtil præsteret noget
lignende. Hvad så siden andre mennesker mener om Jerseykvæget. - Skuet
i Horsens må de anerkende som en
smuk og værdig demonstration af det,
vi vil i Jerseyavlen, og en festlig højtideligholdelse af Jerseyforeningens 50
års jubilæum.
Kongen sagde ved skuet, at han
kunne forstå, at Jerseykøerne var en
slags nyttige samfundsborgere. Det
er netop det, de er. De udmærker sig
særlig ved stilfærdige indre egenskaber
og er beskedne i deres fordringer. Det
er den slags man skal gøre lidt stads
af engang imellem, når lejlighed byder
sig, for de fortjener det”.
Igen i 1962 blev der afholdt jubilæumsskue, som med 487 dyr slog
alle rekorder. Blandt afkomsundersøgte tyre var bl.a. fremstillet Granat,
e.s. 126, Hjørring Frank, e.s. 135,
Nordfyns Russ, e.s. 138, Åvf. Jaffa,
e.s. 155, Hjørring Gerorg, e.s 162 og
Hammel Lyng, e.s. 163.
Holdene af køer mønstrede så store
hold som 13 køer med livsydelse, 95
køer med mindst 2 regnskabsår, 48

med en malkeperiode og 33 med 100
dages ydelse.
Desuden var fremstillet ikke mindre
end 26 afkomshold, heraf 3 fra private udstillere og 23 fra kvægavlsforeningerne. Af de private var det bl.a.
4 døtre efter Kattrup Ægir, e.s. 85 fra
Kr. Simonsen, Vadgård, 10 døtre efter Edelslund Knægt, e.s. 95 fra Erik
Bredholt, Edelslund.
Også holdene fra kvægavlsforeningerne skulle bestå af 10 køer, som dog
kun var udstillet en af de tre dage, som
skuet ellers varede. Blandt de mange
hold skal nævnes holdene efter Valiant, e.s. 86, Sydfyns Hoff, e.s. 116,
B.W.B., e.s. 125 og Lars, e.s. 148.
Tyre der fik meget stor betydning for
Jerseyavlen i årene efter skuet.
Jubilæumsskuet i 1972 blev afholdt
i forbindelse med Ungskuet i Herning.
Der var udstillet ialt 90 dyr, heraf 73
køer. Udstillingen blev af landskonsulent H. Bruun betegnet som imponerende og den endnu bedste Jerseyfremstilling her i landet. Dette skyldes
både, at det var en meget stor fremstilling, og at der var lange rækker særdeles gode dyr.
Til jubilæumsskuet i 1977 i anledning af Danmarks Jerseyforenings 75
års jubilæum var udstillet ialt 61 køer,
som var var opstaldet under „Agro
meklignende“ forhold i en af staldene
på ungskuepladsen, og netop opstaldningen var i høj grad med til at skabe
og fremhæve den gode udstilling, som
da også vakte beundring både hos
udenlandske og danske gæster.
I forbindelse med dyrskuerne skal
også nævnes Agromek og vinterudstillingerne.
Ved Agromek har der hvert år siden
1976 været udstillet 12 Jerseykøer.
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Køerne præsenteres på Ungskuet 1990. [Foto Jerseybladet].

Der har endvidere i de seneste år tillige været udstillet afkomshold efter de
mest aktuelle brugstyre.
Agromek tiltrækker hvert år mange
gæster fra såvel Danmark som udlandet, og er derfor et særdeles godt udstillingsvindue for Dansk Jersey. Der
knyttes mange kontakter til både tidligere og fremtidige købere af dansk
Jerseyavlsmateriale.
Ved vinterskuerne i Aars og Odense
udstilles der et antal Jerseykøer i forhold
til racens udbredelse i de enkelte landsdele. Disse skuer er hver især enkelte
gange lavet som internationale udstilliger i form af udenlanske dommere,
besøg af instutioner og foreninger samt
gæster i almindelig fra andre lande.

Kåring og afkomsbedømmelse
Igennem 50-erne og 60-erne blev der,
navnlig fra Jylland, udtrykt ønske om
en „officiel accept“ af deltagelse i kåring, som man havde det for de andre
racer.
Der havde gennem årene været
enkelte besætninger med i landboforBesætningsgruppe på fem
køer fra Marianne og Jørgen
Christensen, Revn ved Grenå
på Landsskuet i Herning
1994. [Foto Jerseybladet].

Dansk Jersey
JUBILÆUMSSKRIFT 1896-1996

148

eningernes kåringsarbejde og mange
med i husmandsforeningernes kvægholdsbedømmelser. Ønsket blev i flere
år holdt hen, men det blev så til, at så
skulle det være typebetegnelsen, som
skulle anvendes ved bedømmelsen.
Den var imidlertid uegnet til udregning af gennemsnit for de kårede
besætninger o.s.v., men i slutningen
af 60-erne blev 10x10 bedømmelsesskalaen udviklet. Den blev først taget
i brug ved bedømmelsen af afkoms
prøveholdene, og derefter ret hurtigt
anvendt i kåringarbejdet.
Man havde dog så svært ved at
forlade typebedømmelsen, at der i de
første år både skulle kåres efter 10x10
skalaen og gives typebetegnelse.
Kåringsarbejdet havde gennem følgende år ret god tilslutning, men interessen dalede noget efter nogle års forløb. Det var først efter opstilling af mere
enkle regler for hvilke og hvor ofte den
enkelte ko skulle kåres og overgangen
til enedommersystemet, at der igen
blev interesse for kåringen, og der er
nu stor tilslutning til kåringsarbejdet.
I 1992 gik man over til den lineære
registrering, som i mange år havde
været anvendt, bl.a. i USA.
Princippet ved lineær registrering
er følgende:
19 egenskaber registreres på en
skala fra 1 til 9. Registreringen sker
uafhænigt af laktationsnummer og
tidspunkt i laktationen. Registreringen
skal dog foretages i intervallet fra 1
måned til 8 måneder efter kælvning.
I de efterfølgende EDB-beregninger
foretages diverse korrektioner og følgende resultater publiceres:
Tyre: avlsværdier for 19 egenskaber.

TME-køer, ældste hold ved Vinterskuet i Odense 1991. [Foto Jerseybladet].

Grafisk fremstilling ved S-107
og derover. Variation -3 til +3.
Gennemsnit = racegennemsnit.
- avlsværdier for krop, lemmer og malkeorganer. 100 er
gennemsnit, variation fra 85 til
115.
Køer - registrerede, ukorrigerede vær
dier 1 til 9
- avlsværdier for krop, lemmer og malkeorganer. 100 er
gennemsnit, variation fra 85 til
115.
- eksteriørtal for krop, lemmer,
malkeorganer og helhed. 80 er
gennemsnit, variation fra 60 til
100.
Kvier - Afstamningsværdier for krop,
lemmer og malkeorganer. 100
er gennemsnit, variation fra 85
til 115.
Der eksisterer følgende bedømmelsesinstanser:
Døtregruppebedømmelse:
Foretages af afkomsinspektøren. Der bedømmes i 1. og 2.
laktation.
Fra Maj 1996 bedømmes kun i
1. laktation.
Alle døtregrupper bedømmes
Ved tyre med S-indeks på
mindst 108 og Y-indeks mindst
105, bedømmes alle døtre efter UT-insemineringerne, dog
maksimum 100. Tyre med lavere avlsværdital stopper automatisk efter bedømmmelse af
15-25 døtre.

Kvægavlsforeningerne kan bestille „fuld“ bedømmelse af et
hold uanset avlsværdital. Er
bedømmelsen påbegyndt, skal
den fuldføres.
Lokal kåring:
Bedømmelse af besætninger eller enkeltdyr foretages af lokal
folkevalgt, lokal funktionær eller afkomsinspektør.
Landstilsyn:
Landstilsynsbesætningerne
bedømmes af afkomsinspektøren.
Tyremødre
Alle køer med kalve på individ
prøvestation skal bedømmes
af afkomsinspektøren. Dette
gælder ligeledes alle potentielle
tyremødre i PL-projektet.
Kåringsarbejdet er da også en meget vigtig del af nutidens kvægavl, enten det er kåring af afkomsgrupper,
tyremødre eller besætninger.
I dag kåres der årligt ca. følgende
antal køer:
Tyremødre
400
Landstilsyn
1100
Døtregruppe
3300
Lokal (folkevalgt/funktionær)
8300
Lokal (afkomsinspektør) 550

Arvelige lidelser
Bortset fra RVC, Rectal-Vaginal-Con
striction, indsnævring af endetarm og
skede, samt Dag-defekten, halekrølning af sædspermierne, har Dansk
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FYN Tanic-gruppe på Det fynske Fællesskue 1992. [Foto Jerseybladet].

Jersey været forskånet for alvorlige
arvelige lidelser. RVC-lidelsen betyder,
at kvierne ikke kan insemineres, men
nok bedækkes naturligt, men er ude af
stand til at give fødsel til en kalv.
RVC, som var kommet til landet
med tyren Trademark fra USA, er et
recessivt anlæg. Danmarks Jerseyforening tog meget håndfast på, at få
udryddet lidelsen. Ved at udelukke alle
dyr med anlæg for lidelsen fra avl, det
vil sige alle tyre i kvægavlsforeninger,
som måtte formodes at have anlæg,
blev slagtede. Det var en stor del af
en årgang ungtyre, enkelte af dem var
taget i brug. Tyrene blev slagtet og
sædlageret af dem destrueret.
Også over for eksporten af dyr blev
der taget forholdsregler, der måtte ikke
forekomme dyr med formodet anlæg i
de tre nærmeste ophavsled.
Der blev kun fundet ganske få dyr
som havde lidelsen, og efter nogle få
år var lidelsen i den grad elimineret
fra Dansk Jersey, at der ikke gennem
snart mange år, er fundet dyr, som er
bærer af lidelsen.
Dag-defekten ramte kun ganske få
tyre, og er forlængst ude af avlen.

Indavl
I årene fra 1909 til 1947 blev der ikke
importeret Jersey til Danmark, men i
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1947 blev der importeret 13 kvier fra
Sverige og 3 tyre fra Jerseyøen. Baggrunden var blandt andet, at man skulle
have blodfornyelse, for at modvirke
den indsnævring af avlsmaterialet, som
insemineringen havde eller ville medføre.
Tanken om indavl har vel nok været
fremme i årene siden, men er blevet
dæmpet gennem den import af sæd af
enkelte tyre fra New Zealand og USA,
som skete i 60-erne og 70-erne.
Med den efterhånden stærke brug
af enkelte tyre som brugstyre og som
tyrefædre, blev tanken om indavl igen
aktuel, og helt galt blev det, da en tyr
som Fyn Tved blev brugt meget ikke
alene som brugstyr, men også som far
til en meget stor del af ungtyrene i alle
kvægavlsområder.
I en undersøgelse over indavlsgraden hos fynsk Jersey, hvor afstamningen på ialt 16.906 tyre og køer indgik,
blev fundet at indavlsgraden steg mellem 0,056 og 0,071 procent pr. år og
mellem 0,25 og 0,44 pr. generation,
størst for tyrene. En stigning, som dog
ikke er større end den, man kan forvente ved renavl inden for en race.
Når indavl er så frygtet, som tilfældet er, skyldes det indavlsdepressionen, det vil sige nedgang i frugtbarhed,
mindre livskraft hos kalve, og nedgang
i ydelse for køernes vedkommende.

Bravo, tyr s. nr. 1 og dermed Dansk Jerseys første stambogsførte dyr. Billedet
hænger i stuen på Gårdbogård som det sidste minde om, at her var Dansk Jerseys „vugge“. Malet af den ukendte kunstner Nortvig. [Foto Jerseybladet].

I en undersøgelse på 41.708 amerikanske Jerseykøer fandt Hudson og
van Vleck en nedgang på 14.8 kg
mælk og 0,8 kg smørfedt for hver procent stigning i indavlsgraden.
I en undersøgelse på 10.129 fynske
Jerseykøer fandt Poul E. Christiansen
tilsvarende en nedgang på 13,0 kg
mælk, 0,71 kg smørfedt og 0,48 kg
protein.
Undersøgelsen viste, at indavlsgraden var stigende gennem de år, som
materialet omfattede, og kan vel nok
henføres til den stærke brug af enkelte
tyre.
Indavlsgrad efter fødselsår.
Antal Indavlsgrad
Født 1981
981
0,95
Født 1982
2.240
1,03
Født 1983
2.299
0,98
Født 1984
2.842
1,19
Født 1985
2.933
1,19
Født 1986
2.083
1,23
Den enkelte kvægbruger kan lettest
undgå indavl, ved at anvende insemineringsplanerne, hvor der netop er
taget hensyn til dette.
For racen er der i hvert fald endnu
mulighed for at hente blodfornyelse
i andre lande, men efterhånden som
Jerseyavlen bliver mere og mere inter-

nationaliseret, kan det måske komme
dertil, at der må tænkes i andre baner.

Stambogsføring
Stambogsføring er en vigtig del af avlsarbejdet inden for alle racer. I mange
lande bliver alle avlsdyr registreret
allerede som kalve. I Danmark sker
registreringen over kontrolforeningernes system med mærkning af kalvene,
medens stambogsføringen kun omfatter avls- og eksportdyr.
Allerede fra starten med Jerseyracen var man omhyggelig med, at holde
styr på afstamningsoplysningerne på
de indførte dyr, hvor der forelå sådanne, og dette blev videreført gennem
registreringen i kontrolforeningerne,
samt gennem udarbejdelse af familiestambøger for de enkelte besætninger. I
familiestambogen blev alle oplysninger
om besætningen samlet år efter år, ligesom hver enkelt ko havde et blad i
bogen, hvor afstamningen var anført
og hvor oplysninger om ydelse, kælvning m.v. blev påført år efter år.
Det praktiske arbejde med den
egentlige stambogsføringen lå hos fore
ningens sekretær, medens udgivelsen
af den trykte stambog var under De
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Jas Dixi. Velafprøvet, sikker dansk genetik! [Foto Jerseybladet].

danske Landbo- og Husmandsforeningers udvalg for stambogsføring af Jerseykvæg.
Allerede i 1911 kunne man udgive
den første registerstambog for køer
med 600 numre, og i 1918 kom den
første registerstambog for tyre med
181 stambogsnumre.
Stambogsnummer 1 har tyren
Bravo fra Gaardbogaard. Et smukt billede af tyren malet i 1897 befinder sig
igen på Gaardbogaard.
Igennem mange år var det sekretærens arbejde, at hente oplysningerne
om dyr til stambogen hjem. Det var
tillige svært, at få avlerne til at indse
nødvendigheden af stambogsføringen, navnlig når der skulle betales for
dette.
Også den økonomiske baggrund
for udgivelsen af stambogen kneb det
tit med. Man måtte ofte anmode om
udsættelse, fordi der ikke var penge
nok til trykning m.v.
Med udgivelsen af kostambogen i
1911 og tyrestambogen i 1918 kom
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der ikke flere registerstambøger. Herefter blev det til Elite-stambog for køer
og registerstambog for tyre. Den første blev udgivet i 1925 med 219 køer
og 81 tyre. Stambogen blev derefter
udgivet, når der var samlet materiale
nok til en bog, næste udgave kom i
1932 og dernæst en i 1935 med kun
106 køer, men med de første 9 tyre
optaget i Elite-stambogen.
Der har helt fra starten været stillet krav om køernes ydelse for, at
de kunne optages i Elite-stambogen.
Koen skulle have ydet mindst 200 kg
smør i to på hinanden følgende år
med en fedtprocent på mindst 5,50,
dog måtte fedtprocenten være lige så
mange hundredele under 5,50, som
smørmængden var kg over 200.
Disse krav er naturligvis justeret op
gennem årene, og er nu baseret på koens Y-indeks, samt nogle minimumskrav til kåring.
Den sidste trykte stambog kom
i 1986, og der var da ialt optaget
14.500 køer i Elite-stambogen. Stam-

Fyn Haug, en af nutidens mest betydningsfulde
danske Jerseytyre. [Foto Jersam].

Import og eksport af Jersey
i „nyere“ tid

Import
Som tidligere nævnt blev der i 1947
og i 1948 igen importeret Jerseyavlsmateriale til Danmark, efter at der ikke
havde fundet nogen import sted siden
1909. Ialt blev der importeret ca. 50
kvier fra Sverige, samt 7 tyre fra Jersey
øen. Disse dyr nåede dog ikke at sætte
sig noget varigt spor i Dansk Jerseyavl.
Fra midten af 50-erne sker importen i form af sæd fra USA og New
Zealand. Disse første tiltag gav gode
resultater i form af sønner af USAtyren Trademark, men som desværre
også gav anlægget for RVC-lidelsen.
Efter New Zealand tyren Glenmore
Royal Guide fik navnlig sønnen Fyn
Glen stor betydning, og er vel den
udenlandske tyr, som til dato har givet det bedste resultat sammen med
Fyn Glen-døtre på Det fynske
Fællesskue 1970.
[Foto Jersam].

Dansk Jersey
JUBILÆUMSSKRIFT 1896-1996

154

Dansk Jersey.
De næste importer fra USA gav
ligesom importen af 2 (3) tyre fra
Jerseyøen ikke varige mén i Dansk
Jersey, medens den følgende import
af sæd af 3 tyre fra New Zealand
gav fremragende resultater gennem
Ruscot Star Career-sønnerne Fyn
Danny og Sdj Cure.
Allerede i efteråret 1983 fastlægger
DJ-Kvf-udvalget regler for den fremtidige import, hvor man også bliver
enige om, at det er fra USA, man hovedsagelig skal importere sæd.
Den første bestilling på ialt 8.100
portioner sæd af 5 tyre blev afgivet
i efteråret 1985, og siden da er der
importeret ca. 40.000 portioner sæd
fra USA.
Alle med interesse for jerseyavlen
er bekendt med de opnåede resultater.
Man har naturligvis fået det, man gik

Brutus Syd-døtre på Det fynske Fællesskue.
[Foto Jersam].

efter, en højere mælkeydelse, et bedre
fedt/proteinforhold, medens der vel
nok har været for mange skuffelser
med hensyn til visse eksteriørtræk.
Der er desuden importeret mindre mængder sæd af enkelte tyre fra
Canada og New Zealand gennem de
seneste år.

Eksport af Dansk
Jerseyavlsmateriale
Enkelte dyr vel især tyre blev eksporteret i 20- og 30-erne. I 1951 begyndte
eksporten af Dansk Jersey. Eksport
af avlsdyr var noget nyt, og det vakte
stor opsigt, ikke mindst opkøbet af
100 dyr til Rusland i 1951. Til Sverige
blev solgt ca. 230 dyr i 1953, derefter
tager eksporten et stort opsving. Der
blev solgt avlsdyr til flere lande, men
navnlig til Vesttyskland, hvor der var et
stort marked på grund af udrensning
for Tb og kastning, ialt blev der gennem en årrække eksporteret mere end
25.000 dyr til Vesttyskland.
Første eksport af sæd var i 1954 til

Fyn Tved-døtre på Det fynske Fællesskue.
[Foto Jersam].

Sydafrika, samme år blev der sendt 4
køer og 2 tyre til Ungarn, disse blev
grundlaget for det store krydsningprogram under professor Horns ledelse.
I de følgende år blev der eksporteret
mange dyr, et enkelt år næsten 4.000
stk., ialt blev der i årene fra 1970 til
1995 eksporteret 23.971 registrerede
jerseyavlsdyr.
Af specielle eksporter kan der være
grund til at nævne, 8 tyre til England
i 1969 samt 9 kvier og 1 tyr i 1979,
mere 3.000 dyr til Libyen i 1981, 455
kvier til Ceylon i 1973, 350 dyr til Senegal i 1985-88, 400 dyr til Etiopien,
7 kvier til USA i 1986.
Der er i årenes løb eksporteret
jerseyavlsdyr til de fleste europæiske
lande, samt til Nærøsten og Afrika.
I de seneste 10-15 år er navnlig
sædeksporten, som har taget et stort
omfang. Som et kuriosum skal nævnes, at da eksport af sæd første gang
kom på tale var flere avlere og også
flere i Danmarks Jerseyforenings bestyrelse imod, at der blev solgt avlsmateriale i form af sæd. Det ville være
Jerseykøer med dansk afstamning i Norge.
[Foto Jerseybladet 1995].
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Et eksempel på de gode
r esultater med Dansk Jersey. Koen i forgrunden af
Matenadagiderace er mor,
mormor og oldemor til de
tre Jerseykrydsninger i
baggrunden.
[Foto Jerseybladet].

bedre for Dansk Jersey om der blev
solgt tyre i stedet. Der skulle også i de
første år søges om eksportlicens fra
Landbrugsministeriet.
Der er i løbet af de seneste år indgået aftale med Norge, Sverige og
Tyskland om levering af sæd, ligesom
der er en aftale med den engelske Jerseyforening om salg af Dansk Jerseysæd i UK.
Til mange andre lande sælges der
år efter år Jerseysæd, og Dansk Jersey
er stærkt på vej til, at blive et avlscenter for europæisk jerseyavl.
Af store leverancer skal nævnes
over 400.000 portioner til Indien til
anvendelse i et stort krydningsprojekt,
hvor man ønsker en del jerseyblod indkrydset i det lokale kvæg, for at øge
mælkeproduktionen. Det samme er
tilfældet i flere andre lande, hvor man
vel har erkendt, at det er billigere at
købe avlsmateriale i form af sæd end
i form af dyr, men hvor også klimaSvensk Jerseyko på græs,
tillagt efter den svenske
JSQ Royal-søn, Rotved.
Morfar til Rotved er
velkendte FYN Tved.
[Foto Jerseybladet 1995].

til højre: Dansk Jersey
flyver ud i verden.
[Foto Jerseybladet].
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forhold, m.m. betyder at man ønsker
at bibeholde en vis andel af det lokale
blod i kvæget, for bl.a. at bevare resistens mod sygdomme.
Der er i de allerseneste år leveret ret
store mængder sæd til New Zealand,
og også i Sydafrika er der nu interesse
for igen at købe Dansk Sæd. Sydafrika
købte i sin tid sæd af Fyn Tved, og man
har været meget tilfredse med de resultater, man opnåede gennem denne
import.
Der er gennem årene leveret Dansk
Jerseyavlsmateriale til mere end 60
lande over hele kloden.
Danmark har verdens bedste afprøvningssystem for udvælgelse af
tyre for såvel ydelse som eksteriør, har
en meget høj ydelse med næsten alle
Jerseykøer under kontrol, har formået
at hæve den eksteriørmæssige standard betydeligt, og står derfor stærkt
rustet til at gå ind i de næste 100 år.

Vogn med konsummælk fra grevskabet Langelands tuberkelfri og
dyrlægekontrollerede Jerseybesætning på Bjerrebygård, fotograferet
på sin daglige tur ca. 1940. [Fra Dansk Mejeribrug 1882-2000].

Jerseymælken
og dens
anvendelse

Hestehavegård i Gislev på Midtfyn har
egen gårdbutik. Tine Harrekilde præsenterer her smør og ost, fremstillet
på eget gårdmejeri af mælken fra Hestehavegårds ca. 180 Jerseykøer. [Foto
i privat eje].

Jerseymælken på Gårdbogård
blev overvejende anvendt
til e
 ksportfløde. M
 ejeriet
på Gårdbogård o
 phørte i
1930èrne.

Kirkeby Mejeri på Sydfyn ligger i en af Danmarks Jerseytætteste egne og har ca. 50
års tradition for at producere
Feta og Danablu. Produktionen andrager idag ca. 2500
tons ost pr. år, overvejende
til eksport. Kvaliteten er
blandt verdens bedste - således opnåede mejeriet for en
Danablu ved WM-mesterskabet i USA i 1992 prædikatet:
„Verdens bedste ost“. [Foto
Kirkeby Mejeri].
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Proteinlinje-projektet
Af landskonsulent Rasmus Jerver

Baggrund
Avlsarbejdet inden for malkeracerne
har gennem de sidste 100 år primært
været fokuceret på en stigende smørfedtydelse. Specielt Dansk Jersey
havde som udgangspunkt ved introduktionen her i Danmark i 1896 et
stort forspring både m.h.t. fedt-procenter og kilo produceret fedt.
Denne position har racen stadig i
dag, men med etableringen af protein
afregning for ca. 15 år siden blev der
pludselig andre aspekter indenfor ydelses-avlen. Der skulle dog gå endnu en
rum tid før alvoren rigtigt gik op for
avlsledelserne og kvægbrugerne, da det
først var i 1990 Dansk Jersey for alvor
satte sig ned for at gøre staus; hvor står
vi, hvilken vej går det, hvad ønsker vi og
ikke mindst hvordan gør vi?

Landskonsulent
Rasmus Jerver.

Mål
For det første gjaldt det om at tilpasse
avlen både til den på den tid herskende
afregning men i særdeleshed til den
forventede afregning engang i fremtiden. Fremtiden indenfor kvægavl er
10 - 15 år som følge af kvægavlens
relativt lange generationsintervaller.
Derudover var/er der det psykologiske aspekt; alle skulle nu til at tænke
og tale om protein og vænnes til at
“rangere” køerne efter protein-ydelse
og ikke fedt-ydelse længere.

Midler
Det besluttedes at sætte ind på tre
hovedområder; for det første var der
her-og-nu effekten som blev håndteret ved straks at udvide importen af
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genetik fra USA. Den amerikanske
Jersey-population havde i mange år
avlet efter maksimal mælkeydelse og
dermed også efter maksimal proteinydelse i kilo. Procenterne så man groft
sagt stort på. Der fandt i de følgende
år en relativ stor import sted fra USA,
men allerede dengang var der enighed
om, at dette var et forbigående fænomen; når først de første par årgange
ungtyre med ca. 60-75% USA-blod
var igangsat skulle der stoppes op og
arbejdes videre herfra. Dette udfra det
faktum, at ingen ønsker at fortrænge
den danske genetik fuldstændig, som
det er set hos andre malkeracer.
“Turboen” i form af genetikken fra
disse DK/USA ungtyre er nu ved at
være varmet op og vil komme til udtryk i de kommende år i form af et
gevaldigt løft i proteinydelsen hos de
danske Jersey-køer.
På langt sigt besluttedes det at ændre væsentligt i den måde Y-indekset
sammensættes på, idet man valgte at
vægte proteinydelsen fire gange så
kraftigt som fedtydelsen, men samtidig “straffe” en smule for en høj mælkemængde uden nogen procenter.
Produktion af “tom mælk” uden det
store procent-mæssige indhold af fedt
og protein er en dyr fornøjelse, idet
specielt laktosen kræver megen energi
for at blive produceret, og der afregnes
ikke efter laktoseindhold i mælken.
Denne ændrede vægtning vil som tidligere beskrevet først rigtigt komme
til udtryk efter 10-15 år. Den valgte
vægtning i Y-indekset mellem mælk,
fedt og protein (-1:2:8) svarer til en afregning, hvor der betales mellem to til
tre gange så meget for proteinet som
fedtet.

Tegning af Lise Færch

På det halvlange sigt besluttedes
det at betale Statens Husdyrbrugsforsøg ved nuværende Professor Lars
Gjøl Christensen for at analysere mulighederne og konsekvenserne ved at
etablere et alternativt og sideløbende
avlsarbejde der primært gik på at øge
proteinydelsen.
Dette arbejde udmøntedes i rapporten “Etablering af en proteinlinje
indenfor Dansk Jersey”.
Heri skitseres et forslag til etableringen af en sådan protein-linje af tyre og
effekten for avlsarbejdet.

Proteinlinje-projektet
(PL-projektet)
Hovedfilosofien i PL-projektet bygger
på regelmæssige screeninger af de
danske jerseykvier/køer, kortere generationsinterval på hundyr-siden samt
en udvælgelse af avlsdyr (både han- og
hundyr) efter et specielt Proteinlinjeindeks.
Proteinlinjeindekset (PL-indekset)
er et såkaldt “multitrait-indeks” (“man
ge-egenskabers-indeks”) . I et sådant
indeks tages der bl.a. hensyn til de genetiske sammenhænge mellem egenskaberne i indekset; eksempelvis sammenhængen mellem fedtydelsen og
proteinydelsen hvilket udnyttes ved beregningen af det endelige indeks. I det
traditionelle og nuværende Y-indeks
tages der endnu ikke hensyn til disse
sammenhænge; indekserne beregnes
som selvstændige egenskaber, der ikke

hænger sammen. “Muliti-trait”-indekser er en metode at udregne indekser
på, der vil blive benyttet i fremtiden og
Dansk Jersey er således de første, der
tager hul på fremtidens indekser og
beregningen af disse. I PL-indekset ligger den største vægt på proteinydelsen
og der tages kun meget lidt hensyn til
lemmer og malkeorganer herudover.
Dette er selvfølgelig klart afvigende
fra den traditionelle avlsplan, hvor der
primært udvælges avlsdyr efter S-indekset, men det var formålet at udvide
afprøvningen af ungtyre ved etablering
af PL-projektet og dermed ikke nedsætte afprøvningskapaciteten i den
traditionelle avlsplan. Etableringen af
PL-projektet skulle således være et sideløbende supplement til den traditionelle avlsplan.
Screeningerne foretages i forbindelse med de officielle avlsværdiberegninger (4 gange årligt). Alle danske Jerseyhundyr (kvier, 1. og 2. kalvs køer)
får her beregnet specielle PL-indekser,
hvor der tages hensyn til den tyr, de er
insemineret med, idet disse tyre også
får beregnet PL-indekser. Der kan herudfra beregnes et PL-foster-indeks; vi
får herved en forventet PL-værdi af
disse endnu ufødte fostre. Herefter
sendes der et kontrakt tilbud til ejerne
af disse interessante PL-hundyr og PLfostre. Dansk Jersey tilbyder at købe
en evt. tyrekalv på visse betingelser;
opdrætter skal holde en evt. tyrekalv i
live til en alder af maks. 10 måneder
hvor det endelige PL-indeks beregnes.
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Tabel 1. Antal tyre igangsat i PL-projektet (maj ´96) samt mødres gennemsnitlige indekser

Antal tyre
73

P-indeks
117

Y-indeks
116

S-indeks
113

Kun ca. 30% af disse 10 måneders
tyrekalve opnår herefter tilstrækkeligt
høje PL-indekser til at indgå i den videre avl. Køber vi ikke tyrekalven får
opdrætter en kompensation på kr.
500, men indkøbes kalven betales i alt
kr. 10.500 incl. igangsætnings beløb.
Der skal årligt igangsættes ca. 40
PL-tyrekalve udover de i forvejen ca.
75 traditionelle tyrekalve. Til forskel
fra de traditionelle ungtyre, hvorfra der
udleveres ca. 750 strå til prøveinseminering udleveres der kun 400-450 strå
efter hver PL-ungtyr. De foreløbige
resultater viser, at der fødes mellem
65-75 døtre efter disse PL-ungtyre.
Dette antal er rigeligt til at sikre stor
sikkerhed på ydelsesindekserne samt
tilstrækkeligt med døtre til eksteriørbedømmelse. Til gengæld vil sikkerheden
på egenskaber med lav arvbarhed såsom f.eks. Mastitisresistens blive noget
lavere end vi kender i dag, men dette
er prisen for at opretholde en stort set
uændret traditionel afprøvning af ungtyre samt afprøvning af 40 PL-ungtyre
årligt.
Som et kuriosum kan nævnes,
at i starten svarede ca. 40-50 % af
kvægbrugerne på disse kontraktopfordringer. Efter introduktionen af en
frankeret svarkuvert får vi i dag mellem 80-90 % af opfordringerne retur
med en positiv tilkendegivelse! Kun ca.
15% af de udvalgte køer er i forvejen
i kontrakt til en kvægavlsforening eller
ejeren ønsker ikke at deltage af den
ene aller anden årsag.

Effekt og resultater
Der er dags dato (maj 1996) igangsat
73 PL-tyrekalve og mødrene til disse
tyrekalve har gennemsnitlige indekser
som vist i tabel 1.
Dette er meget flotte resultater og der
kan hertil tilføjes, at mødrene til PLtyrene er ca. 2 år yngre end mødrene
til de traditionelle ungtyre igangsat i
samme periode!
Bemærkelsesværdigt er det ligeledes, at da udvælgelsen jo primært går
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på proteinindekser er det lykkedes at
udvælge PL-tyremødre, der avler positivt for andre egenskaber såsom lemmer og malkeorganer. Dette er et af de
resultater, der indtil videre har været
mest overrraskende!
De første PL-tyre vil komme med
resultater i sidste halvdel af 1997 og
derefter vil 40 PL-tyre årligt få beregnet avlsværdier.
En sideeffekt af PL-projektet har
været, at i det traditionelle avlsarbejde
har man fået øjnene op for værdien af
stadig yngre tyremødre samt en større
forståelse for vigtigheden af at udvælge
sine avlsdyr på grundlag af indekser og
ikke så meget på “dagsformen” ved
besigtigelse på en indkøbstur.
Siden introduktionen af de første
PL-ungtyre er ungtyreforbruget i besætningerne steget væsentligt. I enkelte områder helt op til knap 40%.
Dette er helt i tråd med fremtidens
avlsplaner, der højst sandsynligt vil anbefale en endnu større andel af vore
køer insemineret med ungtyre. Jo flere
ungtyre det er muligt at få afprøvet jo
større bliver sandsynligheden for at
finde endnu bedre toptyre i fremtiden
ligesom det høje genetiske niveau vore
ungtyre ligger på generelt vil øge den
avlsmæssige fremgang i besætningerne.

Afslutning
PL-projektet har udover det store bidrag til den avlsmæssige fremgang
også betydet, at kvægbrugerne i Danmark er klar over, at Dansk Jersey ikke
bare taler om mere protein men også
gør noget ved det. Denne PR-effekt
må vi ikke glemme, når PL-projektet
vurderes. Også i udlandet er man blevet klar over, at verdens højstydende
race for smørfedt er på vej til at blive
den mest effektive også på proteinydelsen. Der er i dag eksporteret sæd
efter en række af PL-ungtyrene til en
del lande til trods for, at der endnu ikke
er avlsværdital på disse ungtyre!

75-årige Ejner Molbo fra Grensten ved
Langå med en af de fem køer, han
udstillede på Ungskuet i Herning. Den
runde fødselsdag fejrede han i dyrskuedagene. [Foto Jerseybladet].

Skal koen på dyrskue?
[Foto Jerseybladet].

Livsydelseskøer på
dyrskue. [Foto Jerseybladet].

Dyrskuestemning
Niels Dyrbye ser på køer på
Det fynske Fællesskue. [Foto
i privat eje].

Max Rehder, Boeslunde var i mange år
ansvarlig for Jerseystanden på Roskildeskuet. [Foto i privat eje].

Jerseydommere på Bellahøj i
begyndelsen af 1950èrne.
Stående fra venstre: Aksel Winther,
Højby S., V.A. H
 enriques, Landsledgård, Hans N
 ielsen, Tinghøj, Løve.
Siddende fra venstre: En dyrskuesek
retær, forstander N. Dyrbye, Lyngby
Landbrugsskole, Th. Lind Høgsgaard,
Svaleholm, Gundsømagle, Rs. Rasmussen, Krøjerup, Sorø. [Foto i privat
eje].
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Fremtiden
Af Landskonsulent Rasmus Jerver

For at være i stand til at give et bud
på fremtiden, er man nødt til at se tilbage i historien, analysere nutiden og
derefter prøve at strække linjen videre
ud. Fremtiden indenfor kvægavlen er
minimum tre til fire generationer og
dermed er vi også 20-30 år inde i det
kommende årtusinde.
I manges øjne har menneskene omkring vore Jerseykøer altid været lidt
“på tværs”. Dette gjaldt filosofien bag
det, at være kvægbonde. Det, at nogen
for 100 år siden gik nye veje ved at
importere køer af en race hvorpå der i
generationer var fremavlet en mælkeproduktion med et meget koncentreret
fedtindhold istedet for at holde sig til
det, alle kendte; de “danske racer” gav
virkelig anledning til en skarp debat.
Historien fortæller os om tilstande, der
nærmest kan sammenlignes med en reLilly og Karl Jørgensens
besøgslandbrug „Billeshøj“
ved Årup på Nordvestfyn,
der i 1995 havde 2-3000
besøgende, og som Turismens Fællesråd har givet det
blå stempel som seværdig.
Kontroverser med myndig
hederne i 1995 har ført til, at
Veterinærdirektoratet nu
er klar med et udkast til en
særlig bekendtgørelse om
besøgslandbrug.
[Foto i privat eje].

Dansk Jersey
JUBILÆUMSSKRIFT 1896-1996

162

ligionskrig med Jerseykvægbrugerne i
kætternes rolle og dermed ustandseligt
har måttet kæmpe for netop deres syn
på kvægavlen og mælkeproduktionen
i Danmark. Spørgsmålet om “de fleste
også er de bedste eller bare de fleste”
er (desværre) stadig gældende.
I spørgsmålet om mælkeafregningens sammensætning arbejder Dansk
Jersey stadig for at nå vores fortolkning af en “rimelig” mælkeafregning.
Dette emne er så omfattende og fylder
så meget i de sidste 100 års historie,
at en særskilt rapport vil blive udgivet
i efteråret 1996. Heri vil mælkeafregningen gennem 100 år blive gennemgået sammen med den noget mindre
betydende, men dog stadig af en vis
økonomisk størrelse, kødproduktion.
I alle andre erhverv og gennem alle
tider har reklamen -i moderne termino-

Californisk storlandbrug i
1994. Det er endnu et åbent
spørgsmål, hvor store kvægbedrifter vi efter år 2000 vil
få i Danmark.
[Fra World Jersey Bulletin,
november 1994].

logi markedsføringen og PR- været af
afgørende betydning for det enkelte firmas fortsatte overlevelse. En markedsføring uden indhold vil i længden ikke
kunne fastholde firmaet på markedet og
dette gælder også firmaet “Dansk Jersey”. En lang række områder berettiger
til, at vi stadig har substans i vores markedsføring af racen. I det følgende gennemgåes et udvalg af disse områder:
Dansk Jersey har i dag igangsat en
lang række projekter for at sikre en
stadig fremgang på alle områder. Indenfor avlsarbejdet er PL-projektet det
mest betydende, der er sket indenfor
de seneste 15-20 år. Som beskrevet
tidligere i bogen har dette projekt været
med til at ændre 100 års opfattelser af
smørfedtet som den evige sandhed til
nu også at inddrage proteinet i denne
sandhed. Jerseykvægbrugerne er blevet bestyrket i troen på det potentiale,
der ligger i en koordineret og målrettet
indsats, som netop PL-projektet er.
En koordineret og målrettet indsats
finder man ligeledes i det meget tætte
samarbejde, der i dag eksisterer mellem de nuværende tre avlsområder,
bestyrelsen i Danmarks Jerseyforening og Danmarks Jerseyforenings
sekretariat. Dette betyder, at alt diskuteres på landsplan, alle kan bidrage
til debatten og få indflydelse på den
måde, avlsarbejdet tilrettelægges på.
Der er bred enighed om til stadighed
at forbedre vores produktionseffektive
Jerseyko; målet er ikke kvantitet men
kvalitet. I virkeligheden er dette en

identisk videreførelse af filosofien bag
de sidste 100 års arbejde for og med
Jerseykoen i Danmark!
Dansk Jersey har verdens mest effektive afprøvning af ungtyre, idet vi
i dag afprøver ca. 1 ungtyr pr. 1000
1. insemineringer. Dette høje antal
ungtyre i forhold til populationens
størrelse er der ingen andre, hverken
hjemlige eller udenlandske racer og
populationer af betydning, der kan
leve op til. Anvendelsen af ungtyre er
for stadig opadgående, idet der er områder hvor helt op til 40% af insemineringerne er med ungtyresæd. Dansk
Jersey har i dag den højeste procent
insemineringer med ungtyresæd (3334%). Fremtidens avlsplaner vil højest
sandsynlig anbefale, at helt op til 50%
af insemineringerne foretages med
ungtyre, så også her er Dansk Jersey
med i forreste linje.
Det allersidste indenfor avlsarbejdet
er beslutningen om på landsplan at
indgå i FUTURE GENETIC-projektet,
hvor etableringen af en tyremoderstation og afprøvning af kvier og 1.kalvskøer under ensartede miljøforhold vil
finde sted. Dette vil yderligere optimere
udvælgelsen af mødrene til fremtidens
avlstyre ligesom en evt. fremtidig positiv effekt af at indføre fysiologiske
funktionsprøver kan sættes i værk fra
den ene dag til den anden; avlsarbejdet
er hermed gearet til med kort varsel at
tage nye teknikker i brug.
Der gøres i dag ligeledes en stor
indsats for på den forskningsmæssige
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Økologi og husdyretik optager i dag mange forbrugere.
En af mange udfordringer for
fremtidens Jerseybonde.
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front at få analyseret, om der for Jerseykøernes vedkommende gælder lidt
andre fysiologiske forhold med hensyn
til foderomsætning, fodereffektivitet
og foderoptagelse end hos andre racer.
Resultater fra bl.a. udlandet tyder på,
at der er forskelle. Disse resultater vil
kunne bidrage til en bedre udnyttelse
af Jerseykoens foderomsætningsmæssige forhold og dermed produktionseffektivitet.
Den positive effekt af disse bestræbelser og hidtil opnåede resultater afspejles bl.a. i en stadig stigende ydelse
men endnu vigtigere er besætningsstørrelsen: Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er stærkt stigende
indenfor Jersey, hvilket klart viser, at
der blandt Jerseykvægbrugerne er en
tro på fremtiden og det arbejde, der
gøres indenfor racen. Var denne tro
ikke tilstede ville vi ikke se en stigning

i besætningsstørrelsen ligesom vi ville
se en hel række indkrydsninger med
andre kvægracer. Dette ser vi ikke i
nævneværdig grad!
Fremtiden vil yderligere forstærke
kravet om minimale omkostninger i
forbindelse med mælkeproduktionen.
Dette gælder bl.a. opstaldning, driftsform, fodereffektivitet og sygdomsre
sistens. Med en gennemsnitlig besætningsstørrelse på 100 køer eller mere
indenfor de næste 10-15 år stiller dette
krav til høj “driftssikkerhed” hos vore
Jerseykøer.
Dansk Jersey vil udnytte de sikre registreringer og muligheder der er for
at avle sig frem mod en ko, der stadig
vil have det færreste antal sygdomme,
stadig kan producere flest kilo værdistof pr. kg. mælk og pr. kg. egenvægt
og stadig vil være mindst arbejdskrævende for kvægbrugeren.
En af vore største Jersey-søster
populationer i verden i New Zealand
har klart vist, at vi har racen, der i
det lange løb giver det største nettoudbytte, uafhængig af måden dette
netto-udbytte gøres op! Oprangering
af tyrene på tværs af racer placerer
her klart Jerseyracen i top. Dette er
et faktum, som vil få afgørende betydning for mælkeproduktionen og
kvægbrugernes valg af race også her i
Danmark, når de nuværende tilskud til
mælkeproduktionen i EU i løbet af få
år forsvinder. Så er det reelle markedsvilkår, der skal produceres under!
Historien har vist, at det meget tætte
og fremadrettede samarbejde, der altid
har været mellem menneskene omkring Jerseykoen har haft afgørende
betydning for den position Dansk Jersey har i dag -både her i Danmark men
også i udlandet.
Vi skal -og vil- fortsat udbygge og rationalisere og effektivisere dette samarbejde, ligesom vi stadig vil have alle sanser åbne for nye ideer og være blandt
de første til at tage nye teknikker, metoder og redskaber i brug for at bevare og
styrke Dansk Jersey i rollen som
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Tillykke med de første 100 år og
held og lykke med de næste 100!

Lille Dan’s Køer
Frit efter H.C. Andersens: „Klods Hans“
Af Erik Christensen (1982)

Midt i det varme solskin lå en lille ø.
Den var sandelig ikke ret stor, men der
var vand hele vejen rundt, så en ø var
det. Sommetider var vandet blåt og
sommetider gråt, men året rundt var
den lille ø grøn og frodig.
Nogle steder stak store klipper op.
På de klipper byggede folk i gamle
dage store borge. Andre steder var
der en fin, hvid sandstrand, fordi tidevandet hver nat skyllede den ren. Den
strand badede øboerne fra - når der
ikke var alt for mange turister.
Øboerne var glade og tilfredse med
livet blandt blomster og kartofler og

tidlige jordbær. Men mest glade var de
for deres lille gule ko. Egentlig var der
ret mange køer, men når de talte sammen, sagde de altid „koen“ - så vidste
alle, hvad de mente.
Ude i verden - omkring øen - var
der langt flere mennesker og langt
flere køer, men alligevel lod øboerne
meddele, at de måske godt ville sælge
nogle stykker - selv om det var verdens bedste køer - og de egentlig helst
havde beholdt dem allesammen selv.
Det hørte to brødre, som boede
langt borte. Den ene hed Jack, han
var den ældste og bildte sig ind, at han
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vidste alt om, hvordan en ko skal se
ud.
Den yngre broder hed Sam, han
havde forstand på handel, og derfor
havde han mange penge.
De to kloge brødre gik til deres fader og sagde, at de ville købe køer på
den lille ø.
Det var klogt , mente faderen, - I
har forstand på køer!
Så forærede han dem smukke klæder og hver sin lystyacht til turen.
Brødrene drog afsted og under
sejladsen fortalte de hinanden, ved at
vifte med små kulørte flag, hvor smarte
de ville være, når de kom til den lille
ø. De mente begge, at deres lykke var
gjort.
Men der var også en tredie broder.
Han hed Lille Dan, men da han bare
passede bedriften til daglig, var der ingen, der lagde mærke til ham.
Da han hørte, at brødrene agtede
sig til den lille ø, gik han også til faderen og bad om klæder og et skib, så
han kunne sejle med.
Dig, udbrød faderen , du lugter af
ko-møg og har kun forstand på landbrug - du får ikke et skib.
Nå, svarede Lille Dan, så tager jeg
robåden, den er min egen og den kan
jeg sejle.
Gør du det, sagde faderen, du skal
nok gøre din lykke, - og så grinede
han.
Men Lille Dan skubbede robåden
i vandet og begyndte at trække på
årerne.
Brødrene var allerede langt forude,
men pludselig blev det vindstille og
Lille Dan halede ind på dem.
-Se hvad jeg har, råbte Lille Dan og
viftede i luften med et stykke krøllet
papir.
Brødrene gik om i agterskibet og
satte kikkerten for øjet.
-Hvad er det?, spurgte de.
-En avlsplan, råbte Lille Dan.
-Hvad skal du med den? spurgte
brødrene.
-Den skal jeg bruge til mine køer,
svarede Lille Dan.
-Pjat, sagde brødrene, de har allerede en avlsplan på øen.
Så kom vinden igen og brødrenes
skibe forsvandt bag horisonten. Om
aftenen tog de sejlene ned, kastede
anker i en lille bugt ved øen og faldt
i søvn.
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Men Lille Dan roede hele natten,
og om morgenen nåede han brødrenes skibe.
-Se, hvad jeg nu har, råbte Lille
Dan.
-Hvad? spurgte brødrene, de var
ikke helt vågne og søvnen sad dem
endnu i øjnene.
Lille Dan løftede en laset bog op,
den var rigtignok sølle. Havvandet
havde næsten opløst bindet, men bladene holdt dog stadig sammen.
-En foderplan, råbte Lille Dan.
-Pjat, råbte brødrene, køerne skal
nok finde ud af at æde uden menukort.
Så varpede de deres skibe ind til
molen og gik tørskoede i land, medens
borgmesteren tog hatten af og et orkester spillede.
Jack samlede straks alle de smukkeste køer.
-Dem tager jeg, sagde han, og eksportøren skrev et kilo regninger til
Jack.
Sam valgte omhyggeligt alle de dyreste køer.
-De vil gøre sig på udstilling derhjemme, sagde han.
-Det var klogt gjort, sagde eksportøren, og der gik næsten ild i hans fjerpen, da han skrev regningerne.
Så kom Lille Dan roende ind. Han
vadede direkte ind på den pæne, rene
strand i sine søstøvler.
-Hvad vil du? spurgte eksportøren.
-Købe køer, sagde Lille Dan.
-De er solgt, sagde eksportøren.
-Der står nogle der, sagde Lille Dan,
selv om de ikke er så kønne.
-Ja, tag bare nogle af dem, sagde
eksportøren, der var en fiffig fyr.
Så tog Lille Dan de køer med den
bedste ydelse, fordi han kun havde forstand på landbrug, og eksportøren, der
ikke havde flere regninger, skrev beløbet på en side af sin søns stilehæfte.
Han rystede sådan af grin, at der kom
tre blækklatter på arket.
-Vor herre bevar os! sagde øboerne, men da Lille Dan kom hjem med
sine køer, brugte han sin avlsplan og
sin foderplan. På den måde fik Jack
de smukkeste køer. Sam fik de dyreste
køer. Men Lille Dan fik de mest produktionsøkonomiske køer – og det er
dem man kan leve af.
Se det var en rigtig historie, og det
er ganske vist, for det er eksportøren,

Dansk Jerseys jubilæumssang 1996
Chr. H. Olesen

Mel.: Skærslipperens forårssang

Ja, attenseksoghalvfems var året
hun kom til Danmark vor Jerseyko.
Med skib hun blev over havet båret
fra øen Jersey, blev vendelbo.
Fra Gårdbogård højt mod nord ved Skagen
hun bredte sig til det ganske land.
For mangen kvægbonde blev hun sagen,
nu hundredåret vi fejre kan.

For da et halvt hundred’ år var gået,
af Jerseykvier der blev eksport.
En milepæl nu var blevet nået,
skønt der til Sverige var ganske kort.
Og få år efter lød andre toner,
en ny teknik havde haft sin dåb,
nu sendtes sæd frosset i portioner
med posten til Kap Det Gode Håb.

Det åbned døren til nye tider
omend i starten kun lidt på klem,
men »firehundred og elvtes« sider
blev vidt berømt, det var vejen frem.
Moderne avlsplaner straks herefter
blev accepteret og fik sin start,
og at vi får, hvad vi avler efter
det viser bakspejlet ganske klart.

De næste ti år blev importeret
fem tusind stykker, det vist blev til.
Men det er svært at bli’ accepteret,
når nye veje man træde vil.
I nittento skete så blandt andet,
en tanke spired, og straks derpå
blev Danmarks Jerseyforening dannet,
nu stod man sammen, skønt man var få.

I vinterkulden, når frosten binder,
når sommersolen den skinner hedt,
vor Jerseyko stødt mod målet vinder,
man dengang stræbte mod mere fedt.
Hun nåed’ toppen, blev verdensmester
i denne smørbare disciplin,
men moden skifter fra Haug til Lester,
og målet det er nu protein.

Så gik det fremad, man havde troen
på produktion og økonomi.
Den første stambog for Jerseykoen
i nittenatten blev givet fri.
Men ting ta’r tid, når det gælder avlen
– naturmetoden blev stadig brugt,
og S-indekset stod ej på tavlen,
alligevel bar det gylden frugt.

Ad nye veje vi stedse vandre,
mod nye mål iler vi afsted.
For til det bedre vi vil forandre
vor Jerseyko, og det gør vi ved:
At ta’ beslutning og fremad skue,
det kræver styrke, det kræver mod.
De, som gik før os sig ej lod kue,
en arv til fremtid de efterlod.

Lidt om Jerseylitteraturen
og hvor den findes

Gårdejer Carl Nielsen,
Skovbo ved Hjørring, i Tolne
Skov, hvor der i 1943 rejstes
et mindesmærke for etatsråd Jørgen Larsen, Gårdbogård. Carl Nielsen er en af
de danske Jerseyfolk, der
mest indgående har studeret
Jørgen Larsens livshistorie.
[Foto Jerseybladet].
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Nærværende fremstilling bygger i
overvejende grad på litteraturstudier og kun i et begrænset omfang
på kildemateriale fra arkiverne. Det
skyldes, at der faktisk eksisterer et
meget omfattende trykt materiale om
emnet.
Det største problem i den forbindelse er, at det ikke altid er lige let at
finde, når man har brug for det. En
meget stor del af litteraturen er på
engelsk, og bortset fra Biblioteket på
Den Kgl. Veterinære og Landbohøjskole i København, der har et pænt
udvalg, så er man henvist til at besøge
Verdensjerseyforeningens bureau i St.
Helier på Jersey-øen eller frekventere
en engelsk antikvarboghandler med
landbrug som speciale.
De vigtigste forfattere i den for
bindelse er R.W. Bell, E.J. Boston,
Lynn Copeland, Felicity Crump,
R.M. Gow, Harry Jenkins, Elisabeth
le Ruez, G.D. Nel, E. Parmalee Prentice, H.G. Shepard, John Thornton
og L.G. Tubbs.
Danmarks Jerseyforenings egne
publikationer omfatter: Årsberetninger
1903-1905, Jerseybladet 1907-96
[enkelte år undtaget], Jubilæumsskrifter 1927, 1952, 1962, 1972 [Særnummer af Jerseybladet], 1977 [Særnummer af Jerseybladet]. Stambøger
diverse år fra 1911 og frem til 1988,
da det sidste bind udkom. Dette materiale er imidlertid heller ikke umiddelbart tilgængelig på vore folkebiblioteker, men må søges på Statsbiblioteket
i Århus eller lignende sted.
På Statsbiblioteket i Århus findes
også en række landbrugstidsskrifter,
som er centrale til belysning af selve
Jerseyimporten til Danmark fra 1896
til 1909. Herefter blev „Jerseybevæ-

gelsen“ i Danmark „glemt“ af det toneangivende landbrug. Især Ugeskrift
for Landmænd og Landmandsblade
har været udbytterige.
Desuden eksisterer der en række
småtryk på dansk om Jerseykvæget:
J. Kr. Madsen: „Jerseykvæget“. 1904,
Niels Dyrbye: „Jerseykvæget -Verdens
mest udbredte Malkerace“. 1938.
Følgende danske „Jerseyforfattere“ har desuden i forskellige sammenhænge skrevet artikler om emnet:
Statskonsulent A. Appel, landskonsulent Herluf Bruun, landbrugslærer H.Clausager, landskonsulent Th.
Glad, statskonsulent H. Goldschmidt,
etatsråd Jørgen Larsen, forstander
Th. Madsen-Mygdal, landskonsulent
Mogens Stendal, forstander A. Svendsen, gårdejer Tony Sørensen m.fl.
Af erindringslitteratur, hvori der
forekommer beretninger om Jersey
kvæget og dets ejere er benyttet følgende: A. Bramsen: „Af Mindegaardens Saga“ 1955, K.M. Rosager:
„Svundne Slægters Arv“. 1943, Axel
Thomsen: „Paa rejse. Minder fra et
rigt liv“. 1. del. Min Slægt, min Barndom, Min Ungdom. 1961.
En væsentlig del af dette materiale
findes nu „lagret“ på forfatterens computer, hvortil interesserede kan henvende sig ved at fremsende en tom
diskette og svarporto betalt.
Fotos og andre illustrationer i nærværende bog hidrører for størstedelens
vedkommende fra samlinger på kvægbrugskontoret i Odense og Danmarks
Jerseyforenings arkiv samt private; en
del fotos findes dog på lokalhistoriske
arkiver, hvor især skal fremhæves en
kasse dias fra Baungården i Vejen,
som findes på det lokalhistoriske arkiv
der.
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