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Mø lk er ikke bare mø lk
Essay om jersey-mø lken

Af Hans Nå rgaard (2003)
Hans Næ rgaard modtog i 2002 World Jersey Cattle Bureau's Distinguished Service Award for his service to the history of the jersey breed
around the world

I sommeren 1885 gennemrejste den senere professor ved Den kgl danske Veterinø r- og Landbohå jskole, Bernhard
Bå ggild en rø kke af Europas få rende mejerilande. I juni maned naede han til Jersey Island, hvorfra han fortsatte
til England. Om sine indtryk pa Jersey Island skrev han bl.a.: "Det mest må rkelige ved jerseykæ erne er ... må lkens
stå rke farve og store fedme. Selv nar kæ erne om vinteren star pa stald og alene ernå res ved tæ rt foder, er flæ den og
smæ rret mere gul, end hvad der ved andet kvå g i andre lande produceres uden kunstig farvning om sommeren, selv
om kæ erne star pa den frodigste grå sning. Undersæ ges må lken ved mikroskopet, viser det sig, at hver enkelt fedtkugle
er af en uså dvanlig stæ rrelse. Og den almindelige flæ demaler viser ofte over 20 pct flæ de. Den kemiske analyse, der som
gennemsnit for må lk fra Korthorn, Ayrshire og Anglerkvå g giver o. 3.5 pct fedt, giver 4.5-5 pct og endog ofte mere.

I 2001 afslå redes en bronzeskulptur-gruppe jerseyer i naturlig stå rrelse i St. Helier (hovedstad pa Jersey) af den engelske kunstner
John McKenna

En ligefrem fæ lge af må lkens store fedtindhold er selvfæ lgelig et lille må lkeforbrug til 1 pd smæ r. Det vil vistnok i
almindelighed vå re 15-20 pd, medens vi bruger 25-30 pd. Foruden at give meget smæ r roses ogsa jerseykæ ernes må lk
for ved kå rningen hurtig at give smæ r, der skiller sig klart fra kå rnemå lken og bliver af en smuk, fast, klar og
voksagtig konsistens. Det sidste skal jeg ikke kunne benå gte. Men hvad det angar, at smæ rret kommer sa let ved
kå rningen, er det rimeligvis kun en fæ lge af flæ dens fedme og fedtkuglernes uså dvanlige stæ rrelse, medens jeg ikke
tror, at man deraf kan slutte, at fedtet i for sig har en anden kemisk eller fysisk sammenså tning". (Bæ ggild:
"Jerseykå er og mø lkens kvalitet", Ugeskrift for Landmø nd (1886))

Mø lkevogn i London

I London patraf Bå ggild ogsa jerseymø lken: "I de mange sma må lkeudsalg så lges en del må lk straks efter
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modtagelsen, og en del opsies i flade porcelainsfade, der nogle steder stilles pa jernstativer, som for hvert fad bå rer en
rund plade, der kan dreje rundt. Det forlanges, at må lken skal vå re ren og sæ d, at den ikke har afsmag af foderet,
samt at den skal vå re rig, det vil sige vå re fed og gul. Publikums fordring i sidstnå vnte retning sæ ges fyldestgjort ved
at fodre med runkelroer og andet foder, der menes at give gul må lk, ved at holde nogle Jerseykæ er og endelig ved at
tilså tte farve. Gennemgaende er må lken i de londonske butikker så rdeles god, bade velsmagende og fed; men
undertiden kan den vå re temmelig tyndflydende og dog meget gul, i hvilke tilfå lde jeg fik bemå rkningen om, at det
nok var alene Jerseymå lk, besvaret med et smil og en yttring om, at den stæ rste del af publikum foretrak Jerseymå lk,
som ved sin gule farve gav sikkerhed for at vå re rig". (Bæ ggild: "Mø lkeribruget i fremmede land" (1897))

Mejerske ved det kongelige mejeri Frogmore i London. En korrespondent ved Canadian Illustrated News berettede i
1869:
"The milk from twelve Alderney cows is kept by itself for the Queen's special use. From this the butter is made that is
placed on the royal table. It follows the Queen wherever she goes. Daily the couriers start from Downing-street with
their box of dispatches for Osborne, Balmoral, London, or wherever Her Majesty may be. Just as regular [sic] starts
the messenger with the royal butter to find the Queen. At Osborne and Balmoral the Queen has her own dairy for milk,
but the butter she must have from Frogmore. I saw rolls of golden butter ready to be sent off. It was very tempting to
the eye and sweet to the tooth".

Endnu den dag i dag forsynes Dronning Elizabeth dagligt med mø lk og andre mejeriprodukter fra den kongelige
jerseybesø tning, hvis oprindelse daterer sig tilbage til 1847 og anses som verdens ø ldste. (Royal Insight - 1999)

Den amerikanske kvø ghistoriker E. Parmalee Prentice har gennem omfattende studier dokumenteret, at kvø g fra
de engelske kanalå er Jersey, Guernsey og Alderney siden få rste halvdel af 1700-tallet i et stigende omfang
importeredes til engelske godser og bymejerier. (Prentice: American Dairy Cattle. Their Past and Future. NY 1942.
Kapitel XI. Channel Island Cattle, p. 249.)
Og sammenholder vi nu det med samtidige udsagn om kvø get, i sø rdeleshed Jean Poingdestre (1609 - 1691):
Caesarea. Kapitel V, p. 23. (Genoptrykt 1889), hvor det hedder, at kå erne pa Jersey producerede "delikat små r,
som var meget vø rdsat for dets smag og farve" har vi belø g for at formode at visse forbrugerkredse i England
allerede i 1700-arene har faet smag for jerseymø lken.
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Den verdensberå mte engelske kunstner Thomas Gainsborough (1727-88) har efterladt sig denne tegning af en ko
med et tydeligt "jerseyprø g".

Nar å boerne drog pa torskefiskeri i Newfoundland tog de kvø g med sig, som de siden efterlod pa stedet. I Canada
eksisterer den dag i dag en race la Canadienne, som med stor sikkerhed nedstammer fra disse tidlige importer fra
Kanalå erne og Frankrig.
I de få rste amerikanske bosø ttelser i Virginia og Plymouth havde man erfaret de katastrofale konsekvenser for
nybyggerne over manglen pa frisk mø lk. Sa i Virginia gennemfå rte Lord Delaware en rø kke sø rlove for kvø g, og
i Boston har man helt til nutiden mindeholdt en park i respekt for det få rste kvø g, der ankom til nybyggerkolonien
i 1624. Fra den tid begyndte der at vø re levende malkekvø g ombord pa de engelske sejlskibe. Og her har
jerseykoen spillet en central rolle. Vi kender et eksempel pa en farm ved London, hvor man helt bevidst fremavlede
sma "Alderney kå er", beregnet som "skibskå er".
Der har vø ret mange gisninger om arsagen til at mø lken fra kvø get pa de engelske kanalå er har en ganske anden
sammensø tning end mø lk fra andet kvø g. En "Jersey-få dt" forsker, udgaet fra Cambridge University, John
Ranulph de la Haule Marett (1900-1940) har anfå rt at Jerseykoens spinkle knoglebygning, koens evne til at
opretholde en konstant mø lkeydelse samt den hå je fedtprocent i mø lken altsammen er en få lge af manglen pa
kalk i foderet. (Marett: The Evolution of the Jersey Cow. "The Island Cow" (1932).) Hvor lang tid farmerne pa
jerseykoens få deå bevidst har avlet efter en ko, der producerede gul mø lk, kan man fa mange timer til ga med at
diskutere. John Thornton anfå rer (Thornton: History of the Breed - Jersey - Engelske Jersey-stambog (1879)) dog
en gammel overlevering om, at kalve få dt med hvide aftegn var sø rligt vø rdifulde.
En iagttagelse der understå ttes af flere tidlige beskrivelser af å kvø get. F.eks. efterlyste Dumaresq i 1788 kvier pa 1
` 3 ar til kunder i England, med krav om at de skulle have en hvid ryg og gerne med sorte og brune schatteringer i annoncen omtales ogsa en ung sort og hvid plettet ko.
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Jerseykv½ g 1833. Maleri af Philip Hutchings Rogers.
é ldre avlere pa å en blev derfor meget oprå rte, da "moden" skiftede - forstaet pa den made, at de engelske
opkå bere af jerseykvø g efter 1870 opsatte en ny standard - ensfarvede dyr (isø r så lvgra) uden hvide aftegn.
Forhistorien var den, at en ensfarvet ko, udstillet ved et dyrskue i St. Peters (ca 1868-69) havde pakaldt sig en
sø rlig opmø rksomhed. I begyndelsen opfattedes koen nø rmest som en "freak", men snart dannede hun mode, og
der opstod en ren mani efter sadanne kå er til at grø sse i de engelske parker. Farmeren Jonathan Smith var blandt
de der hå jlydt protesterede, han opfattede udviklingen som et alvorligt anslag mod alle hidtidige bestrø belser i
avlsarbejdet, at forbedre racen og fastholde dens position som den bedste af alle små rkå er. (USDA. Cattle And
Dairy Farming. Washington 1887, kapitel 7 Guernsey og Jersey). Nu spillede penge imidlertid ogsa dengang
afgå rende ind pa udviklingen. Der var nemlig mange penge at tjene for de avlere, der helt og holdent satsede pa
den nye "modefarve". En af de mere prominente avlere W.J. Labey fortø ller saledes, at ejeren af den få rste
ensfarvede tyr tjente en formue - alene pa en sø son bedø kkede hans tyr over 1000 kå er. (Nuttall: The Jersey Breed
: History of its Development and Progress in Queensland. Brisbane, 1938.)

Tiddlelywinks Whitie - en typisk jerseyko af gammel type (Fra Albert Smith: Photographs of some celebrated
Jersey Cattle. 1885- . Jersey)
Fedtskø l omkring kå nsdele, yver og å rer sattes ogsa i forbindelse med jerseykoens fede mø lk. (Statskonsulent P.A.
Må rkeberg: Manuskript om jerseykvø get (Ladelund Landbrugsskoles Bibliotek (Nu formentlig SDU, Esbjerg?))
Farmerne havde over en meget lang periode erfaret (og vel avlet efter?) at kå er, hvor indersiden af å ret havde en
dyb gul farve altid ville yde små r af en varm orange farve, mens kå er hvor å rerne havde en lysere tint gav små r af
en tilsvarende ringere kvalitet og af en blegere farve.
Redaktå ren af "The Island Cow", Reginald Durrell Payn (1904-79) har pavist at der i regi af "La Societe
d'Agriculture de Jersey" den sidste majdag 1790 afholdtes et avlermå de, hvor man seriå st drå ftede mulighederne
for at forbedre kvø get pa å en. "Tidligere", skriver Payn, "havde man kun skø nket å kvø get ringe opmø rksomhed,
forudsat at det gav godt med mø lk, typen tog man slet ikke i betragtning. Et konkret resultat af må det var, at
afkommet efter alle "gode malkere" blev holdt i live, og at en avlstyr altid skulle udvø lges blandt disse
"hå jtydende kå er"". (Payn: Agriculture in Jersey during the 18th Century, Jersey Evening Post 9. August 1943.)
Den danske professor i landå konomi Gregers Begtrup foretog i 1797en studierejse til England. Hans iagttagelser
samlede han i bogen "Bemø rkninger om det engelske Landbrug, samlede paa en Rejse i England i Aaret 1797"
(1800). Begtrups bog oversattes til tysk (1801) og til svensk (1805). I et sø rskilt kapitel "Om Huusdyrene"
gennemgar Begtrup indledningsvis "Det nyere Parringssystem til Arternes Forø dling" (Robert Bakewells
avlsteorier), hvorefter han beskriver de forskellige engelske husdyrracer, herunder ogsa "Kå erne fra ½ erne
Alderney og Guernsey i Kanalen mellem England og Frankrig (der) så ges med Begjerlighed i Grevskabet Kent og
Sussex. De have en hø slig Figur, men ere meget roste for at give megen Melk, af en fed Natur, og som bø rer mere
og bedre Flå de, hvoraf der kjernes finere Små r, end af ligesaa megen Flå de samlet af andre Kå er".

Prå vemalkning i Kent 1794
mellem en stor, lokal ko, 8 ar, formentlig en Suffolk ko og en Alderney ko pa 2 ar.
Ydelsen i 7 dage
Breed

Gallons

Butter

Suffolk Cow

35

10 lb 3 oz

Alderney Cow
14
6 lb 8 oz
(John Boys: A General View of the County of Kent. (1796))
Gallon=ca. 4,5 liter; lb. =engelsk pund (454 g.); oz.=ounce=28,35 gram i alm handelsvø gt

I adskillige artier var Fowler-familien fra Little Bushey og Watford de stå rste importå rer af kanalå kvø g til
England. I perioden fra 1822 til 1828 udgjorde den totale import 10575 kå er og 184 tyre. Men Michael Fowler
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gjorde efterhanden den erfaring, at der var indtil flere punds forskel i prisen om et dyr udmø rkede sig ved sit
udseende eller ikke. Han foreslog derfor avlerne pa Jersey og Guernsey, at de ud fra de erfaringer man havde gjort
sig i England, etablerede et systematisk avlsarbejde pa de to å er. I samrad med John le Couteur pa Jersey
udarbejdede han få lgelig i 1833 en avlsplan, som med mindre justeringer gennem arene, skabte den jerseyko, der
nu grø sser i alle verdensdele. (Forholdet er bl.a omtalt i en rø kke breve fra Michael Fowlers så nner Lawrence
Parsons og Percival Henry, som opbevares i familien Stephens privatarkiv, McCord Museum, Montreal, Canada)
Siden 1763 har der vø ret forbud mod import af avlskvø g til Jersey (dog ikke fra UK-omradet få r ca 1871) men at
då mme efter John le Couteurs dag- og brevbå ger havde man nu under overvejelse at forbedre jerseykoen ved at
krydse med engelsk korthorn. Le Couteur drå ftede indgaende spå rgsmalet med prø sidenten for Det engelske
Landhusholdningsselskab, John Charles Spencer, der var en anerkendt korthornsavler, men samtidig ejer af en
mindre jerseybesø tning, og ifå lge le Couteur fraradede Lord Spencer pa det bestemteste ethvert forså g pa at
krydse med korthorn. En anbefaling som le Couteur henviste til, da en anden kendt engelsk korthornsavler
Thomas Bates i 1844 under dyrskuet i Southampton foreslog ham "en krydsning med det bedste af
korthornsracen". Thomas Bates var af den opfattelse at en krydsning ville forbedre jerseyracens eksteriå r og
"milking qualities". Men skriver le Couteur i sin dagbog: "Jeg frygter at det ville skade mø lkens evne til at sø tte
flå de (the real milking and creaming properties). Det samme gå r Lord Spencer med hvem jeg ogsa har diskuteret
emnet". (Le Couteur: Dag- og brevbå ger opbevares i Jersey Archive).
Enkelte avlere pa å en bl.a. James Godfray, St. Martin forså gte sig dog i 1845 med korthorn, og da det
krydsningsforså g ikke faldt heldigt ud, sa prå vede han at krydse med Ayrshire, men heller ikke dette faldt
tilfredsstillende ud, sa han solgte alle krydsningsdyrene til sin lokale slagter. Og James Godfray var nu ifå lge hans
eget udsagn blevet belø rt om, at krydsningsforså gene havde haft en negativ indflydelse pa mø lkens
sammensø tning (quality). Ayrshire stod sig afgjort bedre end korthorn, men han var med glø de vendt tilbage til
sin gamle originale jerseystamme. (Thornton: History of the Breed - Jersey - Engelske Jersey-stambog (1879))

John le Couteur
I 1839 beså gte le Couteur Lord Spencer pa Althorpe, og her erfarede han at Lord Spencer ved at fodre sine
jerseykå er med oliekager fik en mø lk, sø rdeles velegnet til fremstilling af en "delikat jerseyko flå deost". Le
Couteur udbad sig naturligt nok en opskrift pa denne flå deost.
Pa hjemmefronten gennemfå rte le Couteur en omhyggelig kvalitetskontrol af mø lken. Han havde muligvis(?) selv
udviklet et apparat - et sakaldt "lactometer", hvormed han med stor nå jagtighed kunne bestemme "graden af
"richness" eller flå de" af hver enkelt ko. Prå ver fra morgenmalkningen blev fordelt i to lactometre, et med den
få rste mø lk af koen og et med eftermalkningen. Pa en skala kunne han sa aflø se flå degraden, f.eks. 4 og 40, ialt 44
som sa divideredes med 2, hvorved han fik en endelig flå degrad pa 22, som en meget god ko ville producere, mens
andre la pa 10 eller 15. (Le Couteur: On the Jersey, misnamed Alderney Cow. The Journal of the Royal
Agricultural Society of England. Vol. 5. 1845.)
Da en godsejer bad le Couteur skaffe ham et par kå er, prå vemalkede le Couteur kå erne inden kå bet, for at fa
vished for at kvaliteten var i top. Smukke dyr hvor flå desø tning og små rfarve var perfekt. Mindre kunne selvsagt
ikke gå re det, nar det drejede sig om en lady's mejeri.
(Le Couteur: Dag- og brevbå ger, Jersey Archive)
Ved dyrskuerne pa Jersey blev lactometeret få rste gang taget i brug i 1860.

En prå vemalkning i England 1840.
Angivelse af den sammenlignelige beskaffenhed af mø lken fra 8 Alderney* og 8 Kerry (irske) kå er, tilhå rende
Oakley Park Farm, i maj, juni, juli og august 1840.

Cows

Portion of Cream
Difference
in 100

May Alderneys
Kerrys

25
10

15

June Alderneys
Kerrys

20
10

10

July Alderneys
Kerrys

23
10

13

August
16
Alderneys
3
13
Kerrys
*Alderney synonym for jersey- og guernseykvå g
5 of 23

29-07-03 08:41

M½ lk er ikke bare m½ lk

file:///C|/Dokumenter/M½ lk er ikke bare m½ lk.htm

Prå vetesten blev foretaget med et lactometer indeholdende 1 pint (ca Å liter) mø lk. Pa en skala pa lactometeret
inddelt i 100-dele, kunne man sa aflø se flå delagets tykkelse .
I august da Alderney kå ernes produktion af flå de var lavest viste en små rkø rning af 3 pints flå de fra hver af
racerne få lgende:
Alderneys

1 lb. 8ø oz

16 oz to the pound

Kerrys
1 lb. 4ø oz
16 oz to the pound
lb = engelsk pund (454 gram); oz=ounce=28,35 gram i alm handelsvø gt
(White R. Alderney & Kerry. Cows (Irish) - Statement of Comparative Quality of Milk. (Royal Agricultural
Society of England, Journal 2, 1841, pp 420-21)

John le Couteurs model jerseyko, som den blev afbildet i "Transactions of The N.Y. State Agricultural Society
(1850)".
Ved en små rudstilling i New York i januar 1851 hå stede Roswell l. Colt fra New Jersey stor anerkendelse fra
bedå mmelseskomiteen for hans Alderney små r. "Den overgik i smag og farve alt andet pa udstillingen". Colt hå rte
til den lille gruppe af velhavende amerikanerne, der ca 1840 begyndte at importere "british dairy cattle", inklusiv
kvø g fra de engelske kanalå er. Amerikanerne anser dog John A. Taintor's import af jerseykvø g i 1850 som de
få rste i landet. (Linsley: Jersey Cattle in America (1885))
Amerikanerne var de få rste, der gennemfå rte en videnskabeligt baseret analyse af jerseymø lkens sammensø tning.
Det skete i 1851 pa initiativ af professor E. Emmons, Albany ved New York. Han opfordrede John A. Taintor,
Hartford i staten Connecticut til at fremsende en mø lkeprå ve fra en af de kå er, som Taintor aret få r havde
importeret fra Jersey. Taintor ledsagede prå ven med et brev, hvori han nø rmere forklarer omstø ndighederne
omkring importen, der skete ombord pa sejlskibet "The Splendid". Taintor skriver: "Mine Alderney kå er havde
en meget lang overtur, og hå et slap op, sa da de naede Amerika var de i en meget elendig forfatning, som de endnu
ikke har overvundet. Koen hvoraf jeg sender mø lken, bliver fem ar få rstkommende juni, hun har nylig kø lvet,
men hendes tilstand lader noget tilbage at å nske, sa hun er hele vinteren blevet fodret med hå og (4 qvarts) 1 gallon
klid daglig. Hun yder nu (11 til 12 quarts = 1 quart = 1,136 liter) mø lk pa 24 timer, og små rret overgar alt, hvad
jeg hidtil har set her i landet. Jeg udvalgte personligt disse dyr som de bedste. Prisen varierede fra 18 til 25 pund
sterling for ekstra gode kå er" (Brevet er dateret 13. februar 1851).
Breed

Water

Dry matter

Common
90,48
milk in America

Butter

Casein

Sugar

2,88

3,88

2,78

Ash

Jersey

84,73

16,27

8,07

5,02

3,05

0,79

Ayrshire

87,19

12,81

3,70

4,16

4,35

0,59

Professor E. Emmons begrunder underså gelsen med, at vø rdien af jerseykoens mø lk ville blive bedre forstaet, ved
at analysere mø lkens sammensø tning og sammenligne den med en eller to andre racer. I den forbindelse fik
Emmons tilladelse til at benytte den skotske professor Thompsons tilsvarende analyse af mø lken fra
Ayrshire-racen. I bemø rkningerne til denne analyse oplyses det, at Ayrshirekvø get havde opholdt sig pa grø s og
at mø lkens vø gtfylde var 1,029, hvor jerseymø lken havde en vø gtfylde pa 1,031,3.
Emmons beregnede ud fra de kendte oplysninger, at Taintor's jerseyko over en periode pa 16 dage ville producere
18 pund små r mere end Ayrshire-koen. Og afslutningsvis konstaterer Emmons at forbrugere normalt er fuldt ud
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tilfredse med den daglige mø lk fra mø lkemanden, men hvis de "smagte mø lken fra en Ayrshire og isø r en
jerseyko, sa ville de sandsynligvis fa en anden forestilling om kvaliteten af den mø lk de plejer at bruge".

Jerseytyren "Living Storm" tillagt hos John T. Norton, Farmington, Connecticut den 20. marts 1864. Tyren
beskrives som sort, brun og hvid. (Bristol Jersey herd book, comprising cattle bred in Bristol, Conn., and its
vicinity ..... (1869))

I Scientific American offentliggjordes 19. marts 1859 en analyse af mange forskellige slags mø lk, inklusiv mø lken
fra 6 Alderney (jersey) kå er tilhå rende John T. Norton, Farmington i staten Connecticut. Norton havde etableret
sin besø tning i 1852, (Ifå lge Linsley: Jersey Cattle in America (1885) den anden jerseybesø tning i USA); flertallet
af kå er og tyre var importeret af John A. Taintor direkte fra Jersey. Allerede aret efter offentliggjorde Norton en
"buttertest" over en af sine kå er "Rose 240", som pa syv dage producerede 17 pund små r. (Linsley: Jersey Cattle
in America (1885)). Små rret fandt Norton afsø tning for i New York, idet en god ven var ejer af verdensstadens
mest fashionable hotel - Astor House - som aftog små rret til en overpris.
Analysen blev foretaget i 1858 af doktor Samuel R. Percy under tilsyn af New York Academy of Medicine.
Samuel R. Percys underså gelse i uddrag
Breed

Water

Solid matter

Butter

Casein

Sugar

Saline matter

Cow kept for
family use

852,60

147,40

44,00

57,10

39,70

6,60

Grassfed Cow

868,0

132,0

44,00

39,00

46,00

3,0

Sick Cow

877,0

123,0

19,0

74,0

13,0

17,0

Fat Cow

858,0

142,0

44,0

66,0

18,0

14,0

Cows kept at a
distillery

870,0

130,0

35,0

68,0

15,0

12,0

Gail Bordens
578,0
condensed milk

422,0

124,0

131,0

157,0

10,0

6 Alderney
Cows

171,0

72,0

47,0

47,0

5,0

829,0

John T. Norton kommenterede underså gelsen i 1860 ved en konference pa Yale Agricultural College. Han stillede
straks spå rgsmal ved hans jerseykå ers vø rdi sammenlignet med andre racer. Og hans dom var entydig, som
kå dproducent, som trø kdyr og som producent af konsummø lk var andre kvø gracer bedre egnede, hvorimod
analysen bekrø ftede hans egne erfaringer at som små rko var jerseyracen uovertruffen, bade mht kvantitet og
kvalitet. Han var dog ikke blind for, at der altid i andre racer ville vø re super malkere, som kunne matche hans
jerseykå er, men ingen andre racer var sa stabile. "Jeg har aldrig ejet en Alderney (jersey) ko hvis mø lk og små r
ikke har haft racens sø rprø g - den sø regne farve og kvalitet viser sig hos alle individer". Norton kunne heller ikke
anbefale en krydsning af jerseyracen med andre racer, det ville uvilkarligt medfå re et tab af flå de og små r.
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Pa Socie te Jersiaise i St. Helier findes en afhandling af Charles P. le Cornu: "The Jersey Dairy Industry" (ca 1890)
hvori bringes en sammenlignende analyse af mø lken fra 25 tilfø ldigt udvalgte kå er pa Jersey, en elitebesø tning pa
å en (for show purposes) og en rø kke forskellige engelske racer. Analysen blev foretaget af Woodland Toms
(tidspunktet er beklageligvis ikke opgivet). Indledningsvis konstaterer Woodland Toms, at det pa moderå en var
"meget almindeligt" at "modtage mø lk" med en fedtprocent pa 6 til 7, og "forholdsvis sjø lden" at "modtage
mø k" med mindre end 3Å i fedt.
Woodland Toms analyseresultat (%)
Breeds

Total solids

Fat

Solids other than fat

Ash

25 separate Jerseys
milk of herd genuine

14,35
14,06

5,10
4,90

9,25
9,24

0,77
0,72

Shorthorn and similar
English breeds

12,9

3,82

9,12

0,73

Woodland Toms konkluderer pa baggrund af analysen, at "a high quality of milk" ikke var begrø nset til nogle fa
specielt fremavlede dyr pa å en, men var "a valuable characteristic of the breed". Woodland Toms hø fter sig ogsa
ved, at jerseymø lken som helhed havde et stå rre indhold af vø rdistof end de engelske racer.

Edwin Douglas' "Prize Jerseys" painted in 1887 for Sir James
Blyth, Bart. (UK)- Edwin Douglas' romantiske malerier af jerseykå er var med til at stimulere interessen for racen
ikke mindst i USA.
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Man havde ogsa erfaring for at fodringen indvirkede pa små rrets kvalitet. Ved fodring med lucerne eller kartofler
f. eks. blev små rret lysere og dermed af "en ringere kvalitet". Frisk grø s om sommeren og pastinakker om vinteren
derimod gav små rret den eftertragtede dybgule farve

Arbejdet med opdrø t af kalvene, malkningen og fremstillingen af Jerseys berå mte små r var et decideret
kvindearbejde. Om sommeren blev kå erne malket pa marken, mens man i vinterhalvaret hen under aften kunne se
klynger af kå er pa vej ad de smalle stier til stalden for at blive malket. En ung pige havde let ved at trø kke et par
stykker. For der blev lagt stor vø gt pa, at kvø get var omgø ngeligt og let at passe. Maden at gå re det pa, var at
lø gge tå jr pa kalvene i en ung alder og vø nne 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, nar kå erne vendte tilbage fra marken.

Kå erne stod tå jret ved en kø de, som var anbragt om hornene. De blev flyttet til nyt grø s 2 ` 3 gange dagligt. Og
skete afgrø sningen i en af Jerseys utallige frugthaver forsynede man hver ko med en "nikke", der skulle forhindre
kå erne i at forø de sig i de mange fristende ø bler, som hø ngte ned lige over, hvor de grø ssede.
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Ved malkningen anvendtes de i vore dage sa berå mte mø lkekander, hvis oprindelse kan få res tilbage til 1796, da
den blev sat i serieproduktion af J. Noel pa Guernsey. En efterkommer af J. Noel markedsfå rer nu mø lkekander
som turistsouvenirs.
Ganske ejendommeligt var det at malkning og sining foretoges i en arbejdsgang. Malkepigen handmalkede nemlig
mø lken direkte ned i en stor flad muslingelignende skal (shallow seashell), der la ovenpa pa et stykke linned, som
var fastspø ndt over mø lkekanden "milk-can". Fra "muslingeskallen" flå d mø lken ud over linnedet og videre ned
i beholderen, saledes at urenheder i mø lken straks blev siet fra. Ved at malke ned i en "muslingeskal" mindskedes
slidtagen pa "sien"!!!

Små rkø rning pa Guernsey
De fyldte mø lkekander kom nu til "mejeriet" - hvor mø lken opbevaredes i sø rlige lerkrukker - "crocks". Nar
mø lken havde sat flå de og denne var blevet fast i konsistensen, skummede man flå den, som sa anbragtes i en sø rlig
flå de-krukke. Som hovedregel kø rnede farmerne små r to gange om ugen i sommerhalvaret og en gang om ugen i
vinterhalvaret.
"Mejeriet" var et sø rligt rum indrettet i forbindelse med stuehuset, gerne i nordsiden. Gulvet var brolagt og der
var hylder pa vø ggene til lerkrukkerne. Flå desø tningen kunne alt efter arstiden tage fra et til flere då gn. Nar
kø rningen var tilendebragt, efter cirka en halv time alt afhø ngig af temperaturen, blev små rret ø ltet med en flad
trø ske i et kar, salt blev undertiden tilsat, og inden fø rdigpakningen blev det forsynet med farmens eget
små rmø rke, skaret i trø . Der var nemlig lovkrav om, at alt små r skulle mø rkes med farmens eget mø rke.

Små rstempel og andre rekvisitter til små rfremstillingen tilhå rende le Ruez, Homestead, St. Peters
Små reksporten havde frem til 1865 spillet en vis rolle for Jerseys farmere. Men hen imod ar 1900 svandt den ind
til nø sten ingenting. Og de sma mø ngder, der gik til England, afsattes privat. Langt stå rsteparten af mø lk og små r
kunne let afsø ttes pa hjemmemarkedet. En stigende strå m af turister var allerede få r 1900 begyndt at invadere
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å en, og det hjalp jo alt sammen pa afsø tningen.
Befolkningen i St. Helier kå bte en vø sentlig del af mø lken som konsummø lk, idet "detailhandlerne" fik friske
forsyninger ind morgen og aften fra farme i St. Heliers nø rmeste opland. Ogsa små rret fandt afsø tning i St.
Helier, - enten fra forretningerne eller pa de to ugentlige markedsdage onsdag og lå rdag, hvor konerne faldbå d
deres friske, nykø rnede Jerseysmå r.
Den få rste så ndag i maj maned var det skikken at de unge i St. Helier ved solopgang opså gte farmene i byens
udkant, lige tids nok til at de kunne fa mø lken frisk fra patten. Et sø rligt populø rt sted var Valle e des Vaux, hvor
de unge fik en mø lke-punch - trekvart glas mø lk med to teskefulde sukker, et vinglas cognac tilsat en spids kanel.
Allerede i 1885 havde Royal Jersey Agricultural & Horticultural Society fremsat et vidtgaende forslag til en
omorganisering af å ens mejeribrug. I forslaget indgik, at der over hele å en skulle oprettes kooperative
distriktsmejerier. Argumentet var, at et konkurrencedygtigt mejeribrug krø vede stordrift. Og samtidig var det
forslagsstillernes overbevisning, at det ville hø ve renomme et pa Jerseysmå r, - savel pa å en som i udlandet.
Et engelsk firma investerede herefter i mejeridrift pa å en. I et andet tilfø lde gik tre farmere sammen om
oprettelsen af et fø llesmejeri, som opkå bte mø lk. Men de fleste farmere foretrak fremdeles at behandle mø lken pa
gammeldags vis.

Mejerist Så ren Jensen i sit nye mejeri pa Jersey
I slutningen af 1906 blev mejeridiskussionen taget op igen. Et par medlemmer af å ens landboforening havde i den
forbindelse beså gt Danmark for at studere den danske andelsbevø gelse, og de fandt det danske system velegnet til
forholdene pa Jersey med de mange sma landbrug. Det få rte til oprettelsen af to mejerier: Victoria Co-operative
Dairy og Jersey Cooperative Dairy. Sidstnø vnte er sø rlig interessant set med danske å jne, for her spurgte
bestyrelsen, den danske jerseyimportå r Jå rgen Larsen til rads og bad ham anvise dem en dansker til posten som
bestyrer af mejeriet. Derfor indrykkede Jå rgen Larsen i lå bet af efteraret en annonce i danske "Mø lkeritidende",
hvor han så gte en mejerist til at bestyre et mejeri pa Jersey, der skulle organiseres "efter dansk må nster". En ung
vendelbo, der i henved ni ar havde bestyret Raunstrup Andelsmejeri, Så ren Jensen, reflekterede pa annoncen. Han
fik direktå r Videbø k-Nielsen, A lborg Amts Andels-Små rsalgsforening, til at anbefale sig, få r han rejste op til
Gardbogard med sin anså gning og for at fa en personlig samtale med Jå rgen Larsen. Efter nogen tid tilbå d Jå rgen
Larsen ham pladsen pa Jersey med tiltrø delse den 1. januar 1908. Det har sikkert vejet til, at Så ren Jensen ogsa
havde en lø reruddannelse og var lidt af et sproggeni. Efter juledagene i 1907 rejste den unge dansker til Jersey,
hvortil han ankom e n af de få rste dage i det nye ar. En dansk montå r, ansat ved Burmeister & Wain, ankom 14
dage senere og installerede alle mejerimaskinerne. I marts hentede Så ren Jensen sin kone og fire bå rn til Jersey, og
midt i april stod mejeriet fø rdig til at tage i brug. I de nø ste 32 ar bestred han posten som bestyrer pa Jersey
Co-operative Dairy. Forholdene under Anden Verdenskrig blev ham imidlertid sa brogede, at han tog sin afsked.
En så n Karl Jensen fulgte i faderens fodspor.
Allerede Jean Poingdestre havde i 1600-arene fastslaet at ost kun blev lavet i meget sma mø ngder pa Jersey.
(Jean Poingdestre (1609 - 1691): Caesarea. Kapitel V, p. 23. (Genoptrykt 1889)). Ost var en importvare og dette
ø ndrede sig ikke over arene. "Ost laves ikke her" fastslog Charles P. le Cornu, "vore farmere har kun
undtagelsesvis forså gt sig med at lave ost, men de mangler ogsa den fornå dne viden om hvordan man skal gå re
det". (Cornu: The Jersey Dairy Industry.(ca 1890)).
John le Couteur havde dog lige siden sit beså g hos Lord Spencer i 1839 vø ret optaget af spå rgsmalet. Det var en
gammel opfattelse at jerseykoens mø lk var "too rich" til fremstilling af ost. Men le Feuvre til La Hogue prå vede
sig frem i begyndelsen af 1840erne, og ifå lge le Couteur lykkedes det over al forventning. Le Feuvre paviste
samtidig, at han af den mø ngde mø lk, der anvendtes til 1 pund små r, kunne producere 1Å pund ost. Og "vallen"
fra en 20 punds ost "kø rnede" han til en slags små r, sø rdeles velegnet ved fremstillingen af (konditor)kager. Le
Couteur prå vesmagte naturligvis ogsa le Feuvres oste og fandt dem fuldt pa hå jde med de bedste oste fra
Glouchester-distriktet i England. Le Couteur omtalte le Feuvre's "osteeksperimenter" i sit pr-materiale om
jerseykoen . (Le Couteur: On the Jersey, misnamed Alderney Cow. The Journal of the Royal Agricultural Society
of England. Vol. 5. 1845.) Nø ste gang vi hå rer om osteproduktion pa Jersey er hos William E. Bear, som i 1888
anfå rer, at det engelskejede mejeri pa å en fremstillede oste. (William E. Bear: Glimpses of Farming in the Channel
Islands. Journal of Royal Agricultural Society. 1888.)
Heller ikke i England anvendtes jerseymø lken dog i synderlig grad til ostefremstilling. Det var saledes lidt af en
begivenhed, da Dairyman's Year Book 1895 omtalte en farmer i det sydlige England, som i sommerhalvaret lavede
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oste af mø lken fra hans jerseyer. I handlen solgtes ostene som "Jersey Stilton". De engelske jerseyfarmere og deres
avlsforening lod sig dog ikke sla ud af kurs, de forblev i opfattelsen af, at jerseykoen alene var en ypperlig små rko.
(Jersey Cattle -their Feeding and Management - Compiled from Information received from Members of the
English Jersey Cattle Society, 1898). Valancey E. Fuller, frem til 1889 ejer af de verdensberå mte St. Lambert
jerseyer i Canada, og siden udpeget som den ansvarlige for amerikansk jersey ved Verdensudstillingen i Chicago
1893, var dog af en anden opfattelse, som han ville få re bevis for ved verdensudstillingen. Valancey E. Fuller var
jerseyentusiast om en hals, og havde siden sit kå b af de få rste jerseykå er i 1882 eksperimenteret med racen og dens
muligheder. I et brev dateret 29. december 1884 til generaldirektå ren G.H. Page for Anglo-Swiss Condensed
Factory i Svejts lå fter han saledes slå ret for hans davø rende planer med at forsyne Toronto's 100.000 indbyggere
med konsummø lk fra hans 120 jerseykå er. Mø lken blev markedsfå rt som "Oaklands Jersey Dairy for
Jersey cream, Jersey butter and Jersey buttermilk". Alle informationer om mø lken var samlet i en folder
(circular). Fuller betoner i brevet, at han i lang tid havde bestrø bt sig for at sikre en metode "til at bevare mø lken
"frisk" uden tilsø tningsstoffer eller ved at fjerne nogle af mø lkens naturlige bestanddele". (Brevet opbevares i
direktå r G.H. Page's privatarkiv, der indgar i Nestle koncernens arkiv, Av. Nestle 55, CH-1800 VEVEY, Svejts)

"Brown Bessie" en af prisvinderne i Chicago 1893
Verdensudstillingen i Chicago havde selvsagt ogsa en dansk delegation, som sidenhen udgav en officiel betø nkning.
Proprietø r og landbrugskandidat N. Heymann har skrevet afsnittet om "Amerikansk Landbrug". Efter en kort
prø sentation af de forskellige kvø gracer, fortsø tter han: "Foruden denne udstilling af malkekå er var der
foranstaltet en permanent udstilling ... af tre indbyrdes konkurrerende racer, nemlig: Korthorn, Jersey og
Guernsey, 25 kå er af hver. Denne var ret en type pa Amerikanernes rekorder; der blev nemlig ved bedå mmelsen
taget hensyn til mø lkens fedme, kvaliteten og kvantiteten af produkterne små r og ost, alt i forhold til det fortø rede
foder og med henblik pa dyrets af- og tiltagende vø gt. ....... Den blev for å vrigt udfå rt omhyggeligt, ligesom
adgangen til de tre fortrinligt indrettede stalde var forment publikum, for at dyrene kunne fa den tilbå rlige ro.
Sameget er i alt fald sikkert, at der blandt de tre racer fandtes meget kostbare og ganske fortrinlige individer, med
sø rdeles fremtrø dende malketegn. Ved ostningsprå verne sejrede Jerseyerne. Fedtmø ngden i mø lken viste sig ved
en af analyserø kkerne at vø re for Jerseyerne 4.75 pct, for Guernseyerne 4.57 og hos Korthornet 3.74, altsa meget
betydeligt for de to få rste racers vedkommende". (The World`s Columbian Exposition 1893. -Danmark -Officiel
beretning, udgivet af Den danske Udstillingskomite ved Generalkomissø ren. Industriforeningen i Kå benhavn.)
Osteprå ven ved Verdensudstillingen i Chicago 1893
Flavour

Texture

Keeping Quality

Colour

Total Points

Jersey

49,8

23,2

13,5

4,2

90,7

Guernsey

48,9

21,8

12,3

4,2

87,2

Shorthorn

50,4

22,3

13,4

4,4

90,5

(American Jersey Cattle Club. The Jersey Herd at the World's Columbian Exposition, Chicago, 1893. Report of
Valancey E. Fuller, Superintendent of the Herd. New York 1894).
I rapporten har Valancey E. Fuller opstillet en "top 10" over alle jerseykoens talenter:
1. de gav mere mø lk
2. de producerede mere ost
3. de producerede mere små r
4. de gav mere tå rstof, nar der ses bort fra små rfedt
5. der skal bruges mindre mø lk til at lave et kilo ost
6. der skal bruges mindre mø lk til at lave et kilo små r
7. de producerede et kilo små r billigere
8. de producerede ost af en bedre kvalitet
9. de producerede små r af en bedre kvalitet.
10. de har vist deres evne til pa lå nnende vis at optage en stå rre mø ngde foder og give et stå rre nettooverskud
En af de få rste importer af jerseykvø g til Skandinavien sø ttes direkte i forbindelse med Verdensudstillingen i
Chicago, da den i USA bosiddende forretningsmand C.O. Swanberg, blev tilskyndet til at indsø tte fuld besø tning
pa sine svenske godser Svartingstorp (1893) og Engelstofta (1898) efter at have beså gt udstillingen. Nordens ø ldste
Jerseybesø tning pa Wirum S¨ teri i Kalmars L¨ n kan saledes henfå res til denne import. (Wirum S¨ teri - 100 ar
med jersey -kor. Maj 1993 ). Som den få rste egentlige fortaler for at indfå re jerseykoen til Skandinavien ma dog
regnes den svenske agronom Hjalmar Otto Nathorst (1821-99), tilknyttet Landbrugsakademiet i Alnarp. Nathorst
kom med sin anbefaling i bogen "Om Nodv¨ ndigheten af nya Riktningar inom vare Koladugardar" (1885). Ifå lge
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Nathorst var en hå jere fedtprocent i kå ernes mø lk den eneste farbare vej frem mod en stå rre rentabilitet i svensk
mejeribrug. Der er lidt usikkerhed i kilderne om tidspunktet for den få rste indfå rsel af jerseykvø g til Sverige.
Men en pastand om at professor Joen Axelsson allerede i 1880 indfå rte jerseyer til Gotland (Jerseybladet, august
1955), ma forelå big afvises. 1887 og 1893 har ogsa vø ret nø vnt. 1893 anfå res bl.a. i Jordbruksverkets
informationsmateriale om de svenska husdjurraser, men flest kilder peger pa 1890, da den norskfå dte
forretningsmand Nils Georg Så rensen, Stockholm overlod til sin godsinspektå r hr. Thale n at rejse til Jersey Island
og opkå be avlsdyr til Torreby egendom i Bohus L¨ n. Nils Georg Så rensen var af den opfattelse, at den gamle
besø tning pa Torreby gav for lidt udbytte. Pa Jersey Island opkå bte Thale n bistaet af en agent pa å en 28 kå er og
kvier samt to tyre. Og aret efter 1891 indkå btes bade jersey- og guernseykvø g til Alnarp, men dette forså g faldt
negativt ud pa grund af sygdom. [Hugo Winberg: Landbruks- och Mejeriinstitutet vid Alnarp samt Alnarps
Egendom under Tiden 1862-1912). I 1891 udstilledes der endvidere jerseykvø g ved Landbrugsmå det i Gå teborg.

De danske importå rer Breth Petersen og Jå rgen Larsen midt i en handel hos en ung Jersey-farmer 1907
Importen til Danmark pabegyndtes i juni 1896 pa initiativ af den nordjyske entreprenå r og godsejer Jå rgen Larsen
(1851-1931), som pa sit gods Gardbogard gennem et omfattende afvandingsprojekt havde omdannet 650 tdr. ld
så bund til frodige grø sarealer, hvoraf han selv drev broderparten med hå slet og frå avl. I bestrø belserne pa at
finde den helt ideelle kvø grace, blev Jå rgen Larsen anbefalet at studere de svenske jerseybesø tninger. Pa Torreby
tilforhandlede Jå rgen Larsen sig saledes de få rste jerseyer - 6 kvier og 6 tyre - der kom til Danmark. Samme
efterar indledtes sa den egentlige import fra Jersey Island, som varede helt frem til 1909, og som i alt omfattede ca
5300 dyr. Importen ophå rte, da man konstaterede at flere af dyrene led af paratuberkulose.
I begyndelsen var jerseykvø get koncentreret til Vendsysselske godser, men snart spredte racen sig til hele
Danmark, og i 1902 organiserede avlerne sig i Kvø gavls- og Opdrø tterforeningen "Jersey" med Jå rgen Larsen
som formand. Den nye forening ordnede alt det praktiske omkring importen.

Udvalgte importdyr pa Gardbogard fra 1896 og 1898
Ifå lge Landmandsblade. Ugeskrift for Agerdyrkning, Kvø gavl og Mø lkeridrift 2. april 1898 importerede Jå rgen
Larsen i 1896 "dyr med lange stamtavler, og flere af dem var hå jt prø mierede i deres hjemstavn". Jå rgen Larsens
betroede medarbejder de få rste ar, inspektå r Jå rgen Må ller, forklarer nø rmere i sine optegnelser:
"Jerseybesø tningen pa Gardbogard begyndte med indkå b af nogle fa kvier fra Sverige, men der blev ikke noget
sø rligt ud af dem; derimod kom den få rste import fra Jersey, gennemgaende pø ne men uensartede dyr, og fra
denne sending, stammer de bedste avlsdyr. En skuffelse for Jå rgen Larsen var hans indkå b af en 1. prø mie ko
temmelig kraftig bygget, med et stort yver, men den svarede langt fra til forventningerne, kun en gennemsnitsko,
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ligeledes gik det med indkå b af en 1. prø mie kvie, meget smuk, men malker blev den ikke. Yverne pa denne import
var gennemgaende pø ne, patterne af nogenlunde stå rrelse, kun enkelte med meget sma patter. Den anden import
svarede langtfra til 1 import, mindre dyr, meget uensartede og med meget sma patter, ingen reklame for jersey, de
beså gende landmø nd gav straks bemø rkning derom. (Sma trø k om jerseykå erne under mit ophold pa
Gardbogard foraret 1898-1907. Efteraret 1952. Jå rgen Må ller".
Ved de nø ste importer fastholdt danskerne dog tilsyneladende at ga uden om de kostbare dyrskuekå er, dem
overlod man til englø nderne, amerikanerne og australierne. Af Royal Jersey Agricultural & Horticultural
Society's arsberetning for 1901 fremgar da ogsa, at de 251 dyr, som danskerne kå bte i 1901 var de billigste som i
mands minde var solgt pa Jersey.
Danskerne kå bte tilsyneladende "overskudsdyrene", som der ikke var afsø tning for andre steder. I 1905 fejrede
farmerne pa Jersey, danskernes kontaktperson pa å en, Francis le Brocq, fordi han igennem et langt liv havde
eksporteret 30,000 stk kvø g fra Jersey. I en af festtalerne for le Brocq uddybes forholdet nø rmere: "De kunne
undertiden have henved 1000 dyr for mange pa å en, dyr der egentlig var tiltø nkt slagteren, men sa kom danskerne
gudskelov, sa de nu hvert ar sender et stort antal til Danmark gennem Mr. Le Brocq". ([Jersey Evening Post, 8.
december 1905.)
I sommeren 1903 beså gte Landbrugskandidatforeningen under forsø de af professorerne Harald Goldschmidt og
Bernhard Bå ggild, Gardbogard. "Hovedformalet med ekskursionen var at vise deltagerne typiske besø tninger af
de indenlandske og fremmede kvø gracer, der har betydning her i landet; dette lykkedes sa godt, at man pa 10
forskellige ejendomme fik lejlighed til at se kvø gbesø tninger henhå rende til 6 forskellige racer, nemlig fynsk,
jydsk, korthorn, hollandsk, Ayrshire og jersey. .." (Ugeskrift for Landmø nd, 1903, side 341). Pa Gardbogard
studerede deltagerne" Jerseykå erne .... med stor interesse; ...... nar man hå rer, at en lille ko af 600 pd.s vø gt har
givet 1200 pd. små r i 4 ar, betragtes den selvfå lgelig med en vis forundring; ...................... Godsejer Jå rgen Larsen
holder ikke pa bestemte farver; den gullige lå d er dog den overvejende. Formen navnlig hovedets facon er ensartet,
selv en ringe mø ngde fremmed navnlig jydsk blod kendes straks pa en anden nø seform. Kå ernes ydeevne giver sig
ret godt til kende i udseendet; man kunne udpege med nogenlunde sikkerhed de mest ydende dyr". (Ugeskrift for
Landmø nd, 1903).

Berå mt jerseyko i A le, som ifå lge jerseytyrestambogen 1918, side 24, ma vø re ko nr. 28 , indfå rt fra Jersey
1902-03, tilhå rende Chr. Petersen i A le. Hendes ydelse opgives til 4314 kg mø lk med 5,10 pct fedt ialt 247 kg små r.
Pa Landbrugskandidatforeningens fø llesrejse i 1905 til Sjø lland, Fyn og Jylland kom man ogsa til omegnen af A le
Kø r ved Tå rring-Uldum, hvor der skulle "findes en jerseyko, som pa egnen anses for at vø re verdens bedste
små rko; der ventes, at den i indevø rende ar skal give ca. 800 pd. små r". (Ugeskrift for landmø nd 1905, s. 368)
Til forstaelsen af hvilke dyr danskerne importerede tjener ogsa, at sekretø ren i den amerikanske jerseyforening,
George E. Waring under et beså g pa Jersey i 1873 registrerede tilstedevø relsen af "et meget stort antal" af den
oprindelige og ikke forø dlede type af å kvø g. (Waring: A Farmer's Vacation. Boston (1875).) Maske A lekoen hå rte
til denne type??? Woodland Toms få rnø vnte analyse sandsynliggå r endvidere, at de lavest forø dlede dyr pa
Jersey havde den mest koncentrerede mø lk.
Fra januar 1897 blev Gardbogard inddraget blandt de garde, hvor der af Forså gslaboratoriet blev foretaget
underså gelser af de enkelte kå ers mø lk. De omhyggeligt få rte kontrolbå ger fra 1896 og stambå ger over
besø tningen kan i dag ses pa Skagen lokalhistoriske Arkiv, og udgå r et vø rdifuldt historisk kildemateriale til
yderligere studier i emnet.
Kritikken mod importen af jerseykvø get var voldsom, bå lgerne gik i disse ar hå jt i den danske landbrugspresse, og
lejlighedsvis tog Jå rgen Larsen til genmø le og kom med et forsvar for sine sma gule kå er. Pa indersiden af en af
stambå gerne, nu i Skagen lokalhistoriske Arkiv, findes indklø bet et indlø g, som har vø ret bragt i Vendsyssel
Tidende den 15. februar 1902. Jå rgen Larsen få lte sig provokeret til "at se, om jeg ikke iblandt mine smaa Rotter
skulde have nogle Små rkå er, der kunde staa ved Siden af 1. Prø mie Små rkå er fra Landmandsforsamlingen i
Odense (1900). De her anfå rte Jerseykå er, opfylder de stillede Fordringer, maaske med Undtagelse af, at de efter
de raadende Principper og almindelige Dyrskueregler, nemlig ikke som Individer ere prø mievø rdige, hvilket jeg
ikke kan vide noget om; saafremt disse tre anfå rte Jerseykå er skulde bedå mmes, vilde Spå rgsmaalet, om Fedt-Pct
eller Små rmø ngde skal vø re det afgjå rende, nø ppe give Anledning til Meningsforskjel".
Etatsrad Jå rgen Larsens tal fra Vendsyssel Tidende 15.2. 2003
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m½ lkem½ ngde i pd.

fedt %

pd. smår

1. pr. smårkåer

ko nr. 1

11,146

4,04

504

1. pr. smårkåer

ko nr. 2

8,951

4,00

401

1. pr. smårkåer

ko nr. 3

9,500

3,98

422

jersey Gardbogard

ko nr. 41

8,222

6,14

566

jersey Gardbogard

ko nr. 15

7,080

5,40

426

jersey Gardbogard

ko nr. 63

7,879

5,58

460

Diskussionen iblandt danske landmø nd om jerseykoens rentabilitet sammenlignet med kå er af de nationale danske
racer få rte til, at Forså gslaboratoriet efter opfordring af lensgreve Ahlefeldt Laurvig pr. 1. oktober 1904 pa
Tranekø r pabegyndte en forså gsmø ssig sammenligning mellem kå er af RDM., kå er af jerseyrace og krydsninger
mellem RDM og jersey.
Formalet var at underså ge, hvilken af de i forså gene inddragne racer der var den mest rentable i brugså jemed.
Forså gene blev desvø rre vanskeliggjort af kastning, paratuberkulose og andre forhold, der gjorde holdene uens.
I forbindelse med Tranekø rforså gene udfå rtes hvert ar omfattende analyser af så dmø lk. Et sammendrag af disse
analyser viste det karakteristiske forhold
Dansk jersey

RDM

fedt %

5,31

3,49

protein % (½ ggehvide)

3,81

3,26

sukker + aske %

5,53

5,61

vand %

85,61

87,69

forbrug af m½ lk pr. kg smår

16,7

25,7

skummetm½ lk pr. kg smår

15,7

24,7

kg tårstof i skummetm½ lk/kg smår

1,58

2,31

"I 2. meddelelse fra Forså gslaboratoriets Husdyrbrugsafdeling er anfå rt få lgende gennemsnitstal for hvert af de 3
hold i den 10-arige periode fra 1909-19".
RDM

Jersey

Krydsninger

Antal kåer

368

353

350

V½ gt pr ko kg

463

361

414

Alder pr ko ar

5 7/12

5 9/12

5 10/12

M½ lk kg

3599

2276

2898

Fedt %

3,60

5,34

4,28

Smår kg

144,4

137,2

139,4

4% malem½ lk kg

3384

2733

3019

F.E. ialt kg

3079

2484

2748

M½ lk kg

116,9

91,6

105,5

Smår kg

4,69

5,53

5,07

Pr. 100 f.e.

4% malem½ lk kg
109,9
110,0
109,9
(156de beretning fra Forså gslaboratoriet - 50 ars kvø gforså g 1883-1933 Sammenligning mellem kå er af RDM, kå er af jerseyrace og
krydsninger mellem de 2 nø vnte racer).

I en kommentar til underså gelsen hedder det: "Den nu afdå de norske arvelighedsforsker Chr. Wriedt har
foretaget en bearbejdning af talmaterialet fra krydsningsforså gene pa Tranekø r. Wriedt mente pa grundlag heraf
at kunne sla fast, at forskellen i fedtprocent mellem jerseykvø g og RDM er betinget af kun en arvefaktor. Ved
siden heraf var der dog mulighed for, at der hos nogle af de benyttede jerseytyre fandtes en modificerende faktor,
som bevirkede en forhå jelse af fedtprocenten (se nø rmere Nordisk Jordbrugsforskning 1929) Wriedts afhandling
er senere i Nordisk Jordbrugsforskning 1932 blevet imå degaet af cand. mag. A. Skovsted".
Forså gslaboratoriet gennemfå rte ogsa en rø kke forså g med fremstilling af oste
kg ost af 100 kg mø lk
Dansk jersey

RDM

heltsåd m½ lk

13,86

11,17

halvtsåd m½ lk

10,95

8,60

kvartsåd m½ lk

10,01

8,07

skummetm½ lk

8,20

7,05

En stor gruppe af de få rste jerseypionerer i Danmark havde en uddannelse som mejerist og adskillige af dem drev
eget mejeri, hvor der ogsa fremstilledes ost. Pa Tranekø r f.eks. anvendtes mø lken til fremstilling af fede oste Gouda- og Schweizerost. Og pa Bakkegarden i Langeskov pa ½ stfyn, der 1905 etablerede den få rste
jerseybesø tning i Odense amt, drev ejeren Anders Andersen et fuldtud moderne mejeri med en "ret stor"
15 of 23

29-07-03 08:41

M½ lk er ikke bare m½ lk

file:///C|/Dokumenter/M½ lk er ikke bare m½ lk.htm

osteproduktion. "Der produceres ogsa Rå geost, der ligesom Boghvedegrå d hå rer til de fynske Nationalretter".
(Ugeskrift for Landmø nd 1908).

Kostalden 1905-07 pa Bakkegarden ved Langeskov

Fra 1909 hvor importen af jerseykvø g til Danmark ophå rte skal vi frem til arene efter Anden Verdenskrig få r der
igen blev importeret jerseygenetik til Danmark. I 1947 og i 1948 blev der importeret ca 50 kvier fra Sverige samt 7
tyre fra Jersey. Disse dyr naede dog ikke at sø tte sig noget varigt spor i den danske jerseyavl.
Fra midten af 1950erne skete importen i form af sø d fra USA og New Zealand. Disse få rste tiltag gav gode
resultater i form af så nner af USA-tyren Trademark, men som desvø rre gav en arvelig defekt RVC. Efter New
Zealand tyren Glenmore Royal Guide fik navnlig så nnen Fyn Glen stor betydning, og er vel den udenlandske tyr,
som har givet det bedste resultat sammen med Dansk Jersey.
De nø ste importer fra USA gav ligesom importen af 2 eller 3 tyre fra Jersey ikke varige spor i Dansk Jersey,
medens den få lgende import af sø d af 3 tyre fra New Zealand gav fremragende resultater gennem Ruscot Star
Career så nnerne Fyn Danny og Sdj. Cure.
Allerede i efteraret 1983 fastlagde Dansk Jersey regler for den fremtidige import. Man blev enige om, at det var fra
USA, man hovedsagelig skulle importere sø d.
Den få rste bestilling pa ialt 8,100 portioner sø d af 5 tyre blev afgivet i efteraret 1985, og siden er det blevet til
mange tusinder portioner fra USA.
Malet var en hå jere mø lkeydelse og et bedre fedt/proteinforhold, og det lykkedes, hvorimod der har vø ret mange
skuffelser med hensyn til visse eksteriå rtrø k.
Der er ogsa senere importeret mindre mø ngder sø d af enkelte tyre fra Canada og New Zealand. (Poul E.
Christiansen: Import af avlsmateriale i "nyere" tid (1996))
Den videnskabelige medarbejder tilknyttet World Jersey Cattle Bureau, Ryszard Skrzypek har samlet alt
tilgø ngelig viden om jerseypopulationerne i Danmark, USA og New Zealand, som han har sammendraget i en
afhandling: "Jerseys: Status and Perspectives" (1994). Skrzypek papeger heri at Dansk Jersey stadigvø k har en
markant hå jere fedtprocent i mø lken i forhold til andre jerseypopulationer, og få lgelig ogsa et andet fedt:protein
forhold.

"Sammensø tning og visse fysiske egenskaber"
- dansk jerseymø lk sammenlignet med mø lk fra SDM og RDM-kå er.
1994-95
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Dansk Jersey

SDM

RDM

kg m½ lk

5,124

7,384

6,822

fedt %

6,21

4,22

4,28

fedtkuglernes stårrelse
(DJ-100)

100

74

83

-rumfang (DJ-100)

100

36

52

jodtal

30

33

34

protein %

4,09

3,35

3,55

A

32

75

62

B

68

25

38

Lactose %

5,00

4,85

5,08

calcium

1,32

1,16

???

fosfor

1,13

0,98

???

% af kåer med genotype for
kappa-kasein

mineraler g. pr. kg sådm½ lk

(Kilde: Niels Damsgaard: Mø lkens afregning, 1996 (oplysninger fra ydelseskontrollen 1994-95 samt J.Pedersen, LK og J.
Hermansen, SH) )

Jersey-konsummø lk

Kong Christian X og Dronning Alexandrine med bå rnebå rn. Hver sommer nar kongeparret opholdt sig i deres
sommerbolig "Klitgarden" pa Skagen fik de leveret friskkø rnet jerseysmå r fra Bindslev nordre Mejeri. Det
danske kongehus har dog, i modsø tning til flere andre europø iske kongehuse, aldrig selv ejet en jerseybesø tning.
I 1902 kom en nyordning om forhandling af konsummø lk i Kå benhavn. Ifå lge denne skulle al mø lk, der var
bestemt til forhandling i Kå benhavn, savel som de lokaler, hvori mø lken opbevaredes, behandledes og
forhandledes sta under Sundhedskommissionens tilsyn, og dennes palø g skulle uvø gerlig få lges af dem, der havde
med mø lken at gå re. Om mø lken hed det bl.a. i reglementet:
"Den mø lk der forhandles som "så d mø lk" ma ikke vø re berå vet nogen af sine naturlige bestanddele, og dens
fedtindhold skal vø re mindst 2.75 pct. Som "skummet mø lk" ma forhandles mø lk, der er berå vet en stå rre eller
mindre del af fedtindholdet; nar sadan mø lk indeholder over 3/4 pct. er det tilladt at forhandle den som
"halvskummet mø lk". Sø rligt skrappe var kravene til "bå rnemø lk", som kun matte forhandles som så dmø lk.
Mø lken skulle straks efter malkningen ......... afkå les mindst til 12 C. Og videre hed det. "Kå erne skal mindst 1
gang arlig underkastes tuberkulinprå ven og kun nar de derved ikke har reageret, ma deres mø lk forhandles som
bå rnemø lk. Hver 14. dag skal kå erne underså ges af en dyrlø ge og attest straks der efter indsendes til
sundhedspolitiet, tilligemed udtalelse om besø tningens sundhedstilstand, rå gt, fodring samt renlighed og orden i
stalden. - Til ubestemt tid kan sundhedskommissionen udsende dyrlø ger for at kontrollere og tilse besø tning og
stalde, og disse dyrlø gers pabud skal mø lkeproducenterne efterkomme. Al mø lk skal vø re siet gennem en tø t si
umiddelbart efter malkningen og iå vrigt behandlet med omhu og renlighed, ligesom alle genstande og redskaber,
med hvilke mø lken kommer i berå ring, skal holdes tilbå rlig rene. Benyttelsen af trø kar til befordring af mø lk
forbydes, og det er ikke tilladt at omhø lde og aftappe mø lk pa gaden". (Landmandsblade nr. 11. Den 15. marts
1902)
Godsejer Erik Tillisch har bekrø ftet, at man i hans barndom i det bedre kå benhavnske borgerskab ansa
jerseymø lken for at have en sø rlig kvalitet. Formentlig den få rste leverandå r af jerseykonsummø lk til Kå benhavn
var Sauntegard i Hornbø k-Hellebø k sogn, hvis ejer lå jtnant Jean Alfred Willian allerede ar 1900 havde
importeret de få rste jerseykå er fra Torreby gods i Sverige. I september 1907 kom Borupgard ved Snekkersten til,
hvis ejer var industrimagnaten G.A. Hagemann, der i samarbejde med C.F. Tietgen havde udviklet den danske
sukkerroeindustri. Direktå r Hagemann solgte mø lken til Kå benhavns Mø lkeforsyning. Mø lken leveredes pa
Frederiksberg Station, og mø lkens middelfedtprocent det få rste ar var en smule under 5%. Det store
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andelsherregardsmejeri Trifolium i Haslev kom ogsa hurtigt med. I 1906 var der "brug for mere mø lk til
forretningen i Kå benhavn", og afsø tningen af fed ost var i stigning, sa ledelsen i Trifolium å nskede derfor at
udvide kredsen af andelshavere. Pa initiativ af godsejer Johan Mathias Wilhjelm Friderichsen, Kjø rstrup ved
Holeby pa Lolland lykkedes det derfor at fa oprettet et stort filialmejeri af Trifolium i Maribo, hvortil Friderichsen
leverede sin jerseymø lk. Fra Oregard under Rosenfeldt gods ved Vordingborg, hvor jerseykvø get indfå rtes i
foraret 1906 leveredes "bå rnemø lk til Kå benhavn".
I efteraret 1906 besluttede Jå rgen Larsen sig ogsa for at sø lge mø lken fra sine jerseykå er pa Gardbogard direkte
til Frederikshavn Mø lkeforsyning. Mø lken blev tappet pa flasker i Gardbogards eget mejeri med et garanteret
fedtindhold pa 5%.

Inger Landager i Vejen har kommenteret dette billede af Baungards vogn med jerseykonsummø lk fra 1930erne.
"Malkningen skulle vø re fø rdig prø cis kl 17,30, sa kom H.P. med sin hestetrukne fjedervogn og hentede
aftenmø lken, sa den kunne blive solgt som konsummø lk pa gaden nø ste dag - det var tider, tø nk blot pa tykmø lk
sat op af jerseymø lk, en himmerigsmundfuld".
G. Ellbrecht: Dansk Mejeristat (1931) dokumenterer at jerseymø lken fik en stadigt stigende betydning for
bysamfundenes forsyning med konsummø lk. For at stimulere interessen yderligere sø nkedes flere steder prisen til
samme niveau som den almindelige så dmø lk. Udbringningsomkostningerne var de samme. "Og da disse palå bende
omkostninger udgå r omtrent 2/3 af udsalgsprisen, kan jerseymø lken sø lges forholdsvis langt billigere end anden
mø lk. Jerseymø lkens indhold af de vø rdifulde stoffer fedt og protein er ca 1Å gang sa stor som i anden mø lk. Og
pa grund af dens stå rre indhold af det gule farvestof Carotin er den en rigere A-vitaminkilde". Ejerne af
Bakkegard i Bistrup ved Birkerå d f.eks. oprettede midt i 1930erne "egne udsalg i Kå benhavn. Man begyndte med
at forø re nogle liter jerseymø lk bort, og nu er der 3 udsalg i hovedstaden. Omsø tningen har vø ret stadig stigende,
og nu sø lges mø lk ikke alene fra egen besø tning, men ogsa fra andre besø tninger pa Sjø lland". (Jerseybladet 3,
1936).
Under Anden Verdenskrig kunne man imidlertid slet ikke efterkomme efterspå rgslen, men da andelsmejerierne
efterhanden var begyndt at afregne jerseymø lken mere retfø rdigt, foretrak flere og flere jerseyavlere nu at levere
deres mø lk til et andelsmejeri.
I 1947 var det imidlertid definitivt slut med at markedsfå re jerseymø lken med racebetegnelse, idet jerseymø lken
ved bekendtgå relse af 8.8 1947 blev inddraget under en ny bekendtgå relse om standardmø lk med pabud om et
lavere fedtindhold. Nyordningen medfå rte "et forbud mod salg af jerseymø lk til konsum i sin oprindelige form".
(Jerseybladet 2, 1947). Undtaget var dog bå rnemø lken som fortsat matte sø lges med sit fulde fedtindhold.

TV-optagelse til den populø re TV-serie med Ingrid og Lillebror i 1973. Hensigten var at producere en film "om
mø lkens vej fra koen til konsummø lk".
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I lå bet af 1970erne havde jerseykå erne faet klovene indenfor i halvdelen af de fynske kvø gstalde. Derfor kunne
Fynsk Mø lk i 1978 lancere en sø rlig fynsk jerseyså dmø lk. Tirsdag den 8. april og den efterfå lgende dag var der
optog i Odenses gader med blandt andet en kø rre lø sset med et kø mpeeksemplar af den ny mø lkekarton og
trukket af en vaskeø gte jerseyko. Smagsprå ver blev udskø nket alt imens Fyns Harmoniforvirring så rgede for de
musikalske toner. Fynsk Mø lk matte dog hurtigt skrinlø gge projektet pga indsigelse af de tre å vrige danske
kvø gracers foreninger!!!!

En ung fynbo Jens Harrekilde fra Hestehavegard i Gislev pa Midtfyn begyndte den 22. maj 1986 at markedsfå re
en uhomogeniseret, fedtstandardiseret ren jerseyså dmø lk fra sin egen jerseybesø tning. Mø lken blev tappet pa
eget gardmejeri og distribueret til fynske kå bmø nd og supermarkeder. Konsummø lksalget fortsatte frem til 1991.
Allerede i 1990 var man dog begyndt at eksperimentere med fremstilling af jersey-oste. Og snart begyndte der at
komme kunder til og inden lø nge var der grundlag for at abne en gardbutik. Varesortimentet omfatter i dag
almindelige oste, små r, rygeost og feta. I december 1998 flyttede 40 europø iske vandbå fler ind pa Hestehavegard.
Bå flerne malkes og de danner nu grundlag for en speciel oste- og kå dproduktion. I dag ejer Hestehavegard
Danmarks ø ldste gardmejeri, men det er vø rd at notere, at en bror til Jens Harrekildes farfar tilbage i 1920erne
havde en vogn kå rende i Odense med jerseykonsummø lk.

19 of 23

29-07-03 08:41

M½ lk er ikke bare m½ lk

file:///C|/Dokumenter/M½ lk er ikke bare m½ lk.htm

Mackeprang: jerseybesø tningen pa Steensgard gods
Endnu et jerseymejeri med tilhå rende gardbutik har set dagens lys pa Fyn. Steensgard gods ved Faborg Danmarks nø stø ldste jerseybesø tning, de få rste jerseyer ankom 5.oktober 1903 - har etableret eget mejeri hvor
der i dag produceres små r, yoghurt og ost "efter gamle handvø rksmø ssige traditioner", som det udtrykkes pa
godsets hjemmeside.
Fra torsdag den 6. juni 1989 begyndte FDB at sø lge jerseykonsummø lk å st for Storebø lt i OBS og Kvickly
butikkerne, tappet af Mejeriselskabet Danmark. Der blev markedsfå rt en så dmø lk foruden let- og skummetmø lk.
Pa kartonerne var afbildet en jerseyko med munden fyldt med grå nt.
Pa samme tid begyndte mindre nydannede mejerier at tappe å kologisk mø lk, som straks pafå rte
jerseykonsummø lken en skarp konkurrence. Den å kologiske mø lk passede fint ind i FDB's å nske om at fa et grå nt
image, sa den konventionelle jerseykonsummø lk blev opgivet. Det er iå vrigt vø rd at notere sig, at langt
hovedparten af de å kologiske kå er var jerseykå er. Forbrugerne fik altsa stadig overvejende jerseymø lk, men det
stod bare ikke at lø se pa kartonerne.

Men ogsa den konventionelle jerseymø lk markerede sig i disse ar, da mejeribestyrer Ole Brander ved det
sydfynske Kirkeby mejeri fik en danablue ost produceret af jerseymø lk til tops i 1992 ved det 19.
verdensmesterskab for bedå mmelse af oste.
Thise Mejeris å kologiske surmø lksprodukter fremstillet af jerseymø lk er en anden succeshistorie. Thise Mejeri
modtog saledes i 1994 Det Danske Gastronomiske Akademis hø dersdiplom for vø rdifuld gastronomisk indsats ved
produktion af mø lk og små r. (Niels Damsgaard: Mø lkens afregning, 1996)

Eksport af Dansk Jerseygener
Få r Anden Verdenskrig blev der kun eksporteret ganske fa jerseydyr fra Danmark, vel isø r tyre. Vi har dog viden
om, at Jå rgen Larsen i september 1900 solgte en tyr til Rusland, samme ar som norske Ola Bjelland hentede de
få rste jerseyer pa Gardbogard til Norge. Jå rgen Larsen oplyste iå vrigt i 1907: "En del solgte dyr, er gaet til
Rusland og Norge ...." (Jerseykvø get pa Gardbogard l896-l906, af Jå rgen Larsen, marts l907).
I 1908 anlagde ligeledes den svenske godsejer N. Treschow, Hjuleberg en besø tning pa 60 dyr indkå bt i Danmark.
I 1933 aftog Argentina ligeledes en hel danske jersey og under Anden Verdenskrig kom en del tyre til Berlin.
Men i 1951 begyndte eksporten for alvor. Det vakte saledes ikke ringe opsigt, da russerne det ar aftog 100 dyr til en
sa hå j pris, at RDM-avlerne her i det fynske blegnede af misundelse. Eksporten fortsatte i 1955, da russerne kå bte
208 kvier og 94 tyre. Derefter var der stilstand til 1961 hvor eksporten blev genoptaget. I de få lgende ar aftog
russerne et betydeligt antal. Dyrene blev anbragt dels i Sibirien, dels i Kirgisien samt nø r Moskva. Dyrene
akklimatiseredes godt og blev brugt dels til renavl og dels til krydsningsforså g med bl.a. "sortbroget (Frisere),
Tagiler ½ stfriser, Kostroma og Simmentaler" (Stigsen: Danske kvø gracer i udlandet, kursusopgave 1964). En del
af forså gene blev gennemfå rt pa "Institut for genetik i Gorki-Leninskij" under ledelse af professor T.D. Lysenko.
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Russerne lagde stor vø gt pa en vis robusthed, og her vurderer Povlovskij den 2-arige August - en af Vendsyssels
stoltheder. Russerne kunne bruge mange timer til en enkelt underså gelse, og de var sø rligt interesseret i de danske
jerseystambå ger.
I henhold til EAAP kan vi idag indenfor det gamle Sovjetunionen registrere få lgende racer krydset med (muligvis
dansk) jersey: Ala-Tau (Alatauskaya) i Kirgisien og Estonian Native (Estland)
I 1952 undfangede den ungarnske professor Arthur Horn den plan at forbedre det ungarnske kvø g ved
indkrydsning af dansk jersey. Forså get hermed startede i 1954. Formalet var at frembringe en kvø gtype, der
tilfredsstillede den moderne tids krav, dvs "en å konomisk malkeko med stor produktion af koncentreret mø lk pa
et rimeligt foderforbrug, samt at koen var let at passe og malke" (Stigsen: Danske kvø gracer i udlandet,
kursusopgave 1964). 4 kå er og 2 tyre blev få lgelig sendt til Ungarn som grundlag for dette store
krydsningsprogram.
Ifå lge FAO er alle krydsninger med Dansk jersey i dag opslugt i racerne Hungarian Pied (Magyar tarka) og
Hungarofries. (se ogsa Cattle - a Handbook to the Breeds of the World by Valerie Porter. London 1991)
I 1955 eksporteredes 524 jerseydyr til et andet å stland Tjekkoslovakiet, men projektet lå b ind i alvorlige problemer
og 25% af dyrene blev angrebet af tuberkulose mv., sa interessen kå lnedes for en tid, men ifå lge FAO stammer den
nuvø rende jerseypopulation i Tjekkiet dog fra en import i Danmark i 1965. Efter kommunismens fald kom der en
ny kortvarig interesse for dansk jersey. En jerseyavlsforening blev saledes stiftet i 1990 med hjø lp af Danmarks
Jerseyforening.
Det davø rende Jugoslavien modtog igennem 1950erne ligeledes mange jerseydyr fra Danmark, men da jeg i 1999
forhå rte mig hos myndighederne i bl.a. Slovenien, hvad der var sket med dyrene, oplystes det, jerseykvø get kunne
få lges i den slovenske stambog til 1976 og i de 4 få lgende ar kun som krydsninger.
Ligeledes i 1955 modtog det davø rende ½ sttyskland et mindre antal danske jersey. Og ifå lge EAAP er German
Black Pied Dairy krydset med dansk jersey.
Polen var ligeledes blandt de få rste modtagere af dansk jersey, en stambog oprettedes i 1962, og siden har der med
mellemrum vø ret eksport fra Danmark, ligesom Danmarks Jerseyforening ogsa her har vø ret få dselshjø lper til
oprettelsen af en national jerseyavlsforening.
Sverige modtog i 1953 ca 230 dyr fra Danmark, og flere fulgte de kommende ar. Ogsa her var Danmarks
Jerseyforening behjø lpelig med oprettelsen af en jerseyforening, det skete i 1949.
Vesttyskland var ligeledes en stor aftager af dansk jersey, hvor der var et stort marked pga udrensning for
tuberkulose og kastning. Ialt blev der gennem en arrø kke eksporteret mere end 25.000 dyr hertil. Stambog
etableredes i 1961 og de få rste jerseyavlsforeninger oprettedes i Slesvig-Holsten og Niedersachsen.
Den få rste sø deksport fra Danmark skete i 1954 til Sydafrika, - i 1982 eksporteredes hele 400.000 portioner sø d til
Indien til anvendelse til et stort krydsningsprojekt, hvor man å nskede en del jerseyblod indkrydset i det lokale
kvø g for at å ge mø lkeproduktionen. Dansk jerseygenetik er igennem arene eksporteret til mere end 60 lande
verden over.
Dansk jerseygenetik danner ogsa grundlag for en del specialproduktioner rundt omkring i forskellige europø iske
lande. I Holland har van de Voort saledes etableret en produktion af Gouda-oste, og i Italien benyttes ligeledes
dansk jersey flere steder til produktion af special-oste. Andre steder som i Skotland og Belgien benyttes mø lken fra
danske jerseykå er til isfremstilling.
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Markedsfå ring af jersey-mø lk i en branche under forandring

Af Calvin Covington, direktæ r, Southeast Milk, Inc.,Florida
Calvin Covington modtog i 2002 World Jersey Cattle Bureau's Distinguished Service Award "for his service to the marketing of jersey
milk and its products around the world".

I lå bet af de sidste 20-25 ar har jerseyracen over hele verden oplevet en bemø rkelsesvø rdig vø kst. Efterspå rgslen
efter jerseymateriale har aldrig nogensinde vø ret sa hå j som nu. I mange lande overstiger efterspå rgslen efter
jerseykå er udbudet. Raceforeningerne oplever å get opmø rksomhed omkring de aktiviteter og tjenesteydelser, de
tilbyder jerseyejere.
Holdningen til og opfattelsen af jerseyracen, bade i og uden for jerseykredse, har aldrig vø ret bedre.
Der kan opregnes mange grunde til, at jerseyracen har faet sa stor succes. Heriblandt kan nø vnes: forbedret og
mere effektiv mø lkeproduktion; gode brugsegenskaber med lø ngere levetid og fa helbredsproblemer til få lge; god
reproduktionsevne; bedre gener; Verdens Jerseyforeningen, der spreder det gode jerseybudskab over hele verden;
lokale jerseyforeninger, der så rger for aktiviteter og tjenesteydelser, som å ger jerseys rentabilitet og efterspå rgslen
efter dem.
Det ene punkt, der imidlertid har og fortsat vil bidrage endnu mere til at å ge jerseyracens rentabilitet og
popularitet, er jerseyracens engagement i markedsfå ring af mø lk. Jerseyracen vil ikke kunne nyde godt af den
succes, den har i dag, hvis ikke jerseyracen havde indset betydningen af og engageret sig i markedsfå ringen af
mø lk. I sammenligning med den mø lk, der produceres af de andre mest udbredte racer, er jerseymø lken noget
sø rligt. Hvis denne kendsgerning ikke afspejler sig i afregningsmodeller og mejeriernes prispolitik, er jerseyracen
ikke konkurrencedygtig.
Mø lkeafregningssystemerne anerkender, at der findes forskellige typer mø lk og al mø lk er ikke skabt lige. I dag
er de afregnignsmodeller, der bruges i de fleste lande, retfø rdige og rimelige, hvilket gå r jerseykoen
konkurrencedygtig.
Mejerivirksomhederne
Antallet af mejerivirksomheder eller kunder, der kå ber mø lk hos mø lkeproducenter, skrumper fortsat ind.
Mejerivirksomheder bliver, hvad enten de er privatejede eller andelsselskaber, ved med at konsolidere sig,
fusionere, overtage hinanden eller indga samarbejdsaftaler. Ifå lge Rabobank International - et internationalt
radgivende firma i mejeri- og få devarebranchen - har der i perioden januar 1998 til april 2002 pa verdensplan
vø ret en fusion, en overtagelse eller, der er indgaet en samarbejdsaftale i mejerisektoren hver 2,5 dag. Det er i alt
592 transaktioner. 69% af disse transaktioner var der en europø isk virksomhed, der tog initiativet til, og i 19% af
tilfø ldene var det en amerikansk virksomhed.
Kigger man nø rmere pa de tyve stå rste mejerivirksomheder i verden, vil man se, at mange af dem samarbejder pa
basis af en eller anden form for strategisk samarbejdsaftale.
Nar der er fø rre mejerivirksomheder, bliver det svø rere at markedsfå re jerseymø lk. Ud fra min erfaring med at
markedsfå re jerseymø lk i USA, kan jeg sige, at det altid var meget lettere at sø lge jerseymø lk pa markeder, hvor
der var mere end en kå ber. Det er ikke umuligt at sø lge jerseymø lk, nar der kun er en kå ber, men det er
vanskeligere. Jerseybrugerne er nå dt til at vø re reprø senteret i bestyrelsen for andelsmejerierne.
Beslutnignstagerne i disse mejerivirksomheder skal vide, at der findes forskellige mø lketyper.
Lad mig lige indskyde den positive bemø rkning, at store mejerivirksomheder jo nok har mulighed for at investere
flere penge i udviklingen af nye produkter og reklamefremstå d for mejeriprodukter. Desuden er de store
mejerivirksomheder bedre i stand til at tilfredsstille de store detailhandelskø ders behov.
Forbrugerne
Dem, der så rger for at alle os, der arbejder i mejeribranchen kan tjene penge, er forbrugerne - dem, der kå ber den
der liter mø lk, et kilo ost eller små r. Jeg behå ver ikke at sige, at forbrugernes indkå bsvaner har ø ndret sig med
tiden, og at det vil fortsø tte med at vø re sadan. Vi har set forbrugeren ga fra så dmø lk til letmø lk og
skummetmø lk.
Hvis vi ser fremad, er de omrader, som vi kan se forbrugerne lø gger stå rre vø gt pa:
* Få devaresikkerhed
* Ernø ringsrigtig mad.
* Fø rdiglavet mad.
* Smag
* Miljå bevidsthed og dyrevelfø rd.
De, der ved, hvad forbrugerne vil have, vil altid have overtaget. Jerseyracen ma kå res i stilling, sa den kan give
forbrugerne det, de gerne vil have.
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Mø lkens sammensø tning
I de fleste lande i verden fastsø ttes mø lkeprisen pa basis af nogle af dens bestanddele. Disse bestanddeles vø rdi
har med tiden ø ndret sig, ogsadanne ø ndringer vil fortsat forekomme. Nogle bestanddeles vø rdi er hå jere end
blot vø rdien af denne bestanddel i sig selv. Det bedste eksempel er fedt og protein i ost. Jo hå jere indholdet af
protein er - eller nø rmere bestemt kasein - des mere fedt kan der udnyttes i ostefremstillingen. Tager
afregningssystemet hå jde for det? Pa markeder, hvor der afregnes for proteinindholdet, bliver sa den del af den
hå jere proteinprocent, der er kasein, og som findes i jerseymø lk, afregnet efter fortjeneste?
I betragtning af de stigende energiomkostninger bliver sa jerseymø lkens stå rre effektivitet i fremstillinsprocessen
honoreret?
Mø lkeforbruget
Efterspå rgslen efter mejeriprodukter stiger fortsat pa verdensplan. Men stignignen er ikke jø vnt fordelt.
Rabobank International har beregnet, at det arlige forbrug af mejeriprodukter mellem 2002 og 2006 vil stige med
de få lgende vø kstrater:
* Latinamerika - tre procent
* Det sydlige Asien - to til tre procent
* Kina og Hongkong - fire procent
* USA og Canada - en procent
* Japan og Korea - en procent
Resume
Jeg sø tter racens engagement i markedsfå ringen af sin mø lk å verst pa listen. Hvis en race er i stand til at å ge
efterspå rgslen efter og vø rdien af sin mø lk, vil den ogsa kunne å ge vø rdien af og efterspå rgslen efter selve kvø get.
For hvert ar, der gar, viser der sig at vø re ere og mere om denne pastand. Hvordan mø lken afregnes har og vil
fortsat have stor betydning for jerseyracens fremtid. Som det gamle ord siger: Det eneste uforanderlige er, at
tingene hele tiden forandrer sig.
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