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ded Skrivelse af 8. Oktbr. 1877 har det hoje Jndenrigs-

ministeriUM Udtalt, at det i Betragtning af den store Betydning,
det turde have for det danske LandbrUg og særligt for Kvæg
avlen, at der ved det med Verdensudstillingen i Paris
forbtlndne Skue af alle Landes Kvæg- og Faareracer, af en
praktisk Landmand i Forening med en Fagmand foretages en
Undersøgelse af de ved bemeldte Skne fremstillede mere
berømte Racer, disses nuværenbc Tilstand og Maaden, paa
hvilken de ere naaede til deres hojeTrin, bifalder, at dette
Hverv overdrages Undertegnede og Inspektor B U U s, samt
at der Under ForUdsætning af, at det til Anvendelse til
Nejseunderstottelser til BerdensUdftillingen paa Finanslovforflaget for 1878 — 79 opforte Belob bliver bevilget, er
sindet at tilstaa hver af ovennævnte en Rejseilnderststtelse af
1000 Kr.
I Henhold hertil tiltraadte Inspektor BU ns og jeg
Iiejscn til Paris den 30. Maj, for at være saa betids til
Stede ved Udstillingen, at hele den for Kvægudstillingen
berammede Tid, fra 5. til 18. Juni, funbe komme Undersøgelsen
til Gode. Paa GrUnd af Talrigheden af de fremstillede
Individer (1700 Nmnmere vare indskrevne paa Kataloget) og
til Dels ogsaa paa Grund af det mindre heldige Vejr, var
det fim ved cmstrængt Arbejde, at det lykkedes at gjennemfore Undersøgelsen; men lige som allerede min Deltagelse i
Jnryens Virksomhed Udeltlkkede Muligheden af stadigt
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Samarbejde, saaledes førte ogsaa min Medarbejders levende
Interesse for Malkeracerne naturligt en saadan Deling af
Arbejdet med sig, at medens han i yderste Detail gjennemgik
disse Racer, faldt det nærmest i min Lod, at folge hele
Udviklingsgangen og belyse det gjensidige Forhold, i hvilket
Racerne Under Kulturens Fremgang ere komne til at staa til
hinanden. Som Folge heraf antage vi ogsaa, at det vil
være mest lærerigt for Landmanden, naar Redegjorelsen faar
hele Særpræget af denne Arbejdets Gang, og uagtet vi paa
ethvert Trin have udvekslet vore Anskuelser, og Grundopfattelsen
er den samme, vil Utvivlsomt AnskUeligheden vinde, naar den
for vore Landmænd interessanteste Del ikke blot faar en
dobbelt Belysning, men ogsaa faar den i en saadan Form,
at de allerede tilgængelige Beretninger over vore egne Racers
Tilstand og Udviklingsgang afgiver en naturlig Udfyldning
til den nu foreliggende.

Naar Udstillingen optræder som Verdensudstilling, og
saaledes gjor Krav paa at afgive et Billede af hele Hnsdvravlens øjeblikkelige Tilstand, da er det en Selvfølge, at man
dog derfor ikke venter at se de fjærnere Verdensdele repræ
senterede, og at man nærmest har alene europæiske Forhold
for Dse; men med denne naturlige Indskrænkning hævder
Dyre-UdstiMngen da ogsaa sin Berettigelse til at kalde sig
med det unægteligt noget hojt klingende Navn. Som bekjendt har Tyskland ikke Udstillet noget; men denne Afholdelse
vækker næppe noget Savn, eftersom de allerfleste tyfle Kvæg
stammer kun ere mere eller mindre blandede Aflæggere af Nabo
staternes Racer, og det er saaledes egentlig tun Marflracerne
fra Slesvig og Holsten, som vi fra vort Standpunkt kunde
have onsket at have set paa deres Plads i Rækken af
Kulturens Erobringer, paa samme Maade, som vi ogsaa
savnede vort jyske Kvæg og den norske Telemarksrace. Af
storre Betydning var det, at Ost-Emopas ejendommelige Kvæg-

5

stammer, de podoliske, ungarfle og osterrigske, ikke kunde
modtages af Hensyn til den stedse truende Fare fra Kvæg
pestens Side; thi idet disse Racer savnedes, bristede det
paa den Baggrund, der forst ret ffulde kunde gjore Be
tydningen af de af Naturens og KUnstens Samvirken frem
kaldte Omdannelser anfluelig. For en Del fandtes dog
Erstatning i det fra Syd-Italien og Portugal Udstillede
Kvæg; thi med deres lette og senestærke Bygning, vældige
Horn og Antilop-Ojne vare de lige saa afgjort flikkede til
et vildt Liv og en Prydelse for Vildtparker, som de paa ben
anden Side fjærnede sig fra alt, hvad der i Kulturlivet giver
Kvæget sin økonomiske Betydning.
Allerede fra et almindeligt, saakaldet rent videnskabeligt,
Standpunkt har en saadan Samling af de mest forfljeUigartede Racer stor Interesse, idet man gjennem samme vinder
et dybere Indblik i Betydningen af de Bygningstræk, som
man ofte har villet tillægge en ganske særlig Værdi for
Afgjorelsen af Racernes oprindelige Slægtflab. Det er
saaledes bekjendt, at flere nyere Forflere have troet at funne
hævde, at Hovedets Form altid vidnede om den oprindelige
Herkomst, medens det ovrige Legeme bar Præget af den
særlige Tilpasning til ejendommelige Livsforhold, af hvad
man kaldte den funktionelle Gymnastik; og det er i Overens
stemmelse hermed, at man har troet at maatte udlede i
Rammet saa vidt adskilte og i Anlæg saa gjennemgaaende
forfljeUlge Racer som Steppekvæget paa den ene Side og
Nordso-Racerne paa den anden Side fra samme oprindelige
Kilde, nemlig den egentlige vilde Okse eller Uroksen, medens
der indenfor Alpelandets forholdsvis snævre Grænser ffulbe
findes Aflæggere af hele 3 oprindelige Afvigelser eller Under
arter, nemlig det brune Uri- og Schwytzer-Kvæg som Afkom
af Stenalderens Pcelebyggeres „Torfrind" (Owen's longifrons),
det rode eller brogede Berner- og Freiburger-Kvæq som
Afkom af den krumpandede Fronlosus »= gorm, og endelig
Ziller- og DUxthaler-Kvæget som en tredje ejendommelig
Form med meget korte Kjæver, hvorfor den ogsaa opstilledes
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under Navnet brachycephalus (ø: Oksen med det korte
Hoved). I og for sig funbe det vel tænkes, at Levninger af
fortrængte Former kande have fuitbct et sidste Fristed i de
alsides liggende Alpedale; men naar det samme korte og
brede Hoved med indtrykt Pande og hvælvet Nakkeknudc
samt korte, lige Udad vendte horn, der er saa betegnende for
det smilkke og statelige Schwytzer-Kvæg, ikke blot deles af
dets Slægtninge i Alpelandene, men ogsaa gjenfindes over
hele det sydvestlige EUropa, samt ligeledes hos det over hele
Nordeuropas Torvemoser spredte Dværgkvæg (hvoraf atter det
skaanske Kvæg og den gamle sjællandske Orace ere Udgaaede),
— naar det endnu mere sammentrængte Hoved, men med
tykke og lange, Udad og opad vendende Horn, som karak
teriserer Dux-Kvæget, gjenfindes hos det engelske Devonkvæg,
der iovrigt ved mange snævre Baand er knyttet til de ovrige
langhornede engelske Racer og derigjennem til den op
rindelige vilde Okses Form, — og naar endelig den krmnpandede FrontosUs-Form med de tilbagebøjede Horn, der
minde om Bøflens, ikke alene viser sig saa svagt Udtalt hos
mange af det brogede Schweitzerkvægs Individer, at denne
Form ligefrem maa trækkes ved Haarene, for at fastholdes
som Racemærke, men ogsaa optræder spredt og i meget Ud
præget Grad hos de forfljelligste Racer og Stammer, ikke
blot, som jeg andet Steds har nævnt det, jævnligt hos
Trækstndene i Norditalien, fornemmeligt af Mürzthalerstamme, men ogsaa paa Pariserudstillingen jagttoges hos en
Ko af den saa hejst karakteristiske spansk-portugifiske Race,
og om end i mindre Grad hos en Repræsentant for det
Bakewell'ske langhornede Kvæg, — saa er det aabenbart, at
man i disse afvigende Former maa se Udtryk for den samme
altgjennemtrængende Indflydelse, som de lokale Naturforhold
(og den af disse beherflede Pleje) ove paa HUsdyrene, selv
om man end ofte er Ude af Stand til at paavise den indre
fysiologiske Sammenhæng, men indtil videre maa blive
staaende ved den blotte Kjendsgjerning,
Men naar her er sagt, at Spsrgsmaalet har ftor videnabelige Betydning, saa er hermed ikke tilkjendegivet, at det
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stalde have mindre Værd for det okonomifle Opdræt, men
tværtimod at det kaster Lys over mange forfkjellige Omraader.
Medens det saaledes er med Grnnd, at Opdrætterne i Lav
landene lægge Vægt paa fine Horn, idet de heri soge Udtrykket for en spinklere Benbygning og en tidligere Modenhed,
saa leder det derimod paa den anden Side paa Afveje, naar
de ville fastholde samme Fordring, hvor de samme Racer
oversores (for ikke at sige akklimateres) i hsjere liggende Egne
eller endog i Bjærglandfkaber. Det er saaledes en Kjendsgjerning, at selv Korthornet faar sværere og længere Horn
blot ved at overfores til Englands vestlige Landskaber, og
omvendt vil man altid finde finere Horn hos Bjærgkvægets
Aflæggere, naar de ere bievne hjemme paa tilstødende
Sletter. Og ligeledes moder man ofte Paastande om Raceflægtflab mellem iovrigt hejst afvigende Kvægstammer, blot
flottet paa Overensstemmelse i Hornenes Form, saaledes
endog, at man ikke sjældent deri soger Beviser for stedfundne
Krydsninger og disses vidunderligt, alt gjennemtrængende og
i Aarrækker fortsatte Indvirkninger. Jeg skal saaledes blot
minde om, at der paa det sidst afholdte Landmandsmede i
Christiania søgtes godtgjort, at Telemarkskoen ikke var
nogen oprindelig Landrace, men nedstammede fra Tyrolerkvæg,
og at dette støttedes paa, at det var oplyst, at der for
længere Tid tilbage paa en Gaard var indfort 2 (to) Tyrolerkoer, og at Telemarkskoerne havde Horn, som lignede
Tyrolernes (jsr. Beretning om det almindelige Landbrilgsmede
i Christiania 1877, S. 113)x. Nu er det vel Utvivlsomt, at
det i vore Dage horer til Sjældenhederne at træffe saa naiv
en Bevisforelse hos formentlige Fagmand; ja funbe man
gjore Regning paa, at blot de over og Udenfor Almuen
staaende Landmænd vilde gjore sig den Ulejlighed at tænke
Det bor herved maafke endnu bemærkes, at samme Skole, som har
sin vigtigste Repræsentant i Settegas t, af denne forudsatte Kryds«
ning igjen flutter, at der ikke gives rene Racer, og derfra igjen
med et ejendommeligt Tankespring, at Krydsning er Udgangspunktet
for al Fremgang.

over, hvad saadanne Krøniker egentligt have at betyde, at
der saaledes i nævnte Eksempel forudsattes, at Telemarkskoerne
paa mirakUlos Maade havde aflagt deres Hovedprydelse lige
over for Tyrolernes Aabenbarelse, ja at selv i de enkelte
Tilfælde, hvor en direkte Arv var mulig, en fUldstændig
Optagelse af det ene Leds Særkjende allerede vilde henhore
Under det Vidunderlige, da faldt saadanne Winger fim
ind Under det Uskyldigt Komiske; men Erfaringen viser jo, at
man staar lige saa lettroende over for den jævnligt gjengivne
Paastand, at Korthornsracen skylder det knllede skotske Kvæg
væsentlige Egenskaber, fordi Stambøgerne vise, at en
Krydsning en Gang har funbet Sted, og det uagtet de samme
Stamboger gjore det let at vise, at alle de berømte Avlsdyr
staa ganske udenfor ethvert arveligt Forhold til samme
Krydsning. En samlet Fremstilling af talrige Racer, som
den ved VerdensUdstillingen, har nu straks den store Be
tydning, at den gjor det øjensynligt, at man, ved at klassi
ficere Dyrene efter Hovedets og Hornenes Form, vilde med
det samme komme til at ordne dem efter Landskabets Mod
sætninger, saa at Bjærgkvæg, Steppekvæg og Marflkvceg
straks udsondre sig som typiske, og de øvrige Racer gruppere
sig her imellem. Men med Erkjendelsen af, at Hovedets og
Hornenes Form betinges af de ydre NatUrbetingelser, vil en
af de væsentligste Hindringer være fjærnet for Tilegnelsen af
den Gmndanfluelse, paa hvilken enhver sremskridende Avl
beror, at det er NatUrforholdenes Samvirkning med
Menneskets Pleje, som gjor Husdyrene til det, de ere, og at
det ved Arv indbragte Fremmedartede derfor nok i de
nærmeste Slægtled kan vise sine Dirkninger, men dog Trin
for Trin maa vige for hines Ustandseligt omformende
Kraft.
Der hæve sig som bekjendt ikke sjældent Roster, som
paavirkede af Frygten for de Farer, Fantasien kan Udmale
som Folger af den til sine Konsekventser forfUlgte ensidige
Udvikling (eller saa kaldte Specialisation), paakalde Mellem
formerne som den egentlige Opgave for den fornuftmæssige
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Avl; for saadanne maa Schweitzer-Racerne staa som
almengyldige Forbilleder, og ikke mindst fordi Mellemformen
her er berettiget, en lige frem nødvendig Folge af de givne
Naturbetingelser. Schweitzer-Nacerne, som vare meget smukt
og fyldigt repræsenterede ved Udstillingen, udmærke sig nemlig
ved en bred og dyb, velflnttet Krop, et langt, lige og
mUflelfyldigt Kryds, dybe kraftige Laar, flade stærke Ben
med kraftige Ledfojninger (og særligt med brede Haseled),
samt ved en kort og stærk Hals, der bærer et kort og bredt
Hoved med svære Horn; hele deres Legemsbygning rober
saaledes sammentrængt Styrke, og ved Siden heraf er
Malkeevnen gjennem mange Slægtleds fortsatte Bestræbelser
dog Udviklet til en meget respektabel Hojde, nemlig til et
Trin, som ikke staar meget langt tilbage for de mest ansete
Malkeracers, for Hollændernes og Flamlændernes.
Og
lige som denne Legemsbygning paa den ene Side er Be
tingelsen for, at Kvæget kan klavre paa Klipperne og ssge
sin Fode paa de højtliggende og bratte Sætere, saaledes er
den paa den anden Side atter en naturlig Folge af den
stadige Mnskelovelse, og af den sammentrængte og kraftige
Næring, som Kvæget finder i Alpegræsset; men Bjærgkvæget
bruger derfor ogsaa langt stvrre Mængde af Fode for at yde
samme Maal as Mælk, fordi det samtidigt maa nære Kroppens
store MUskelmasser; og endda er Sammenligningen mellem
Mængderne af Fode altid til Fordel for Bjærgkvæget, thi i
Næringsindhold og især i Fordojelighed staar Alpegræsset over
den fedeste Saltmarfl. Racerne ses ogsaa i hoj Grad at
paavirkes af Bjærglandflabets afvigende Karakter.
I
Simmen-Dalen i Berner-Oberland er Kvæget saaledes finere
og ædlere og yder en bedre Mælk, medens det er grovere,
graadigere og giver mere, men mindre fed Mælk i SaanenDalen (i Freibmg) og i Emmen-Dalen (i Berner-Lavlandet);
og medens Simmenthalerne ogsaa have mere af det rene Bjcergpræg, som i hoj Grad udmærker Schwytzerstammerne fra
Urkantonerne, er det især i de sidstnævnte Dalstrog, at paa
den ene Side det grove Hoved med de tilbagebøjede Horn

og paa den anden Side det opadsvejede Kryds med den
grove opstaaende Halerod saa jævnligt vise sig. Og lige
som Mælkemængden stiger, efterhaanden som Kvæget ssger
ned fra Højlandet til de lavere Dalstrog, i samme Forhold
altsaa som Milflelanstrængelsen Under Græsningen aftager,
saaledes roses ogsaa Schweitzerkoerne for deres gjennem flere
Slægtsled tiltagende Malkeevne, naar de Udfores til NaboSlettelandes men Uagtet slig Udførsel har fundet Sted
gjennem lange Aarrækker, saa holder Stammen sig dog ikke,
men gaar efterhaanden op i de stedegne Landracer.
Be
tydningen heraf falder saa meget mere i Djnene, som Kvæg
racer, der i hej Grad ligne Schwytzerstammerne i Bygnings
præg, i Hovedets og Hornenes Form, ja selv med Hensyn til
den karakteristiske Tegning (sortebrUn-blakket gjennem mange
lysere Afskygninger til det flifergraa, med en lys Aal
og lys Bug samt en lys Rand som Indfatning om det
skiferfarvede Næsespejl), have en vid Udbredelse over hele det
sydlige og sydvestlige Frankrig. Thi medens ruee turontniso
(eller tarine), som findes i Savoyen og paa Soalpernes
Skraamnger vel kande betragtes som en naturlig Aflægger
as Schtvytzerkvægct, er paa den anden Side Kvæget i
Gascogne, race gasconne, i Rummet for vidt fjærnet
fra sine formentlige Slægtninge, og afskaaret fra regelmæssig
Fornyelse ved de indskudte Racer, som bebo de mellem
liggende Højsletter, at den kun kan have hævdet sig paa
Grund af Overensstemmelse i NatUrforholdene.
Hos
Tarantaise-Kvæget er Malkeevnen Udviklet i lige saa hoj
Grad som hos de mest renommerede Schweitzerracer, men til
Gjengjæld er Racen meget lille, næsten en Dværgrace, og
frembyder ikke ringe Overensstemmelse med Allgäuer
Kvæget paa Würtembergs rauhe Alp; Gascogne-Kvæget

i

Direktoren for Landbrugsskolen i Grignon havde saaledeö gjort
denne Erfaring; han fik mere Mælk af de paa Gaarden nllagte
Køer end af indkjøbte, og mere end gode Koer ydede i deres

Hjemstavn.
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derimod er en kraftig Arbejdsrace, og hos dette er MælkeRigdommen gaaet tilbage i samme Forhold, som det har
hævet sig til hojere Rang som Arbejdsdyr.
Det er aåbenbart, at Schweitzerkvægets Udviklede Muflelbygning maa gjore det vel skikket til Arbejde, og ligeledes
maa dets Kjodrigdom sikre det en hæderlig Plads paa
Slagtertorvet, naar det fim bringes paa Fedestalden i en
ikke for fremrykket Alder. Men disse Egenskaber deler det
med alt Bjærgkvæg, og sammenstilles Schweitzerkvæget s. Eks.
med de mest Udbredte sydfranske Racer, s. Eks. Garonne»
Kvæget og Limousin’er Racen, saa ses det ogsaa snart,
at Stammens Anseelse som Arbejdsdyr holder lige Skridt
med dens Rangfolge paa Slagtertorvet, medens begge staa i
omvendt Forhold til dens Betydning som Malkedyr. En
anden Sag er det naturligvis, at disse Stammer ikke erc
saa trivelige eller saa tidligt modne, at de i saa Henseende
kunne kappes med de egentlige Kjod- eller Federacer; inen
til Gjengjæld yde de jo ogsaa fulb Erstatning for deres Opdrætningsomkostninger i Arbejde. Bien hvor Bjærglivet ikke
udover saa afgjorende en Indflydelse, at hele Udviklingens
Retning beherskes deraf, ses det ogsaa at ligge i Plejens
Magt, Ud as Mellemformen lidt efter lidt at Udvikle dels en
Malkerace, dels endog hojtstaaende Kjodkvæg, som ikke giver
de engelske og skotske, forædlede Racer, som Hereford, Devon
eller AngUs, noget efter. Som Eksempel paa en forholdsvis
hojtstaaende Malkestamme er allerede Tarentiner-Kvæget
nævnt, og hertil kan endnU fojes dels race Vendéenne ved
Nedre-Loire, dels den {muffe race femeline i det franste
Jura Denne sidste Race srembyder alle ydre Tegn paa at
være en Aflægger af samme oprindelige Race som SchweitzerKvæget, men den er mindre (i Overensstemmelse med JuraFormationens ringere FrUgtbarhed), og af en ejendommelig
rodlig-gul Farve (paa fransk kaldet „froment" o: af samme
Farve som moden Hvede), der ved sin Enshed yderligere be
styrker, hvad ogsaa den hos alle de udstillede Individer over
ensstemmende Bygning allerede antyder, at det er en fuldt

tilpasset, stedegen, med Rette saa kaldet Land-Race, vi have
for os. Denne sidste Bemærkning gjælder dog ikke FemelineRacen alene, men kan ogsaa Udstrækkes til saa vel de egentlige
Schweitzer-Racer som ogsaa til samtlige de nævnte syd-franske
Arbejdsracer; overalt er det som om alle Individer vare
stobte i en Form, og alle af saa ensartet en Farve, at det
er Umiskjendeligt, at der ikke alene ikke har fundet voldsomme
Forstyrrelser Sted ved Krydsning, men at ogsaa Udviklingen
er gaaet i samme Spor gjennem mange Slægtled.
Et meget lærerigt Bevis paa, med hvilken forholdsvis
Lethed et fortrinligt Kjodkvæg lader sig arbejde ud af
Bjærgkvægets Mellemform, afgives af Ch aro l a is - Racen.
Dette Kvæg afviger oprindeligt ikke fra de øvrige mellemfranfle
Racer, kun at det frembyder en langt lysere Afskygning af
Lod, nemlig en lys perlegraa, næsten hvid Farve, meget lig
den, som ses hos det Ungarske Kvæg, og hos det italienfle
Kvæg fra Romagna. Efter Landskabets Beskaffenhed i sit
Hjemsted (Charoües, Nivernais og Bourbonnais eller
Departementerne Saone et Loire, Nievre og Allier) er det
oprindeligt Arbejdskvæg, og bortset fra de forædlede Stammer
anses det endnu stedse for at være fortrinligt i denne Ret
ning, i den Grad endogsaa, at den specielle Jury, som
bedømte Racen ved Verdensudstillingen, vilde hævde dens
Forrang i saa Henseende, selv fremfor „LimoUsiner-Racen",
som fik LErespræmien for Arbejdskvæg. Allerede tidligt i dette
AarhUndrede begyndte dog enkelte Opdrættere efter engelsk
Monster at anvende en bedre, mere drivende Pleje især af
de Unge Dyr, og ved omhyggeligt Udvalg af de Tillægsdyr,
der tilfredsstillede mest ved deres Bygning og Anlæg til
Fedning, rykkede de udvalgte Stammer efterhaanden den
engelske Typus nærmere, medens samtidigt Arbejdsanlæget
unægteligt gik meget stærkt tilbage.
Ved Udstillingen i
Paris 1856 var Forfljellen mellem Charolais-Racen og de
ovrige mellem, og sydfranske Racer vist nok allerede i hoj
Grad fremtrædende, men det var dog vanfleligt den Gang
for den rene Race at hævde sin Plads lige over for Af-
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kommet af de Krydsninger, der vare foretagne mellem
Charolais og engelsk Korthorn; siden den Tid har imidlertid
den rene, alene ved Udvalg og Pleje dannede, Race stadigt
vUndet ftorre Anseelse og Tillid, og om der end jævnligt
paastaas, at der i mange af Stammerne findes Spor af
tidligere Blanding, er det dog Unægteligt, at Racen er gaaet
frem i Bygning og i tidlig Modenhed jævnsides med, at den
mulige Brok af Korthorns Blod har været i lige saa stadig
Aftagen; og ligeledes er det en Kjendsgjerning, at Racen
frembyder en Ensartethed i Form og Anlæg, i hele sit Præg
lige til Farven, som fun er mulig, hvor den fUldkomne
Overensstemmelse med Naturforhold og Pleje er opnaaet.
Meget oplysende i saa Henseende vare ogsaa de talrige
Blandinger af Charolaismodre med Korthornstyre, som vare
Udstillede i den for Krydsninger forbeholdte Afdeling; thi
uagtet der ogsaa fandtes smukke Individer (ja endog enkelte
fortrinlige) iblandt disse, og uagtet Charolais Racen ftaar
saa nær ved Korthornet i Bygning, at det, naar Farven er
ens, kan være vanfleligt nok at Udpege væsentlige Forstjelligheder, og at man for at fastholde Afvigelsen fra den rene
Race ofte maa blive staaende ved FedtpUdernes Form paa
Hoftehjvrner og ved Halerod, samt ved de fladere og mindre
kjodrige Laar, som menes at være betegnende som Arv fra
Korthornet, saa savnedes dog straks i denne Afdeling denne
gjennemgaaende Ensartethed i Præg, som nys er Udhævet,
for at give PladS for den ubestemte Spillen i alle Retninger,
der er saa karakteristifl for alle Blandinger, men som dog
paa den anden Side ere lettere at forftaa, hvor de tvende
Led i Blandingen afvige kjendeligt fra hinanden. Endnu
stærkere træder dog Blandingernes Variabilitet frem i en
formentlig nydannet Race, race mancelle, som skyldes en
allerede næsten i to Menneflealdre gjennemfort Krydsning af
Vendee-Kvæget med Korthorn; thi uagtet engelfl Pleje er
gaaet Haand i Haand med Krydsningen, og de udvalgte
Stammer altsaa samtidigt ere arbejdede op indvendigt fra til
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Lighed med Korthornet, er Uensartetheden dog enbnu stadigt
saa stor, at der ved Udstillingen ikke gjordes Krav paa nogen
særlig Gruppe for samme, men at den nøjedes med at
fonfurrere ved Siden af det øvrige Halvblods-Korthorn.
Imidlertid maa det dog indrommes, at disse to Blandings
former (Durham-Charolaise og Durham-Maneelle) Udmærkede
sig fordelagtigt ved Siden af de mange andre vilkaarlige
Krydsninger, i hvilke Brugsdyret var forvekslet med Tillægsdyret; men det er naturligvis ogsaa Mellemforms-Tanken,
der spoger i disse Avlens Udvækster.
Charolais-Racens nyeste Historie har stor Betydning for
os, da den belyser den Vej, som det jyfle Kvæg vil have at
tilbagelægge, for at Udvikle sig til Rang med NUtidens
Kjsdkvcegracer. Og om end Afstanden mellem begge disse
Racer for Tiden er langt ftørre, end den var ved Udstillingen
i 1856, saa have dog enkelte Individer af jysk Race baade
ved Skuerne for Tillægsdyr og ved Fedesktlerne noksom vist,
hvad der selv gjennem nogle faa Slcegtsled kan bringes Ud af den
jyfle Stamme, naar man vil folge det engelfle Eksempel ved
Opdrættet af de unge Dyr. Og Charolais Racens Historie
viser tillige, at Betingelsen for at Krydsning med Korthorn
kan foretages Uden at forringe Stammens Tillægsdyr, er at
samme engelfle Pleje allerede har bragt begge Parter til stor
indbyrdes Overensstemmelse, hvilket med andre Ord vi! sige,
at det altid gaar som ved Svinets Forædling, at Kryds
ningen ferst da er tilstedelig eller gavnlig, naar den er blevet
eller nær ved at blive overflødig. Ja man funbe endogsaa
være berettiget til at flutte, at om ogsaa Krydsningen mulig*
vis ferer noget hurtigere hen over de forste Trin, saa opvejes
denne tilshneladende Fordel (eller Fremskyndelse af Over
gangen) derved, at den endelige Befæstelse af Racekaraktererne,
Udtalt i det gjennemgaaende ensartede Præg, igjen lader
vente noget længere paa sig.
En ærlig Sammenligning med Korthornet fyret dog
midlertid ogsaa til Erkjendelsen af, at Alt ikke er gjort, fordi
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Legems-Bygningen er naaet op til dettes Hojdetrin; thi den
væsentligste Egenflab, den tidlige Modenhed, bliver dog
tilbage som Korthornets Særeje og vil ogsaa vedblive at
være det, saa længe det ikke viser sig økonomisk rigtigt, at
rive de forfljellige Kjodracer los fra deres Afhængighed af
Sommergræsgangen, og derved fra deres StandpUnkt som
mer eller mindre forædlede Landracer. Og det er naturlig
vis ogsaa Uoverensstemmelsen paa dette Trin, der sorer noget
Fremmedartet ind i Blandingens Udvikling og træder hem
mende i Vejen for denne, selv hvor Bygningsformerne ere
nok saa overensstemmende. — Men naar der her tales om
tidlig Modenhed, saa er det af Vigtighed at holde fast ved,
hvad derved maa forstaas; thi gjor man ikke det, forveksles
let den Udviklingsgang, som er Slutstenen paa Kjoddyrets
ejendommelige Uddannelse, med de forste simple Folger af,
at Dyret er kommet ind i regelmæssige Hnsdyrstilstande.
Saa længe Dyret er prisgivet Aarstidernes Veksel, Udsat for
Vejrligets Omfliftelser og for en Uregelmæssig Ernæring, er
Udviklingen ofte mere trykket end i selve Naturlivet, og en kantet
oploden Legemsbygning, langsom Vækst, samt en tyk og haard
Hnd med stridt Haarlag betegner den forsømte Landrace;
ved at bringes ind i et ordnet HUsdyrhold, hvor Stalden
yder Læ, og Menneskets Forsorg udjævner de tidligere Spring
i Ernæring, Undergaar Dyret en meget indgribende Omdannelse; Bygningen vinder i Bredde og Dybde o: i Regel
mæssighed , HUden bliver blödere med glat Haarlag, og
Modenheden (o: Kjonslivets naturlige Rorelse i Forening
med Legemsvækstens foreløbige Afslutning) indtræder tidligere;
for saa vidt maa det endog siges, at denne Modenhed gaar
forud for den heldigere Legemsform og for Udviklingen af
de særlige Anlæg.
Men det er heller ikke denne Modenhed,
der tænkes paa, naar der tillægges Korthornet en særlig
Fremflyndelse af samme. Den tidlige Modenhed, der til
kommer alle forædlede Kjodracer, af Svin, Faar eller Kvæg,
bestaar nemlig deri, at den ferste Livsperiodes rafle Vækst i
den Grad behersker Udviklingen, at den paafolgende Vokse-
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periode, som nærmest er knyttet til Rvrknoklernes og Hvirvel
legemernes Længdevækst, ganfle (eller saa godt som ganfle)
undertrykkes, hvorfor ogsaa en fortsat kraftig Ernæring gjor
en virkelig Modning af Legemets Væv mulig, noget som
ellers ikke fler forend Kjonnets livlige Virksomhed har sat
den naturlige, ofte sent Udtrukne, Vækst sine Skranker. Det
er i Overensstemmelse hermed, at vi se, at de forædlede
Kjodracer i deres fulde Modenhed bevare de ungdommelige
Former, og ikke vokse op til de 12 Kvarters Kolosser, som
saa hyppigt træffes i de halvt forædlede Racer, naar Er
næringen drives stærkt. Tværtimod, naar disse kolossale
Former træffes hos Korthornet (eller hyppigere hos Blan
dinger af samme), saa er det netop en Atring af, at en
ufuldstændig Aklimatation (Tilpasning til Natnrforholdene)
har forhindret den tidlige Modenhed fra at gjore sig gjal
dende ; thi lige som denne Modenhed er den sidste og
vanskeligste Del af Udviklings-Retningen til Kjoddyr, saaledes
er det ogsaa den forste, der gaar tabt under uheldige Opdrætningsforhold. Man vil fra vore Udstillinger let funne
fremdrage Eksempler paa det her nævnte; ved Landmands
forsamlingens Dyrskue i Nykjobing saas saaledes blandt
andre en Ko og ved sidste Landmandsforsamling i Svend
borg en S Uld, fom ved deres overdrevne Størrelse og hojbenede Form viste, hvorledes den typiske Kjodraee-Form kan
udarte. Og naar vi tage Betegnelsen Modenhed i denne
Betydning, som er den eneste, der har videnskabelig Berettigelse
som teknisk Udtryk, saa maa det udhæves, at ligesom
Charolais-Kvceget trods sin ypperlige Form, der fuldt Ud
kan stilles ved Siden af Korthornets, endnU iffe har naaet
dettes Rang, fordi der vilde kræves en fuldstændig Løsrivelse
fra de stedegne Indflydelsers Ustadighed (gjennem Sommer
græsningen) og endda en Række af Slægtsled, for at en
virkelig Jcevnbyrdighed flulde kunne siges at være erhvervet,
saaledes gjcrlder det samme natmligvis i endnu hojere Grad
om vort jyske Kvæg, der end ikke er kommen ud over de
allerferste Trin paa Stigen.
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Forlade vi nu denne Samling af Racer, som mere eller
mindre nært grupperer sig om Bjærgkvæget, saa træffe vi den
hele Række af Nordsoracer, af hvilke de hejst staaende Kultur- og
KUnstformer baade i Retning af Kjod- og af Malkekvæg ere
Udgaaede.
Lidt afsides fra Nordsoracerne staa dog de i det vestlige
England samt i Skotland hjemmehørende Racer, og det er
endog muligt, at de efter deres oprindelige Anlæg, betingede
af Landskabets Bjærgnatur, snarere flulde knyttes til de oven
for omtalte Racer, end til Nordsv- eller Lavlandsstammerne;
men da Plejen og den deraf felgende Udviklingsgang har
været saa overvejende behersket af den menneskelige Kunst,
og da samtlige engelfle Racer i alle væsentlige Henseender ere
gaaede frem jævnsides, vil Oversigten fim fmuie tabe ved at
lægge for stor Vægt paa den Forskjel, der nærmest tilhorer
et forbigangent Standpunkt. Det hojflotske Kvæg ftaar dog
stadigt som Minde om Fortiden, og om det end ved
fkjonsomt Udvalg og endnu mere ved at være værnet mod
indgribende Forstyrrelse i Ernæringen, frembyder saa megen
Fremgang i Retning af Kjoddyr, som er foreneligt med dets
Tilpasning til sit vilde Hjem, saa kommer det dog ikke nd
over det samme Forhold til de mere forædlede Racer, som
det Sortfjæs-Faaret indtager lige over for Cheviot- og
Dishley-Stammeme; thi det er indlysende, at der her maa
ses ganske bort fra det Skjonhedsindtryk, Enhver uvilkaarligt
maa modtage af det. — De berømte engelfle Racer, Devon
og Hereford, hvis Udviklingshistorie ikke afviger synderligt
fra Charolais-Racens, men dog ligger saa meget længere
tilbage i Tiden, at den ikke kan solges med samme Sikkerhed,
vare fim yderst sparsomt repræsenterede, Heresord-Racen endog
kun ved et Individ, medens Bakewell's langhornede Race,
der nu snart kun er en Kuriositet, dog var gjengivet ved et
halvt Dnsin; men Aarsagen hertil, saa vel som til, at det
udstillede engelfle Kvæg i det Hele taget ingenlnnde gjengav
det rigtige Billede af den engelfle Avl, maa soges deri, at
det Baand, der af Hensyn tit Kvægsygdomme er lagt paa
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Indførselen fra Fastlandet, ogsaa maatte ramme de til
Pariser-Udstillingen afsendte Dyr, og at derfor en meget
besværlig Karantaine ved Hjemkomsten ventede alle Individer,
som man ikke foretrak at sælge. Af samme Grund var
ogsaa selve Korthornsracen kun meget uheldigt re
præsenteret, i den Grad endog, at det forekom alle dem, der
endnu mindedes Pariser--Udstillingen fra 1856, at den sidste
Repræsentation stod væsentligt tilbage for den forste. Det
var end ikke mUligt at fremstille en eneste Samling af saa
hoj Rang, at den med nogenlunde Chance fiinbe optage
Kampen om Wrespræmien, som var ndsat for den bedste
Samling af fremmed (ikke fransk) Kvæg. Den bedste Samling
af Korthornskvæg fremstilledes af Lady Pigot, men trods en
enkelt Udmærket Ko, som et engelsk Medlem af Jury'en mente
at være mere værd end Hovedmassen af de udstillede Dyr,
frembød dog Samlingen som saadan alt for ringe indbyrdes
Overensstemmelse (eller Ensartethed i Præg), til at der for
Alvor funbe være Tale om at hævde denne Adkomst. Det
er heller ikke ganske Uden Betydning, at en ikke ringe Del
af det fremmede (ikke franste) Korthorn flet ikke havde hjemme
i England, men hidrorte fra belgisk Opdræt. KUN det kullede
AngUs-Kvæg hævdede den storbritannifle Avls hoje An
seelse, saa at der endog var to smakke Samlinger fremstillede,
og af disse indtoge de af M'Combie fra TiUyfour udstillede
Dyr saa fremtrædende en Plads, saa vel ved deres indivi
duelle Fortrinlighed som ogsaa ved deres overordentlige Ens
artethed, at ikke blot Negeringens Wrespræmie for det bedste
fremmede Kvæg, men ogsaa det franste Landhusholdningsselskabs LErespræmie for den bedste Samling af Fedekvæg
(Uden Hensyn til Nationalitet) maatte tilfalde dem.
En meget betydningsfuld Udstilling var den as akklimatcret fransk Korthorn, hvis Race-LEgthed maatte bekræftes
ved Optagelse i den officielle Stambog.
Den talte
132 Numere og var saaledes (næst ben normanniske Race)
den stærkest repræsenterede as samtlige Afdelinger, og den
tiltrak sig i den Grad Dommernes Opmærksomhed,
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at der foruden de 26 reglementerede Præmier tildeltes den
11 Tillægspræmier, og endda 30 „meget hæderlig Omtale"
og 24 „hæderlig Omtale", eller i Alt 91 Udmærkelser. Det
var ogsaa i Sandhed en sjælden Samling af smllkke Dyr,
og særligt maa Udhæves de ældre Tyre (mellem 2 og 4 Aar
gamle), medens de unge Tyre derimod meget ofte savnede
den ønskelige Blodhed af Hud; ogsaa Koerne havde Racens
ægte Præg, om der end Undertiden kunde være noget at
Udsætte med Hensyn til Bryst-Dybde fortil og til Krydsets
Bredde bagtil. Der var næppe heller nogen Tvivl om, at
jo denne Afdeling, absolllt taget, stod nok saa hojt som den
original-engelske; men i Henhold tit de oven omtalte
Vanskeligheder ved-at fore det udstillede engelske Kvæg tilbage
til sit Hjem, var det allerede forlib givet, at Sammen
ligningen m natte stille sig Usædvanligt heldigt for de
fremmede akklimaterede Individer. Udstillerne hore alle til
de stone Besiddere, og efter disses Hjemstavn ses Racen
at være Udbredt over hele Nordfrankrig, ikke blot i det frugt
bare Flandern og græsrige Normandie, samt langs det nedre
Lob af Loire, men ogsaa i det mere couperede Mellemfrankrig,
og særligt horte den fortrinligste, mest ensartede af de Ud
stillede Samlinger hjemme i Goto d’or hos Mr. Massol. —
Indtrykket af Afdelingens fortrinlige Repræsentation var
ogsaa saa stærkt, at, da der blev Tale om at Uddele Regeringens
Mrespræmie til den bedste Samling af fransk Race, hævede
sig flere Stemmer for at tildele Hr. Massols Hjord denne
Udmærkelse; men da der herimod blev gjort gjaldende, at
Charolais-Racen vistnok var den Race af alle, som var gaaet
stærkest frem i den sidste Menneskealder, og særligt siden
Pariser-Udstillingen i 1856, samt at det laa i Sagens Natur,
at en Kunstrace som Korthornet med storre Lethed fun be
afgive et stort Forholdstal af sine Individer som præmieværdige, medens Landracens Bærdi især maatte soges i det
Hojdetrin, som Gjenneulsnitstallet havde naaei, hvorfor ogsaa
en væsentlig Fremgang i Laudracen Udtrykte en ganske
anderledes Forøgelse af National-Rigdommeu, saa faldt
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Stemmegivningen (og vist nok med fnld Ret) ud til Fordel
for Charolais-Racen (Mr. Clair's Samling fra Mars i
Ni ovre).
Udenfor England have Nordsoracerne ikke været Gjenstand for nogen systematisk Uddannelse til Kjodkvæg; thi om
end enkelte Stammer paa spredte Steder, begmistigede af
særlige Ernæringsforhold, have robet større Anlæg til
LegemsUdvikling og derved antaget nogle af Kjodkvægets
Bygningsformer, saa maa dog det mere bevidste og plan
mæssige Opdræt erkjendes altid at have været anlagt paa
Mælkeriets Tarv.
De egentlige Kulturracer paa dette
Omraade ere derfor ogsaa Malkeracer, og blandt disse sindes
alle de, som indtage det højeste Trin i denne UdviklingsRetning. Men gjennemgaa vi nøjere hele denne Række as
Kvægstammer, saa se vi, at blandt dem, som indtage forste
Rang, er der nogle, som de hollandske, flamske og (til
Dels) de normanniske Racer, som skylde deres hoje Ud
viklingstrin til en heldig Samvirken af Natur og Kunst, idet
en rig Græsgangs mere mælkedrivende end fedende Egen
staber med megen Omsigt er blevet benyttet fra gammel Tid
af, saa langt Mindet rækker, medens andre, der ikke staa
tilbage for ovennævnte i økonomisk Udbytte, have opvejet den
mindre rige Jordbnnd ved en saa meget stadigere og mere
indgribende Anvendelse af Kunstens Hjælpemidler, og til
disse maa henfores Angler- og Alderney-Racerne. Og
endelig gives der ogsaa nogle, hvis mindre fremtrædende
Udviklingstrin har fin berettigede Grund i Landskabets Be
skaffenhed og Landbrugets deraf beherskede Tilstand. I denne
sidste Kategori salder fornemmelig Bre tagne-Kvæget og for en
Del ogsaa det jyske Kvæg; og er det derfor end en vigtig
Anbefaling for disse Racer, dels i deres Helhed, dels
(og snarere) for enkelte (flere eller færre) Stammers Ved
kommende, at de passe til Forholdene, og yde smaa Brugere,
hvad ingen anden Race vilde kunne yde, saa gjælder dette
dog ikke i videre Omfang, end at jo de samme Racer, hvor
der er Mulighed for Landbrugets Fremflriden, lidt efter lidt
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kunne hæve sig til saa godt som samme Trin, som de
nærmest forud nævnte. Og naar dette sidste udhæves, saa
er det ikke blot, fordi Erfaringen har godtgjort, at saa vel
Bretagne- som del syfle Kvæg kan naa meget hojt i Trin
følgen af Malkekvæg, men ogsaa fordi den gængse Utaalmodighed hos Landbrugeren saa ofte leder ham til enten
direkte ved Indforsel eller indirekte ved Krydsning at for
trænge den stedegne Race med en formentligt højere staaende,
uden at betænke, at den ubetingede Forudsætning, for at
dette ikke flat fore til stort og føleligt Tab, er at Landbrugets
Opsving fuldt Ud kan holde Skridt med den kræsnere Naces
Fordringer, og at denne Udvikling muligvis i lige saa kort
Tid og ganske vist med langt stene Fasthed og Sikkerhed
vilde have fort den stedegne Race lige saa vidt. Men lige
som Bretagne Kvæget og det jyske Kvæg i saa mange Hen
seender danne Sidestykker til hinanden, saaledes afgiver deres
Historie ogsaa lige meget Stof til denne Sandheds
Erkjendelse.
Pariser-Udstillingen frembød en sjældent rig Lejlighed
til at folge disse Racer baade i deres fælles Egenskaber og i
deres uatmbegrundede Afvigelser; kun savnedes desværre
Alderney-Racen ganfle, ligesom forovrigt ogsaa Ayr
shire Kvæget var saa svagt repræsenteret (og tilmed væsentligt
som akklimateret fransk), at den ønskelige Sammenligning
imellem de gamle Malkeracer og denne forholdsvis nye ikke
kunde lede til noget paalideligt Resultat.
Det hollandske Kvæg, der gjærne betragtes som den
ypperste blandt Fastlandets Nordso-Racer, var meget fyldigt
repræsenteret, baade fra sit egentlige Hjemsted og som akkli
materet i flere af Frankrigs rigere Egne og storre Floddale.
Det var Utvivlsomt, at Mælke-Egenskaberne gav hele Byg
ningen sit Præg, men det var paa den anden Side dog
ogsaa kjendeligt, at disses Overvægt jævnligt var truet af en
begyndellde Overgang til Kjodformen; lige som det ogsaa er
vitterligt, at den typiske Form har meget ondt ved at hævde
sig, hvor enten Græsningen er overvættes fed, eller hvor de

talrige Brænderier afgive det væsentligste Bidrag til Kvægets
Ernæring; paa saadanne Steder ses ogsaa Undertiden en
Mellemform at sættes som Avlens Opgave, lige som man
ogsaa, især i de belgiske Provinser, snarere soger at fremskynde
end tilbageholde Overgangen til Kjodform og i dette Ojemcd
endog jævnligt tyer til Krydsning med Kvrthorn. Det maa
imidlertid heller ikke overses, at Forberedelsen af Dyr til
Udstillinger let frister til Oversodring eller endog til netop
at Udvælge saadanne, hvor Bygningspræget er i Færd med
at flaa over, det vil sige, hvor en saa vel bredere og dybere,
som ogsaa kjodrigere og fyldigere (mere los og svampet)
Kropform allerede er til Stede, medens Mælkeredflaberne
endnu ikke ere kjendeligt indskrænkede. Erfaringen viser
noksom, at Koens HUld altid virker bestikkende, selv hvor
man skulde forndsætte ftorre SagkUndffab, og at det er meget
svært ved Bedømmelsen as Malkeracer at sikre den økonomiske
Bærdi, sin Ret lige over for de Ubevidste rent æsthetlfke
Hensyns Selv ved Kjodkvæget er det jo, som bekjendt,
umuligt at forhindre, at de Udstillede Dyr stadigt mode med
et Huld, der giver Anledning til at nære Tvivl om deres
Frugtbarhed; men ingen Advarsel eller Dadelsvota af Dommer
komiteerne ville faa Betydning, saa længe det er vitterligt, at
selv en fuldt berettiget Magerhedstilstand fortolkes paa en langt
Ufordelagtigere Maade. Snarere kan det siges at være i sin
Orden, at man gjor sig Umage for at fremstille Malkekoerne
Under det for deres rette Bedømmelse gunstigste Forhold,
altsaa paa Mælke-Ydelsens heldigste Tidspunkt, kort ester
Kælvningen; det var iagttaget ved de fleste af de i Paris
udstillede Malkeracer, og gav samtlige dlsse en ikke Uvæsentlig
Fordel lige over for det fra Danmark sendte, især i det store
Publikums Omdomme. Lige over for Dommerkomiteerne har
1

At det æsthetifke Hensyn ofte masteres af en foregiven Frygt for
en mnlig Sygeligheds- eller Svækkelsestilstand, stal jeg kun berore;
thi det er aabenbart, at den, der forveksler Malkekoens Magerhcd
med det forsultne eller endog af Tæring lidende Dyrs Tilstand,
ikke forstaar at bedpmme Huden.

23
det vel (eller burde i det Mindste have) mindre Betydning;
men at de hollandske Udstillere juft ikke troede disse Uimod
tagelige for det blot i Ojne faldende, fremgik formentligt
deraf, at de præsenterede deres Koer med uiwturlißt ud
spændte Avere, ved at undlade Malkningen samme Dags
Morgen. — Men om man end for saa vidt kan bebrejde
den hollandfle Udstilling som Helhed, at den savnede den
Ensartethed, der var saa fremtrædende hos saa godt som alle
de til Arbejds- og Kjodkvæg henhorende Stammer, saa maa det
dog erkjendes, at der fandtes fortrinlige Individer i den, der
godtgjorde Berettigelsen af Racens hoje Anseelse.
Ogsaa
blandt det i Frankrig akklimaterede hollandske Kvæg vare
meget gode Individer, og her var Ensartetheden for saa
vidt storre, som der kUnde fremstilles flere smukke Samlinger,
blandt hvilke den, der tilhørte Mr. Textoris i Cheney, $onne,
endog erholdt en Wrespræmie.
Den flamske Race, der var smukt og fyldigt repræsen
teret fra hele Fransk-Flandern, men kun i enkelte Individer
af underordnet Værd fra Belgien, var ben af alle Malkeracer,
der frembød det reneste Præg, om der end selv blandt
de i den Udstillede Individer fandtes enkelte, der ved for
stærkt drivende Pleje vare komne ud over Grænseskellet.
Det var derfor ogsaa med Rette, at der tildeltes denne Race
den as det franste LandhUsholdningsselflab Udsatte Wrespræmie
for de bedste Malkedyr blandt samtlige de Udstillede Racer;
og den udvalgte Samling, tilhorende Mr. Bosse i BaillkUl,
Dep. du Nord, maatte tilfredsstille selv en megen kræsen
Smag. Hvad der yderligere maatte bidrage til at give denne
Race storre Interesse netop for os, var dens umiskjendelige
Lighed med Anglerkvæget i Bygningsform og Anlæg, ja selv
med Hensyn til den ejendommelige Farve; denne Lighed var
ogsaa Franskmandene paafaldende, og man horte jævnligt den
Ming, at vort røbe Kvæg var en Gjengivelse af det flamske,
kun i formindflet Maalestok og muligt lidt finere. Det var
fremdeles i Henhold hertil, at vort Udstillede Kvæg fandt saa
velvillig en Bedømmelse blandt Nordfrankrigs Mælkeri-
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Mænd, lige som det vel ogsaa flyldes samme Hensyn, at der
meldte sig en Kjober til den samlede Hjord, uagtet Koerne
vare forholdsvis gamle og Ude over den bedste Malke
periode ester sidste Kalvning; thi ingen nogenlunde Sagkyndig
har vel dromt om, at man vilde soge til Tillægsdyr Indi
vider af en mindre Race, hvor en i Legemsomfang langt mere
udviklet, hjemmeavlct Oiace med selv samme Anlæg stod til
Raadighed, lige som jo i det Hele taget enhver Udviklet
planmæssig Mælkeridrift forlængst er kommet ud over det
StandpUnkt, der venter sig noget af Sammenblanding.
Det store Tal as næsten halvandet Hundrede Individer,
med hvilket den normanniske Race modte paa Udstillingen,
maatte allerede indeholde en Tilkjendegivelse af, at den anses
som en af Frankrigs ypperste; og naar man betragtede de
mægtige, trivelige Dyr, var det ogsaa Umiskjendeligt, at de
skyldte lykkelige NatUrbetingelser deres Tilværelse. Men netop
som Folge heraf har det ogsaa været vanskeligere al fastholde
Malkepræget i sin Renhed, og lige som Normandiet til alle
Tider har været lige saa bekjendt for sine Stube som for sit
Smor, saaledes har der ogsaa stadig vist sig Svingninger i
Formaalet for Avlen, og mere end andet Steds træffes
derfor Overgangsformer imellem begge Udviklings-Retninger.
Krydsning med Korthorn har tidlig faaet Indpas her,
hvilket flere af de Udstillede Individer ogsaa bare tydelige
Spor af; men selv Uden Hensyn hertil have de afvigende
Natnrforhold i de forskjellige Dele as Normandiet paa sine
Steder været mere gunstige for lidviklingen af Fedningsanlæget, medens i andre Egne Mælkeriet stadigt har hævdet
sin Forrang, hvoraf atter Folgen har været, ak der ogsaa
blandt det Kvæg, som ved hele sin Legemsbygning og ved
det ejendommelige brune tigerstribede Lvd tyder paa Ublandet
Herkomst, kan fljælnes to Former (Underracer eller Stammer),
men rigtignok med mange Mellemled. Korthornets Tilhængere
fogte fra forst as at gfore gjaldende, at Krydsningen med
samme ikke gjorde Mælke-Rigdommen noget Afbræk, og de
vandt straks ikke faa Tilhængere, da det syntes at det gamle,

af de stedegne Forhold flottede, Anlæg modstod KorthornsIndvirkningen i det (eller de) forste Slægtsled; men paa
senere Trin har Tilbagegangen været saa kjendelig, at enhver
Indblanding af Korthornsblod nu flyes af Opdrættere i alle
Mælkeri - Distrikterne. Og ligeledes synes det, at man i
længere Tid ikke tog det saa nøje, om Opdrættet viste Til
bøjelighed til at slaa over til Kjodformen, efter som de
Individer, der as den Grand maatte Udstilles fra Stammen,
dog betalte deres Foder som tidligt modne Fededyr; men
efterhaanden som dette Forhold omfatter en storre Brokdel af
det Unge Opdræt, og at det af den Gnind bliver vanskeligere
at forny Mælkeri-Besætningerne, har Stemningen vendt sig,
og tidsskrifterne indeholde jævnlig Udtalelser netop fra denne
Egn, der gaar ub paa at vise, at det har været ufordelagtigt
at lade sig drive med den Strom, som de hoje Kjodpriser
havde fremkaldt, efter som Mælkeri-Udbyttet Udenfor de fedeste
Egne baade var sikrere og mere lønnende.
Hvad endelig Bretagne-Kvæget angaar, da er det
allerede nævnt, at dets væsentligste Betydning ligger i dets
Tilpasning til et klippefuldt Hedelandskab; men lige som dets
trinvis aftagende Størrelse lige ned til en virkelig Dværg
form paa den ene Side er Udtrykket herfor, saaledes er paa
den anden Side atter dets sine og regelmæssige Knokkel
bygning og dets blode og lose Hild Vidnesbyrd om, at
Foden, selv om den jævnlig er meget knap, dog altid er
sammentrængt og indholdsrig, og at det milde Klimat letter
en ligelig Ernæring Aaret rundt, hvorhos det ikke maa
overses, at Opdrætterne have havt Indsigt nok til ikke ved
kUNstige Midler at fremtvinge en betydeligere Størrelse.
Det er ogsaa bekjendt, at Bretagne-Kvæget, og især Dværgformerne af det, jævnlig soges til de engelske Parker, blot
paa Grund af deres overordentlig fine og smUkke Legems
bygning; men iovrigt indtage de et i Forhold til deres
Størrelse meget respektabelt Trin som Malkedyr, hvilket
tydeligt fremgik as de Udstillede saa vel Individer som
Samlinger; yi af Samlingerne, tilhorende Mr. Flock i
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Vannes, Morbihan, fik derfor ogsaa en af de ekstraordinære
Mrespræmier.
I sin Helhed godtgjorde Udstillingen af 1878, at der var
gjort væsentlige Fremskridt siden den lignende Udstilling i
1856; den Gang indtog den engelfle Avl et saa overlegent
Trin, at det kun var de enkelte, mest fremtrædende Malkeracer,
der havde en lang Fortid, som hævdede deres Rang; de
fleste Racer funbe t det Hejeste beraabe sig paa, at de som
Felge af deres Tilpasning til de stedegne Forhold vare
fulgte med Landbruget, men af bevidst planmæssig Ud
vikling ved kunstmæssig Pleje og sagkyndigt Udvalg var der
fim spredte Spor. NU til Dags ere Kunstens Hjælpemidler
ganfle anderledes forftaaede; Racer med »bestemt Anlæg
træde mere og mere tilbage for de ensidigt Udviklede (specia
liserede), hvorfor ogsaa det franste Landhusholdningsselflab
udsatte sine Mresprcemier for de bedste Hold i hver af de
særlige Retninger, for de bedste Malkedyr, de bedste
Fededyr og de bedste Arbejdsdyr. Og ligeledes fljonnes det
let, at man nu paa en ganfle anden Maade veed at drage
Nytte af Erkjendelsen af Englands Overvægt paa Avlens
Omraade; for troede man blot at behove at kjobe gode
engelske Avlsdyr, for straks at hæve sig til samme Trin som
de engelfle Landmænd, og intet var almindeligere, end f. Eks.
i Tidsskrifterne at se en Opdrætter udhævet som Fremflridtsmand, fordi han forsmaaede Landavlen og kun lagde Vind
paa Blandinger; nu er det det ensartede Præg, som
afgiver den rette Provesten for Avlens Bærd, og i Henhold
hertil er det til Samlinger alene, at de ftørre Wrespræmier
forbeholdes, men herved ere Blandinger saktifl UdelUkkede.
Men dette er atter enstydigt med, at man nit virkelig folger
Englands Eksempel, og i Stedet for blot at laane færdige
Resultater, betræder samme Bej, som den, de engelfle Land
mænd have banet, for at hæve deres Racer til deres (respektive)
Hojdetrin paa Tider, hvor der Intet var at laane; og hvad
der ikke er mindst vigtigt, selv hvor man ikke har Taal-
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modighed nok til at gaa Renavlens simple Vej, men haaber
at afkorte Bejen ved Krydsning, der veed man dog nu, at
jævnsides med Krydsningen absolut maa gaa netop den
Pleje, ved hvilken den ædle Race i sin Tid er dannet; men,
som det tidlig og sildig maa indskærpes, Erkjendelsen as
Plejens flabende Evne er og bliver altid GrUndbetingelsen
for den planmæssige Avl.
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